W zakresie celu strategicznego A zostały zrealizowane następujące działania:
Cel strategiczny A.
Zwiększenie wsparcia dla rodzin oraz zapewnienie odpowiedniej opieki nad rodziną
Cel operacyjny A.1
Pomoc rodzinom w wypełnianiu podstawowych funkcji
Kierunki
Nazwa wskaźnika
Sposób realizacji
Promocja pozytywnego
np. liczba imprez,
Gmina Lututów
wizerunku rodziny, w tym
festynów,
Zorganizowanie:
promocja zdrowego stylu życia l. materiałów promujących
- festynów promujących zdrowy styl życia dla dzieci i rodziców, festyny odbyły się
zdrowy styl życia, l.
na zakończenie wakacji i na zakończenie roku szkolnego
konkursów dla dzieci
Udział w:
i młodzieży o tematyce
- przedstawieniu dla dzieci szkół podstawowych o tematyce profilaktycznej
prorodzinnej
Udział w wystawie „EXPO” promującej zdrowy styl życia
Szkoły powiatowe oraz Zespół Szkół Rolniczych im. W. Baranowskiego
w Lututowie:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie
Udział uczniów, nauczycieli w:
- Akcji pod nazwą: „Bądźmy odpowiedzialni za zdrowie i życie” spotkanie z
funkcjonariuszem policji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
odpowiedzialności karnej osób będących pod wpływem środków odurzających i
kierujących pojazdami.
- Happenigu „Śniadanie za skakanie” połączenie wysiłku fizycznego i zdrowego
odżywiania się
- spotkaniach z psychologami PPP w Wieruszowie okazji „Dnia Walki z Depresją”,
(w okresie od 13-21 lutego)
- konkursie PSSE „Profilaktyka AIDS i chorób przenoszonych droga płciową”
- akcji „Uważaj, aby nie zostać ofiarą szantażu i wymuszeń seksualnych on-line, bo
Twoje wakacje powinny być przyjemne i bezpieczne”
- spotkaniu w dn. 14.09.2018 r. nt.: „Leczenie i zapobieganie powikłaniom
wywołanym przez cukrzyce”
- spotkaniu z pracownikiem z Powiatowego Centrum Medycznego w Wieruszowie
i pracownikiem Poradni K
– spotkaniu z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wieruszowie na temat „Co jest dla mnie ważne w życiu”
Tematykę zdrowego odżywiania ponoszono na godzinach wychowawczych.

Wskaźniki

2 festyny

1 przedstawienie
1 wystawa

9 imprez
260 uczniów

100 uczniów
248 uczniów
100 uczniów
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Zespól Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie
Zorganizowanie przez Szkolny Klub Ekologiczny prelekcji
multimedialnych oraz warsztatów nt.:
- Choroby AIDS i inne przenoszone drogą płciową,
- Wpływ nikotyny i innych używek na zdrowie i życie człowieka,
- Rola diety w prawidłowym żywieniu,
- Sposoby pozyskiwania energii a środowisko przyrodnicze,
- Jak skutecznie radzić sobie ze stresem?,
- Segregacja i zagospodarowanie odpadów,
- Badanie czystości wody jaką pijemy
- GMO - czy możemy spać spokojnie
- „Rozmawiajmy ze swoimi dziećmi”

i

prezentacji

Profilaktyka zdrowotna- zorganizowano spotkania z dietetykiem, z ratownikiem
medycznym i pielęgniarką
Zespół Szkół Rolniczych im. W. Baranowskiego w Lututowie
Udział w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w
programach:
„Ciąża bez alkoholu”,
„Skutki zdrowotne palenia w czasie ciąży”,
„Pierwotna Profilaktyka Wad Cewy Nerwowej”.

55 uczniów
ok. 150 uczniów
75 uczniów
30 uczniów
43 uczniów
30 uczniów
50 uczniów
ok. 110 rodziców
ok. 140 uczniów

ok. 150 uczniów/
3 programy
profilaktyczne
ok. 150 uczniów/6 zajęć

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z młodzieżą o tematyce prorodzinnej:
- odpowiedzialne rodzicielstwo,
- funkcje rodziny,
- Znaczenie prawidłowych postaw rodzicielskich dla rozwoju dziecka.
100 uczniów/6 zajęć
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce promującej zdrowy styl życia:
- zdrowe odżywianie się, szczupły nie znaczy CHUDY
- jak radzić sobie ze stresem?
- Życie zgodnie z rytmem natury (nauka, wypoczynek- znalezienie właściwych
proporcji)
- na czym polega efektywne i przyjemne odpoczywanie
- dbanie o higienę osobistą i racjonalne odżywianie się
- „zdrowy tryb życia” moda czy potrzeba?
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- zasady higieny osobistej i racjonalnego odżywiania
Promowanie aktywności sportowej poprzez udział uczniów w różnorodnego typu
zawodach sportowych na rożnych szczeblach
MGOPS w Wieruszowie
Zrealizowanie projektów socjalnych:
- „Trzeźwo, zdrowo i sportowo”
- „MGOPS i GOSiT na lodowisku
- „Majówka na Prośnie”
- „Plenerowe wakacje z MGOPS dmuchawce, latawce, wiatr”
- „Warsztaty kulinarne
GOPS w Sokolnikach
Zorganizowanie Imprezy profilaktycznej „Bez nałogów warto żyć, pamiętaj
o tym i nie bierz nic” oraz Konkursu plastycznego o treściach profilaktycznych pt.
”Uzależnienie- nie mój problem”
Ośrodki Pomocy Społecznej
Umieszczanie plakatów w widocznych miejscach. Udostępnianie ulotek.
Współpraca ze służbą zdrowia i placówkami oświatowymi. Prowadzenie
poradnictwa, w zależności od potrzeb, w trakcie przeprowadzania wywiadów
i w ośrodkach.

5 projektów dla
mieszkańców Gminy
Wieruszów
100 osób
170 osób
75 osób
GOPS
w Czastarach poradnictwo dla:
-57 rodzin
- GOPS w Łubnicach 59 rodzin
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie
Zorganizowanie w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia "XIII Powiatowego
Festiwalu Piosenki o Zdrowiu"

PPIS w Wieruszowie na podsumowanie programów profilaktyki antynikotynowej
i chorób płuc, które są realizowane w szkołach naszego powiatu ogłosił:
- konkurs plastyczny dla przedszkolaków i ich rodziców pt. ”EKO- kreatorzy mody”
- konkurs na plakat promujący zdrowy tryb życia pt.” Warto dbać o zdrowie, bo….”

1 festiwal
dla szkół podstawowych
z terenu powiatu, udział
łącznie 181 osób, w tym
9 szkół podstawowych
oraz 9 przedszkoli

2 konkursy
profilaktyczne

Laureatów ww. konkursów uhonorowano nagrodami rzeczowymi ufundowanymi
przez PPIS w Wieruszowie. W siedzibie PSSE w Wieruszowie można oglądać
wystawę wybranych prac.

1 wystawa prac
konkursowych

Kolportaż materiałów edukacyjnych w postaci ulotek, broszur, plakatów,
poradników, itp. prowadzono podczas:
- bieżących kontroli sanitarnych obiektów,
- różnorodnych akcji profilaktycznych, które organizowano wśród uczniów oraz
lokalnego społeczeństwa.

- ponad 1800 sztuk
materiałów promujących
zdrowy styl życia

Przeprowadzenie akcji dot. bezpieczeństwa podczas zimowego
i letniego wypoczynku poprzez zamieszczenie informacji prozdrowotnych
w lokalnych mediach oraz organizację spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
z zakresu:
- profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości palenia
tytoniu i zażywania substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy,
- profilaktyki chorób zakaźnych (grypa, choroby przenoszone przez kleszcze),
- promowania racjonalnej diety i aktywności fizycznej,
- zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrażających
zdrowiu lub życiu.

- 2 akcje dot.
bezpieczeństwa podczas
zimowego
i letniego wypoczynku
objęły 152 osoby
- 2 artykuły w lokalnej
prasie, których celem
było promowanie
bezpiecznego
wypoczynku,

Zorganizowanie spotkań edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i
ponadgimnazjalnych dot. zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, konieczności

-5 spotkań dla
235 osób.
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nawodnienia organizmu, żółtaczki pokarmowej, chorób przenoszonych drogą
płciową (HIV/AIDS), dopalaczy.

Realizacja programów
i projektów na rzecz dziecka
i rodziny

np. l. programów,
l. projektów, w tym
w partnerstwie

Zorganizowanie warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dot. Tematyki uzależnień
w tym dopalaczy dla młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej przeprowadzone przez
kwalifikowanego terapeutę uzależnień. Warsztaty zorganizowane we współpracy ze
Starostwem Powiatowym w Wieruszowie.

3 spotkania dla 50 osób

Zorganizowanie warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci w Żłobku
miejskim w Wieruszowie na temat profilaktyki próchnicy zębów

1 spotkanie dla 30 osób

Działalność Punktu informacyjno-edukacyjnego dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych obejmująca swym zakresem profilaktykę palenia papierosów
tradycyjnych i elektronicznych

2 punkty odwiedzone
przez 90 osób

Profilaktyka Odry w postaci artykułów w lokalnej prasie, informacji na stronie
internetowej stacji, kolportażu ulotek do lokalnych ośrodków zdrowia, dużych
zakładów pracy oraz placówek oświatowych

2 art. w prasie 1 inf. na
stronie 1 inf.
profilaktyczna przesłana
do ośrodka zdrowia,
zakładów pracy i
placówek oświatowych
ok. 100 osób

Gmina Wieruszów
Zlecenie prowadzenie zajęć wychowawczo-czytelniczych dla dzieci MiejskoGminnej Bibliotece Publicznej
Gmina Sokolniki
Realizacja projektów skierowanego dla dzieci:
- p.n. „Obrazem i dźwiękiem – nietypowy przewodnik po gminie Sokolniki
(GOKSiT w Sokolnikach)
- p.n. „Znamy swoją historię” (GOKSiT w Sokolnikach)
Zorganizowanie w GOKSiT w Sokolnikach zajęć feryjnych, wakacyjnych oraz
Turnieju Tańca jako alternatywy spędzenia wolnego czasu z dala od Internetu
Zorganizowanie Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej + 35 (GOKSiT w Sokolnikach i
Gmina Sokolniki)

2 projekty

2 projekty
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MGOPS w Wieruszowie
Realizacja w ramach Organizowania Społeczności lokalnej projektów socjalnych

17 projektów

GOPS w Bolesławcu
Realizacja Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bolesławiec na lata 2016-2018.

1 program

GOPS w Lututowie
Realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie
Udział w:
- Programie Edukacji Ekologicznej „Kopernik jest Eko- edukacja ekologiczna
w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Wieruszowie”,
- programie profilaktyki używania substancji psychotropowych pt.: ”ARS, czyli jak
dbać o miłość”, organizowanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie
Realizacja "Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu
w Polsce" poprzez:
- programy profilaktyki antynikotynowej: „Czyste powietrze wokół nas”,
( w 23 placówkach typu przedszkola, oddziały przedszkolne oraz inne formy
wychowania przedszkolnego),
- „Bieg po zdrowie” (10 szkół podstawowych)
- program profilaktyki chorób płuc „Zadbaj o swoje płuca” realizowany był w 18
szkołach podstawowych
- organizację obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu i Światowego Dnia Rzucania
Palenia,
- opublikowanie treści prozdrowotnych na łamach lokalnych mediów oraz na stronie
internetowej PSSE w Wieruszowie.

1 program
2 programy
udział ok. 160 osób
udział ok. 120 uczniów
1 program, który
objął 2907 osób

Realizacja Programu profilaktyki nadwagi i otyłości pt. "Trzymaj Formę"
w 17 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach.

1 program objął 1038
osób

Realizacja „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” poprzez:
- realizację programu pt. "ARS, czyli jak dbać o miłość?” (szkoły
ponadgimnazjalne),
- przeprowadzenie wizytacji w placówkach realizujących ww. program,

1 program objął 658 osób
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- publikację treści prozdrowotnych na stronie internetowej PSSE w Wieruszowie,
- promowanie kampanii społecznej stworzonej przez GIS pt.: „Melanż. Oczekiwania
vs. rzeczywistość” pokazującej młodym odbiorcom negatywne skutki korzystania z
używek.

Rozwój wsparcia
specjalistycznego dziecka
i rodziny, w tym praca
asystentów rodzinnych oraz
wsparcie w ramach zajęć
rozwijających uzdolnienia
i kompetencje społeczne dzieci

np. l. punktów poradnictwa,
l. asystentów rodziny, l.
grup wsparcia, l. zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci,
l. rodzin wspierających,
l. warsztatów rozwijających
kompetencje społeczne, l.
zajęć „Szkoła dla
rodziców”, l. porad
psychologicznopedagogicznych dla
uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

Realizacja "Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV
i Zwalczania AIDS" poprzez:
- zorganizowanie pogadanki profilaktycznej „Żyję z rozwagą!. AIDS to nie dla
mnie!”,
- publikację treści prozdrowotnych na łamach lokalnych mediów oraz na stronie
internetowej PSSE w Wieruszowie,

1 program objął 1000
osób

Udział w Wojewódzkiej Kampanii Profilaktycznej "Dopalaczom mówimy
STOP-wybieramy zdrowie" w 5 gimnazjach poprzez:
- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów i rodziców nt. dopalaczy,
- przeprowadzenie wizytacji w placówkach realizujących kampanię "Dopalaczom
mówimy STOP-wybieramy zdrowie"
Gmina Wieruszów
Zlecenie prowadzenia zajęć wychowawczo-czytelniczych dla dzieci MiejskoGminnej Bibliotece Publicznej
Gmina Lututów
Działanie Akademii Piłkarskiej , w ramach której organizowano dla dzieci treningi,
obozy i zawody piłkarskie
Zorganizowanie przez GOK warsztatów plastycznych, zajęć tanecznych, zawodów
warcabowych
Zorganizowanie przez Bibliotekę Publiczną lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich
i konkursów w ramach różnych projektów
Współpraca na rzecz dzieci ze Stowarzyszeniem Integracyjnym Rodzina
(dofinansowanie wyjazdów i wycieczek)
Wysyłanie dzieci z rodzin ubogich oraz zagrożonych patologiami na kolonie letnie
Gmina Galewice
Działalność grupy wsparcia dla osób i rodzin z problemem alkoholowym.
Szkoły powiatowe i Zespół Szkół Rolniczych im. W. Baranowskiego
w Lututowie:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie
- Zorganizowanie spotkania z Kierownikiem instytucji pomocy społecznej tj. PCPR

1 kampania objęła 1053
osób.

1 grupa

1 spotkanie
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w Wieruszowie, który zapoznał uczniów z głównymi zadaniami jednostki, w tym
działalnością Punktu Interwencji Kryzysowej
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie
Organizacja zajęć pozalekcyjnych - utworzenie kółek zainteresowań i zajęć
dodatkowych rozwijających umiejętności ucznia:
- kółko języka francuskiego
18 osób
- edukacja czytelniczo- medialna (2 grupy)
24 osób
- kółko informatyczne
30 osoby
- kółko dziennikarskie Gazetka szkolna COPERNICUS
10 osoby
- kółko PCK
27 osób
- zajęcia rekreacyjno - sportowe
12 osób
- zajęcia medialne LO TV
12 osób
Zrealizowanie porad indywidualnych dla uczniów i rodziców.
Zespół Szkół Rolniczych im. W. Baranowskiego w Lututowie
Opieka nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zrealizowanie bezpośredniego szkolnego poradnictwa psychologicznopedagogicznego dla młodzieży.
Indywidualna psychologiczna pomoc uczniom.
Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach (zajęcia z pedagogiem)
Przeprowadzenie spotkania nt.: Sztuki rozwiązywania konfliktów.
Ośrodki Pomocy Społecznej
Zatrudnienie asystenta rodziny pracującego z rodzinami wytypowanymi przez
pracowników socjalnych.

136 porad
pedagogicznych
19 uczniów
220 uczniów
65 uczniów
50 uczniów
MGOPS w Wieruszowie
- 1 asystent dla 11 rodzin,
-porady psychologiczne
dla podopiecznych 25
osób
GOPS w Czastarach 1 asystent dla 8 rodzin
liczących 20 dzieci;
zakończono prace z 1
rodziną ze względu na

8

Zrealizowanie szeroko pojętego wspomagania rodzin, w których występują
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym pomoc
rodzinom w załatwianiu spraw urzędowych, organizowanie wsparcia materialnego
w postaci rzeczowej, współpraca z kuratorami, wychowawcami, pedagogami
szkolnymi, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna:
Prowadzenie wsparcia dla rodzin oraz poradnictwa psychologiczno –
pedagogicznego:
- Wspieranie rodziców małych dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka- indywidualne konsultacje z psychologiem, logopedą, oligifrenopedagogiem,
neurologopedą, surdopedagogiem, rehabilitantem i lekarzem.
- Terapia rodzin.
- „Trening umiejętności wychowawczych” (dla rodziców).
- realizacja rządowego programu „Za życiem”
- Prelekcje dla rodziców: „Uzależnienia”
- porady i konsultacje z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- szkoła dla rodziców i wychowawców
PCPR w Wieruszowie
Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej w Wieruszowie prowadzącego
poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, socjalne i prawne dla osób i rodzin.

zmianę miejsca
zamieszkaniaGOPS w Łubnicach 1 asystent dla 13 rodzin
liczących 28 dzieci,
GOPS w Galewicach 1 asystent dla 10 rodzin
liczących 19 dzieci,
GOPS w Sokolnikach 1 asystent, 13 rodzin -,
GOPS w Bolesławcu 1 asystent dla 7 rodzin GOPS w Lututowie –
nie zatrudniono
asystentów

14 rodziców

4 rodziny
2 osoby
14 dzieci
11 osób
16 osób
8 osób
1 Punkt, 316 porad,
w tym 145
pierwszorazowych, liczba
porad: prawnych – 136,
psychologicznych – 129,
socjalnych – 51,

Działalność Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem –

9

zlecenie zadania publicznego Caritas Diecezji Kaliskiej – w okresie od 1.01.2018r.
do 31.12.2018 r. Ośrodek świadczył pomoc dla osób w kryzysie. Miejsce realizacja
zadania – Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem ul.
Katowicka 10, 63-604 Baranów

Tworzenie placówek
opiekuńczo-wychowawczych
wsparcia dziennego
i świetlic

Wsparcie finansowe rodziny

l. utworzonych placówek
opiekuńczowychowawczych,
l. świetlic

l. wypłaconych świadczeń
rodzinnych, l. rodzin
objętych wsparciem przez
GOPS- y

Gmina Wieruszów
Funkcjonowanie świetlic utworzonych w latach poprzednich.
GOPS Czastary
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, świetlicowych w szczególności dla
dzieci i młodzieży w:
- Centrum Rekreacyjno - Sportowym w Radostowie. w ramach profilaktycznej
działalności informatycznej i edukacyjnej.
- Kątach Walichnowskich w okresie zimowym tj. od I do IV i od X do XII
- Gminnym Klubie Sportowym w Czastarach
GOPS Łubnice
Działalność świetlic Wiejskich w miejscowościach:: Dzietrzkowice, Łubnice i
Kolonia Dzietrzkowice, natomiast w miejscowości Wójcin działa strzelnica
pneumatyczna prowadzona przez LOK
Gmina Lututów
Działalność świetlic szkolnych
Gmina Sokolniki
Działalność Świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w GOKSiT w Sokolnikach
MGOPS w Wieruszowie
Wypłacono świadczenia rodzinne.
Objęcie rodzin wsparciem finansowym- zasiłki z pomocy społecznej.
GOPS w Czastarach
Przyznawanie świadczeń w ramach pomocy społecznej.

Wypłacane były :
zasiłki stałe
zasiłki okresowe

min. 5 miejsc
noclegowych dla
mieszkańców powiatu
wieruszowskiego, kwota
przeznaczona na
realizację zadania
27.000,00 zł
4 świetlice

50 dzieci
20 dzieci
40 osób
3 Świetlice Wiejskie
1 strzelnica
pneumatyczna
4 świetlice
1 świetlica/18 osób
13.626 zł
323 rodziny
166 rodzin objętych
pomocą liczących 314
osób, wydatkowano
188 361 zł
15 osób
39 rodzin
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posiłek
zasiłki celowe i naturze
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

73 osób
66 osób
13 osób

Wypłacane były świadczenia rodzinne :

Wydatkowano łącznie
1 286 786 zł

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
świadczenia rodzicielskie
zasiłki pielęgnacyjne
świadczenia pielęgnacyjne
specjalny zasiłek opiekuńczy
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
świadczenia alimentacyjne
zasiłek dla opiekuna
opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne

361 osób
14 osób
66 osób
14 osób
2 osób
36 osób
13 osób
3 osób
10 osób
13 osób

Wypłacane świadczenie Dobry Start
508 uczniów,
wydatkowano
157 468 zł
Wypłacane były stypendia szkolne

Dla 70 uczniów
wydatkowano
67 009 zł

Dostarczanie nieodpłatnie żywności najbardziej potrzebującym w całym
podprogramie 2018

434 osoby na wartość
89 776,53 zł łącznie 18
ton żywności. Wydano
1914 paczek

Uiszczano koszt utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej

6 dzieci z 3 rodzin
wydatkowano 17. 860 zł
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Uiszczano koszt utrzymania dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka

4 dzieci z 1 rodziny
wydatkowano
41 158 zł

Przyjęto wnioski i wydano Kartę Dużej Rodziny

Złożono wniosków 12,
przyznanych kart 42 i
wydanych też 42

GOPS w Łubnicach
Ogółem pomocą objęto:
zasiłki stałe
zasiłki okresowe
posiłek
zasiłki celowe i w naturze
zapewnienie schronienia
odpłatność za pobyt w DPS
opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne
usługi opiekuńcze
zdarzenie losowe- klęska żywiołowa
Wypłacone były następujące świadczenia rodzinne i opiekuńcze

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
zasiłki pielęgnacyjne
świadczenia pielęgnacyjne
jedn. zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
świadczenie alimentacyjne
zasiłek dla opiekuna
specjalny zasiłek opiekuńczy
opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne
świadczenie rodzicielskie
świadczenie „za życiem”

ogółem 112 rodziny
liczące 276 osób, łącznie
wydatkowano –
232 693,57 zł
7 osób
20 osób
42 osób
56 osób
0 osób
3 osób
5 osób
7 osób
0 osób
Wydatkowano
łącznie 1 486 049,53 zł
dla 345 osób
451 osób
86 osób
16 osób
32 osób
28 osób
2 osób
6 osób
17 osób
14 osób
13 osób
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Świadczenia wychowawcze – 500 +

0 osób

Program „Dobry Start”

Wypłacono 2 850 443,12
zł dla 345 osób
Wypłacono 162 760 zł
dla 535 dzieci

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne
Realizacja zadania Karta Dużej Rodziny
GOPS w Bolesławcu
Realizacja zadania zleconego z zakresu świadczeń rodzinnych.

GOPS w Galewicach
Wypłacanie świadczeń rodzinnych
Wsparcie rodzin korzystających z pomocy GOPS
GOPS w Sokolnikach
Wypłata świadczeń rodzinnych.

Wydatkowano 54 201,25
zł dla 69 dzieci
7 Kart Dużej Rodziny
7959 wypłaconych
świadczeń - 71 rodzin
objętych wsparciem
11 905 świadczeń
rodzinnych
wsparcie 124 rodzin (328
osób)
9 549 świadczeń – 390
rodzin (526 osób)

Rodziny objęte pomocą przez GOPS
92 rodzin - 237 osób
GOPS w Lututowie
Wypłacanie świadczeń rodzinnych
Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych
Zespół Szkół Rolniczych im. W. Baranowskiego w Lututowie
Dożywianie w szkole finansowane przez GOPS, MGOPS na terenie gminy, powiatu
i województwa
Wypłata zapomóg losowych

8738 świadczeń
130 rodzin objętych
wsparciem GOPS
6655 świadczeń
6 uczniów dożywianych
w szkole
3 uczniów
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Inne

Gmina Sokolniki
Podejmowano działania podejmowane przez BPGS i świetlicę gminną, mające na
celu pokazanie dziecku i rodzicom możliwości wspólnego i kreatywnego spędzania
wolnego czasu
Zespół Szkół Rolniczych im. W. Baranowskiego w Lututowie

Cel operacyjny A.2
Kierunki
Promocja rodzinnej pieczy
zastępczej

Rozwój rodzinnej i
instytucjonalnej pieczy
zstępczej, w tym współpraca
z ośrodkiem adopcyjnym i
asystentami rodzinnymi

Udział w projekcie Świąteczna paczka

1 rodzina z powiatu
wieruszowskiego ( w tym
2 dzieci z nich 1
z niepełnosprawnością

Udział uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w akcji WOŚP 2018- dla
ratowania życia i zdrowia noworodków

zebrano 3920 zł

Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej i systemu wsparcia dla młodzieży opuszczającej system pieczy zastępczej
- zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie
Nazwa wskaźnika
Sposób realizacji
np. l. konferencji,
Rozdysponowanie ulotek promujących rodzinne formy pieczy zastępczej.
kampanii, spotkań,
- ukazały się artykuły na portalu EWE24 zachęcające społeczność powiatu
materiałów informacyjnych wieruszowskiego do rodzicielstwa zastępczego oraz do oraz ogólne informacje dot.
rodzicielstwa zastępczego,
- rozesłanie do wszystkich Parafii Dekanatu Lututowskiego, Bolesławieckiego oraz
Wieruszowskiego plakatów/ulotek informacyjnych na temat rodzicielstwa
zastępczego.
l. rodzin zawodowych,
Powstanie nowych rodzin zastępczych
niezawodowych, l.
placówek opiekuńczowychowawczych,
Umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w
l. rodzinnych domów
Czastarach 4 dzieci z powiatu wieruszowskiego.
dziecka,
Przeprowadzenie ocen sytuacji dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
w których uczestniczyli: asystenci rodziny, pracownicy socjalni, przedstawiciel
Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi, koordynatorzy rodzinnej pieczy
zastępczej oraz pracownicy zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej.

Wskaźniki
ok. 160 ulotek

1 rodzina niezawodowa,
4 rodziny zastępcze
spokrewnione

80 ocen
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Uruchomienie 1 nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w
Czastarach (od 1.08.2018 r.)

Wsparcie specjalistyczne dla
rodzin zastępczych

Wsparcie młodzieży
opuszczającej system rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy
zastępczej

l. grup wsparcia, l. porad
specjalistycznych, l.
szkoleń dla rodzin
zastępczych

l. opracowanych
programów
usamodzielnienia, l.
wypłaconych świadczeń, l.
mieszkań socjalnych, l.
mieszkań chronionych

Realizacja wsparcia psychologicznego.
Realizacja wsparcia pedagogicznego w godzinach pracy PCPR

1 nowo utworzona,
2 istniejące, łączna
kwota przekazana przez
Powiat Wieruszowski na
funkcjonowanie 3
placówek 592.750,39 zł
46 porad
37 porad

Realizacja porad prawnych w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej
w Wieruszowie

9 rodzin zastępczych
objętych pomocą prawną

Zrealizowanie 2 szkoleń w tym jednego we współpracy z Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną w Wieruszowie nt.:
-„Uzależnienia – mojego dziecka to nie dotyczy” – prelekcja dla rodziców - mające
10 osób
na celu zwiększenie wiedzy rodziców zastępczych na temat uzależnień i jak sobie z
nimi radzić,
- „Rodzinna piecza zastępcza w świetle przepisów prawnych” mające na celu
15 osób
uaktualnienie wiedzy rodziców zastępczych na temat ich praw i obowiązków.
Opracowanie wspólnie z opiekunami usamodzielnienia i pełnoletnimi
6 programów
wychowankami pieczy zastępczej indywidualnych programów usamodzielnienia.
Wypłacenie świadczeń dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

4 świadczenia na
zagospodarowanie w
łącznej kwocie 6.077 zł
4 świadczenia na
usamodzielnienie
w wysokości 20.479 zł,
82 świadczeń na
kontynuowanie nauki
w łącznej kwocie
42.579,48 zł.
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Wypłacenie świadczeń wychowankom instytucjonalnej pieczy zastępczej:
Podnoszenie jakości wsparcia
rodzin zastępczych

Tworzenie lokalnych
programów rozwoju rodzinnej
pieczy zastępczej, w tym
projektów również z UE
Inne (jakie?)

Cel operacyjny A.3
Kierunki
Profilaktyka uzależnień

l. koordynatorów, l.
wolontariuszy, l. szkoleń
kadry rodzinnej pieczy
zastępczej
l. programów, l. rodzin
zastępczych biorących
udział w projektach

Zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

33 świadczeń na
kontynuowanie nauki,
łącznie 16.942zł
2 koordynatorów

Podnoszenie kwalifikacji kadry pieczy zastępczej, poprzez udział
w szkoleniach i konferencjach
Realizacja trzyletniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata
2018 – 2020

5 szkoleń, 4 konferencje,
4 pracowników
1 program

Wypłacanie rodzinom zastępczym oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym
typu rodzinnego oprócz świadczeń z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej z dnia 9.06.2011r. świadczenia z Programu Rodzina 500+ oraz „Dobry
start”.

Dobry star t: - 36
świadczeń dla rodz zast.
na kwotę 10.800 zł i 17
świadczeń dla placówek
na kwotę 5.100 zł
500+ - 456 świadczeń
dla rodz. zast. na kwotę
226.195,24 zł i 207
świadczeń na kwotę
102.318,29 zł dla
placówek

Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie
Nazwa wskaźnika
Sposób realizacji
np. l. kampanii
Gmina Wieruszów
społecznych, spotkań,
Działalność MOPUiW w Wieruszowie
materiałów
Gmina Lututów
informacyjnych, artykułów Zorganizowanie:
prasowych
- Kolonii dla dzieci o tematyce profilaktycznej
- Warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
- Warsztatów profilaktyczne dla nauczycieli
Gmina Sokolniki
Przez cały rok nieodpłatnie było udostępnione przez GOSiT w Sokolnikach
pomieszczenie na gabinet terapeutyczny w którym bezpłatnie świadczył usługi

Wskaźniki

14 uczniów
1 warsztat
1 warsztat

16

terapeuta ds. uzależnień
Gmina Galewice
Rozmowy motywujące do podjęcia leczenia, do zmiany stylu życia we współpracy ze
specjalistami, przekazanie informacji o instytucjach udzielających pomocy w
zakresie uzależnienia od alkoholu.
Szkoły powiatowe oraz Zespół Szkół Rolniczych im. W. Baranowskiego
w Lututowie:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie
Udział uczniów w spotkaniach o różnej tematyce tj.:
- „Świadomość prawna i problematyka kontaktu z narkotykami, alkoholem i
dopalaczami, „Kręci mnie bezpieczeństwo.... przez cały rok szkolny, spotkania
z rzecznikiem prasowym KPP p. Damianem Pawlakiem
- spotkanie z pisarzem Krzysztofem Piersą autorem „Komputerowy ćpun” i „Trener
marzeń”. Profilaktyka uzależnień od gier komputerowych i cyberprzemocy
- „Smokerlyzer prawdę ci powie” profilaktyka uzależnienia od nikotyny przy
współpracy z PSSE w Wieruszowie
- spotkanie z terapeutą uzależnień dot. radzenia sobie w sytuacjach trudnych
związanych ze zjawiskiem cyberprzemocy
oraz w:
- Kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” profilaktyka uzależnienia
- pogadankach na lekcji języka polskiego nt.:„Pamiętnik narkomanki”. Czy narkotyki
dają szczęście profilaktyka uzależnienia oraz na lekcji chemii i na godz.
wychowawczych nt. dopalaczy
- Szkolnej kampanii przeciwko cyberprzemocy „Jeden strzał wystarczy”
Przedstawienie uczniom klas pierwszych procedur dotyczących:
- postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach
zagrożeń młodzieży przestępczością i demoralizacji,
- postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń , który nie ukończył 18
lat używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia,
uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji,
- postępowania nauczycieli w przypadku , gdy na terenie szkoły znajduje się uczeń
będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
- postępowania, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję
przypominającą wyglądem narkotyk,
- postępowania, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję
przypominającą narkotyk,

15 rozmów

40 uczniów

60 uczniów

209 uczniów
200 uczniów
9 działań
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- postępowania wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa(np.
pobicie),
- postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego(np.
pobicia),
- zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole, ochrony przed przemocą,
uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii,
- postępowania w przypadku uchylania się ucznia od obowiązku szkolnego,
wagarowanie,
- postępowania w związku z korzystaniem przez uczniów z telefonów komórkowych
na terenie szkoły,
- postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w sytuacji podejrzenia lub
ujawnienia cyberprzemocy.
Dopalacze –substancje chemiczne (lekcje chemii i godz. wychowawcze)
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie
Umieszczanie plakatów, ulotek dotyczących działań profilaktycznych w gablotach,
na tablicach informacyjnych na korytarzach szkolnych i w salach lekcyjnych oraz na
szkolnej stronie internetowej nt.
- Jak uchronić się przed infekcją?,
- Rzuć palenie,
- Wirus HIV a choroba AIDS
Prowadzono zajęcia w zakresie działań profilaktycznych na lekcjach
wychowawczych:
-„Nie palę- jestem modny” ,
- „Palenie to obciach” ,
- „Żyję bezpiecznie- AIDS i HIV” ,
- „Nie biorę- jestem odpowiedzialny”,
- „Ze stresem na TY”,
- „Stop – cyber - przemocy”

ok. 150 osób

Zorganizowano pogadanki funkcjonariusza Policji na temat:
- „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa” ,
- „Jestem bezpieczny” ,
- „Bezpieczne zachowanie podczas wypoczynku wakacyjnego” ,
- „Bezpieczne zachowanie w szkole i poza szkołą”,

ok. 100 uczniów
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- „Cyber – przemoc, dopalacze używki i inne niebezpieczne zachowania”
Zespół Szkół Rolniczych im. W. Baranowskiego w Lututowie
Udział w kampanii:
- „Reaguj na pomoc”
- „Wybieram pomoc” (kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
przemocy ze względu na płeć)
Spotkania z pracownikiem PSSE w Wieruszowie i policjantem:
- Tytoń a choroby serca
- Alkohol, narkotyki i ich negatywne działanie na organizm młodego człowieka
Realizacja programu profilaktycznego ARS – czyli jak dbać o miłość
Zajęcia edukacyjne:
- każdy ma prawo żyć bez przemocy (przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna,
seksualna)
- mity dotyczące przemocy
- sposoby przerwania kręgu przemocy
- procedura niebieskiej karty, zadania zespołu interdyscyplinarnego
- funkcje rodziny- instytucje i organizacje wspomagające rodzinę
- gdzie szukać pomocy w sytuacjach psychologicznie trudnych
- trudności w życiu małżeńskim i rodzinnym i sposoby ich przezwyciężania
- alkoholizm – jak sobie z nim radzić
- narkotyki i zagrożenia wirusem HIV
- mechanizm uzależnień. Alkohol, narkotyki, palenie papierosów i co dalej?
- wpływ używek na organizm człowieka
- dlaczego dopalacze są niebezpieczne
- skutki zdrowotne palenia papierosów
MOPTUiW w Wieruszowie
Prowadzenie profilaktyki uzależnień dla uczniów i ich rodziców w n/w szkołach:
- Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie,
- Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Wieruszowie,
- Szkoła podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie,
- Szkoła podstawowa przy Zespole Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Wieruszowie,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie,

220 osób
220 osób

90 osób
60 osób
20 osób
30 osób
30 osób
30 osób
30 osób
30 osób
30 osób
30 osób
25 osób
25 osób
20 osób
20 osób
20 osób
20 osób
liczba zajęć dla
uczniów: 48
liczba zajęć dla
rodziców: 7
liczba uczniów: ok. 800
liczba rodziców: ok.
600
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- Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie
- Szkoła podstawowa w Pieczyskach,
- Szkoła podstawowa w Wyszanowie,
- Szkoła podstawowa w Teklinowie,
- Szkoła podstawowa w Czastarach.
Zajęcia dla uczniów odbywały się na lekcjach wychowawczych w klasach 1 i 3
gimnazjum oraz dla wszystkich 6 klas szkoły podstawowej. Zajęcia dla rodziców
odbywały się jednogodzinnych spotkaniach przy okazji wywiadówek.
Przeprowadzenie badań ankietowych w w/w szkołach celem zbadania skali
zażywanych środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież w przedziale
wiekowym 12-16 lat.

badania ankietowe
liczba dzieci: 322

Przeprowadzenie profilaktyki wczesnej interwencji „FreD goes net", program jest
adresowany do osób w wieku 14 – 21 lat, którzy zostali odnotowani przez szkołę w
związku z używaniem alkoholu lub narkotyków. Na terenie województwa łódzkiego
jest 8 placówek, które realizują program „FreD goes net”, jednak od niedawna
Ośrodek jest dziewiątą placówką, która ma odpowiednie uprawnienia do realizacji
tego programu . 5 szkół powiatu wieruszowskiego zadeklarowało chęć współpracy w
realizacji programu. Również Ośrodek podpisał porozumienie z Sądem Rejonowym w
Wieluniu.

profilaktyka „FreD goes
net":
liczba grup: 2
liczba osób: 20

Kontakt z lokalnymi mediami w kontekście problematyki uzależnień poprzez:
- Artykuły w gazecie „Łącznik” oraz Ilustrowanym Tygodniku Powiatowym
dotyczące problematyki uzależnień.

kontakt z mediami:
liczba artykułów
w prasie: 6

Prowadzenie strony internetowej www.moptuiw.wieruszow.pl , która określa
szczegółową działalność Ośrodka. Informując osoby zainteresowane o możliwości
terapii uzależnień i współuzależnienia. Strona ma również charakter informacyjny i
profilaktyczny poprzez możliwość zapoznania się z bieżącymi informacjami
dotyczącymi problemów społecznych.
MGOPS w Wieruszowie
Realizacja projektów:
- „W stronę rodziny” na, który składały się takie wydarzenia jak ”Dzień Sąsiada”,
Piknik Profilaktyczny -trzeźwo, zdrowo i sportowo”, Widowisko Interaktywne
”Bajkowy przekładaniec oraz specjalistyczne porady prawne

strona internetowa:
licznik odwiedzin
w okresie od X 2015r.
do XII 2018 r.: 24 700
97 osób/35 osób
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Ośrodki Pomocy Społecznej
Umieszczanie w widocznych miejscach plakatów, ulotek i materiałów informacyjno
– edukacyjnych.

GOPS Sokolniki 100
ulotek, 50 broszur, 2
plakaty ,

Prowadzenie pracy socjalnej, poradnictwa w zakresie profilaktyki uzależnień
w siedzibach ops i w trakcie prowadzonych wywiadów środowiskowych
w zależności od potrzeb,

GOPS w Czastarach 12 osób, GOPS w
Łubnicach – 51 osoby
GOPS Galewice - 15
rozmów

Motywowanie poszkodowanych osób do zgłaszania się na policję celem wszczęcia
postępowania w sprawie fizycznego i moralnego znęcania się nad rodziną.

GOPS w Czastarach -2
osoby, GOPS w
Łubnicach – 4 osoby
GOPS w Bolesławcu
zadanie Pełnomocnika
Wójta d.s.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, GOPS
w Łubnicach h – 23
osoby
GOPS w Czastarach -3
osoby

Kierowanie do Specjalisty zatrudnionego w Punkcie konsultacyjny dla osób
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, oraz ofiar przemocy w rodzinie.

Kierowanie do radcy prawnego zatrudnionego w Urzędzie Gminy.
Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie
Policjanci KPP w Wieruszowie na terenach obiektów szkolnych przeprowadzili 75
spotkań, których tematem było przeciwdziałanie uzależnieniom. W 2018 roku
poddano kontroli 205 placówek handlowych, gdzie sprzedawany jest alkohol pod
kątem przestrzegania zapisów ustawy. Za pośrednictwem oficera prasowego
jednostki przekazywano również materiały informacyjne i art. prasowe do lokalnych
mediów.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Zrealizowanie zajęć warsztatowych dla uczniów nt.:
„Wartości w życiu”
„Agresywność , samokontrola emocjonalna”,

0 kampanii społ.
75 spotkań profilakt.
205 kontroli obiektów z
alk.
21 młodocianych pod
wpływem alk.
21 inf. do mediów
34 osoby
28 osób

21

PCPR w Wieruszowie
Umieszczanie w widocznych miejscach plakatów, ulotek i materiałów
informacyjnych.
Prowadzenie poradnictwa w biurze PCPR oraz w terenie przez koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej w zależności od potrzeb
Wsparcie specjalistyczne dla
dzieci i rodzin, w przypadku
przemocy i uzależnień, w tym
działalność gminnych komisji
rozwiązywania problemów
alkoholowych i MOPTUiW

np. l liczba grup wsparcia,
grup samopomocowych, l.
sprawców przemocy
biorących udział w w/w
programach, l. osób
skierowanych na leczenie l.
osób biorących udział w
terapii indywidualnej
i grupowej, l. porad
specjalistycznych, l.
prowadzonych procedur
„Niebieska Karta”

Gmina Wieruszów
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W ramach działalności komisji odbywały się rozmowy motywujące do podjęcia
terapii. W kilku przypadkach skierowano wniosek do Sądu o nałożenie leczenia
odwykowego. Dokonano kontroli punktów zajmujących się sprzedażą napojów
alkoholowych na terenie gminy Wieruszów.

2 koordynatorów
wspierających 30 rodzin
zastępczych oraz 2
placówki opiekuńczowychowawcze typu
rodzinnego
24 posiedzenia komisji
7 wniosków do Sądu
Kontrola 60 punktów
sprzedaży napojów
alkoholowych

Przeprowadzenie w odniesieniu do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych rozmów interwencyjno – motywacyjnych.
Szkoły powiatowe:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie
Udział uczniów w:
– programie realizowanym przez MOPTUiW „FreD Goes Net”,
- spotkaniu z terapeutą Dariuszem Soborczykiem z MOPTUiW, rozmowa dot.
radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych jakie są związane ze zjawiskiem
cyberprzemocy
MGOPS w Wieruszowie
Bieżąca współpraca MGOPS- u KPP w Wieruszowie, z pedagogami szkolnymi, z
kuratorami społecznymi i zawodowymi, z terapeutami w celu realizacji programu
zmierzającego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Realizacja procedury „Niebieskie Karty”. („NK”)

GOPS w Czastarach
Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego polegająca na organizowaniu spotkań
mających na celu pomoc osobom dotkniętym przemocą
Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”

23 prowadzone
procedury,
Założone 4”NK”
7 posiedzeń ZI,
23 spotkania grup
roboczych
10 prowadzonych
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procedur „NK”,
zakończono 8 „NK”,
założonych „NK” - 2
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Kierowano osoby do specjalisty ds. terapii uzależnień zatrudnionego do obsługi
Punktu Konsultacyjnego

terapeuta prowadził
pracę z 2 ofiarami, oraz
2 sprawcami przemocy
1 rodzina

Kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie
7 osób
Kierowano osoby uzależnione i współuzależnione do Specjalisty ds. uzależnień
zatrudnionego do obsługi Punktu Konsultacyjnego
1 wniosek
Skierowano wnioski do Sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego
2 osoby
Wystąpienie o wydanie opinii do psychiatry i psychologa w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu
2 osoby
Motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego w ośrodkach
leczenia uzależnień w Wieruszowie i w Wieluniu
GOPS w Łubnicach
Proponowanie udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych.

2 osoby lecz
odmówiono

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego polegająca na organizowaniu spotkań z
ofiarami przemocy i ich sprawcami celem pomocy osobom dotkniętych przemocą.

7 posiedzeń

Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.

l. założonych „NK” 2,
6 wszczętych procedur
„NK”, 1 prowadzona
procedura „NK”, 6
zakończonych procedur,

Kierowanie osób do Specjalisty zatrudnionego w Punkcie konsultacyjnym dla osób
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, oraz ofiar przemocy w rodzinie.

21 osób
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Kierowanie do Poradni w Wieruszowie.

2 rodziny, 8 dzieci

Zorganizowanie leczenia odwykowego.

11 osób

Wystąpienie o wydanie opinii do psychiatry i psychologa w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu
Motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego
GOPS w Bolesławcu
Działalność Gminnej Komisji Alkoholowej należy do Pełnomocnika Wójta d.s.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie zmniejszenia zjawiska
przemocy w rodzinie.

4 osoba

GOPS w Galewicach
Działalność Zespołów Interdyscyplinarnych

Niebieskie Karty

GOPS w Sokolnikach
Prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty”
Wsparcie dla osób i rodzin w Punkcie Konsultacyjnym

GOPS w Lututowie
Prowadzenie procedury „Niebieska Karta”

4 osoby

do Zespołu wpłynęło
9 „NK”, założone „NK”
4
4 spotkania; 13 grup
roboczych;; 4 wnioski
skierowane do GKRPA;
17 prowadzonych
procedur” NK”, 17
zakończonych procedur,
założone „NK” 2
4 prowadzone procedury
„NK”, 4 zakończone
procedury, założone
„NK” - 0
94 godz. dyżurów w PK
w tym 2 godz.
tygodniowo prowadzone
przez MOPTUiW
w Wieruszowie
59 konsultacji
4 wszczęte procedury
„NK”, 1 prowadzona
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Liczba osób skierowanych na leczenie do placówki:
Liczba osób biorących udział w terapii indywidualnych:
MOPTUiM w Wieruszowie
Realizacja świadczeń zdrowotnych w formie terapii uzależnień
i współuzależnienia, refundowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.
- Prowadzenie poradni leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych tj.
alkoholizm, narkomania, lekomania i inne oraz uzależnień behawioralnych
dotyczących hazardu, internetu, pracoholizmu i innych.
- Prowadzenie terapii współuzależnienia, adresowanej do rodzin osób uzależnionych
- Leczenie uzależnień i współuzależnienia (prowadzone w formie psychoterapii
indywidualnej i grupowej tworzącej całość programu terapeutycznego).

procedura „NK”, 3
zakończone procedury
założone „NK” - 0
3 osoby
4 osoby
160 pacjentów,
160 osób biorących
udział w terapii
indywidualnej,
3 grupy terapeutyczne,
28 osoby biorące
udział w terapii
grupowej

Przeprowadzenie grupowych warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych
i współuzależnionych – mieszkańców gminy Wieruszów.

3 grupy warsztatowe,
18 uczestników,

Działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób nadużywających
środków psychoaktywnych – mieszkańców gminy Wieruszów. W ramach Punktu
udzielano porad m.in.: o charakterze motywującym do terapii.

1 punkt, 450 konsultacji

Przeprowadzenie dyżurów interwencyjno-wspierających dla mieszkańców gminy
Wieruszów. Dyżury o charakterze interwencyjnym skierowane do osób, które
aktualnie doświadczają skutków uzależnienia i z różnych przyczyn nie są
zmotywowane do leczenia.

41 dyżurów, 163 osoby
przyjętych

Zorganizowanie warsztatów psychologicznych „Ja też potrafię” dla dzieci
i młodzieży – mieszkańców gminy Wieruszów. Udział dzieci w wieku od 4 do 16 lat.
Praca w grupach.

4 grupy, 32 uczestników

Centrum wsparcia psychologicznego dla osób z problemem przemocy w rodzinie.
- Podjęcie działania skierowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Oddziaływanie psychologiczne w ramach Centrum adresowane jest do osób
doznających przemocy, jak również do sprawców. Prowadzenie indywidualnych sesji
terapeutycznych.

36 indywidualnych sesji
terapeutycznych
56 Porad/konsultacji
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Działalność Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień dla mieszkańców gminy
Sokolniki.
- Wydelegowanie specjalisty psychoterapii uzależnień do prowadzenia Punktu
Konsultacyjnego ds. uzależnień . Zgłaszały się osoby z problemem alkoholowym,
osoby nadużywające alkoholu jak i członkowie rodzin. Porad udzielano osobom po
leczeniu oraz przed leczeniem odwykowym w celu wzbudzenia motywacji do
leczenia. Po pomoc zgłaszały się ofiary oraz sprawcy przemocy domowej.

częstotliwość dyżurów:
2 godz. w tygodniu,
59 konsultacje

Współpraca z grupą Anonimowych Alkoholików pn. „Prosna”, poprzez udostepnienie
pomieszczenia Ośrodka do spotkań w/w grupy samopomocowej. Współpraca ma
również charakter terapeutyczny.

częstotliwość raz
w tygodniu,

Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Pracownik Ośrodka będąc członkiem GKRPA na bieżąco motywuje do podjęcia
terapii zgłoszone osoby na posiedzeniu Komisji.

częstotliwość
uczestnictwa w Komisji:
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Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Wieruszowie

18 spotkań Zespołu
Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
„NK”
- policjantów
w komisjach
alkoholowych - 3
- prowadzonych
procedur, założonych
„NK”- 47

Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie
W ramach programu policjanci uczestniczyli w spotkaniach gminnych zespołów
interdyscyplinarnych, odwiedzali osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie oraz
udzielali im wsparcia. W ramach wymiany informacji utrzymywali stały kontakt
z ośrodkami pomocy społecznej i PCPR. KPP Wieruszów posiada trzech policjantów
wchodzących w skład trzech gminnych komisji alkoholowych.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Przeprowadzono:
- Indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli z zakresu profilaktyki
uzależnień
- poradnictwa i konsultacje dla dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych
- zajęcia warsztatowe dla uczniów nt.
„Cyberprzemoc”,
„Relacje interpersonalne, cyberprzemoc”,

16 osób
232 osoby
22 osoby
17 osób

26

Realizacja programów
i projektów przeciwdziałania
przemocy, w tym programów
profilaktycznych

np. l. programów, w tym
we współpracy, l. osób
biorących w projektach

„Agresja i przemoc”,
„W sidłach uzależnienia”,
„Agresja”
PCPR w Wieruszowie
Zrealizowanie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego w ramach PIK:
- z zakresu problematyki uzależnień i współuzależnienia,
- z zakresu przemocy domowej.
Ośrodki Pomocy Społecznej
Realizacja Gminnych Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
programów profilaktycznych dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy, w
ramach których realizowano m.in. konkursy, szkolenia dla nauczycieli i rodziców, nt.
narkomanii wśród młodzieży i skutków używania narkotyków i dopalaczy.
Dla uczniów Szkół podstawowych w Parcicach, Radostowie Pierwszym i Czastarach
wraz z oddziałami gimnazjalnymi oraz dla dzieci z Publicznego Przedszkola w
Czastarach z oddziałami przedszkolnymi realizowane były programy profilaktyczne
dot. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy
Komenda Powiatowa Policji
KPP Wieruszów w 2018 roku realizował Narodowy Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów alkoholowych, Krajowy Program Przeciwdziałania
Alkoholizmowi i Narkomanii oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy.
W 2018 roku KPP Wieruszów brała udział w działaniach medialnych realizując
program „Międzynarodowy dzień mediacji” oraz programie przeciwko przemocy
fizycznej i torturom wyznaczając policjantów dyżurujących pod wyznaczonym
numerem telefonu dla osób zainteresowanych i dotkniętych przemocą w rodzinie.
„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” i „16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec
Kobiet”.
PCPR w Wieruszowie
Realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wieruszowskim na lata 2017-2022

31 osób
78 osób
8 osób

12 porad
12 porady
7 Gminnych Programów
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
GOPS w Czastarach 526 dzieci/210
rodziców, 5
zrealizowanych
programów na kwotę
3200 zł
5 programów

1 program
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Podnoszenie kwalifikacji osób
zajmujących się wsparciem osób
zagrożonych, dotkniętych
przemocą domową,
uzależnieniem

np. l. szkoleń, konferencji i
spotkań

Szkoły powiatowe :
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie
Udział kadry pedagogicznej w:
- Szkoleniu antyterrorystycznym
- Szkoleniu Rady Pedagogicznej dotyczącym procedur bezpieczeństwa w ramach
programu „Bezpieczna Szkoła”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie
Udział kadry pedagogicznej w radzie pedagogicznej szkoleniowej nt.:
„Nauczyciele z pomoc uczniom doświadczającym przemocy”
Ośrodki pomocy społecznej
Udział w szkoleniach i konferencjach m.in.: z zakresu przemocy w rodzinie.

1 pedagog szkolny
24 nauczycieli

50 osób

MGOPS
w Wieruszowie1 szkolenie, dla 20 osób
GOPS w Lututowie - 1
szkolenie
GOPS w Sokolnikach 4 szkolenia:
”Wydatkowanie
środków z funduszu
alkoholowego prze JST
we współpracy z NGO
po nowelizacji
ustawowej” – 2
pracowników
socjalnych, „Analiza
prawnych aspektów
funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego
oraz skuteczna
realizacja procedury
Niebieskiej Karty”– 2
pracowników socjalnych
„Pracownik socjalny i
asystent rodziny a rola
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kierownika ops w
podziale zadań
pomiędzy nimi” – 2
pracowników socjalnych
GOPS
w Czastarach – 3
szkolenia/ 2
pracowników
GOPS w Galewicach 1 szkolenie: „Przemoc
wobec starszych” – 2
osoby
GOPS w Bolesławcu –
brak udziału w
szkoleniach
GOPS w Łubnicach –
1 szkolenie: z zakresu
Zespołu
Interdyscyplinarnego
„Aspekty
administracyjno-prawne
procedury Niebieskiej
Karty” – 2 os.
MOPTUiM w Wieruszowie
Udział w następujących formach podnoszących kompetencje zawodowe:
- „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania- anoreksja, bulimia,
kompulsywne objadanie się.”
- Seminarium superwizyjno -szkoleniowe dla realizatorów programu „FreD goer net”
- „TSR – terapia skoncentrowana na rozwiązaniu”
- „Terapeuta doświadcza ciała- warsztat z elementami ACT-u”
- „Terapia i praktyka pracy z paniką, traumą i PTSD”
- „ Superwizja”
- „Wprowadzenie do Terapii Akceptacji i Zaangażowania”

1 pracownik
1 pracownik
1 pracownik
1 pracownik
1 pracownik
1 pracownik
1 pracownik
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Inne (jakie?)

Cel operacyjny A. 4
Kierunki
Rozwój wsparcia
specjalistycznego i
opiekuńczego dla osób starszych

Komenda Powiatowa Policji
Na terenie KPP Wieruszów w 2018 roku dla policjantów zorganizowano 6 zajęć
szkoleniowych o tematyce przemocy w rodzinie.
Pięciu funkcjonariuszy KPP Wieruszów brało udział w szkoleniach zewnętrznych
dotyczących tematyki przemocy w rodzinie organizowanych przez organizacje
pomocowe.
PCPR w Wieruszowie:
- udział w warsztatach z podstaw samoobrony organizowanych przez Komendę
Powiatową Policji w Wieruszowie,
- udział w Ogólnopolskiej Konferencji PCPR i OIK
- udział w Konferencji nt.: strategii rozwiązywania problemów uzależnień
PCPR w Wieruszowie
Diagnoza potrzeb w zakresie chętnych do udziału w programach korekcyjno –
edukacyjnych, celem pozyskania środków na realizację w/w programów
Poprawa jakości życia osób starszych
Nazwa wskaźnika
Sposób realizacji
np. l. usług opiekuńczych,
Ośrodki pomocy społecznej
l. grup samopomocowych,
Zrealizowanie usług opiekuńczych, poprzez pomoc w zaspokajaniu codziennych
l. kół zainteresowań,
potrzeb życiowych, opiekę higieniczno-sanitarną, przyrządzanie posiłków,
l. dostępnych specjalistów
aktywizację w wymiarze społecznym i osobistym.
z zakresu medycyny,
l. wolontariuszy
GOPS w Czastarach (nie realizował usług opiekuńczych)

- 6 szkoleń w KPP
- szkolenia zewnętrzne
dla 7 policjantów
- przeszkolonych
funkcjonariuszy – 34
2 spotkania, 7 osób
1 konferencja, 1osoba
1 konferencja, 2 osoby
zapytania do ośrodków
pomocy społecznej
Wskaźniki
MGOPS
w Wieruszowie –
21 osób - usługi
opiekuńcze,
6 osób - projekt „CUS”,
15 opiekunek
GOPS
w Łubnicach - 7 osoby
wydatkowano 24 314 zł,
6 opiekunek
GOPS w Bolesławcu
3 osoby korzystające,
1 opiekunka
GOPS w Sokolnikach
– 3 opiekunki, 10 osób
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o liczbie osób
w rodzinach 11,
3204 świadczenia –
GOPS w Lututowie –
1 opiekunka, 8 usług
opiekuńczych
GOPS w Galewicach 5 opiekunek,
14 osób korzystających
z usług opiekuńczych,
2680 realizowanych
świadczeń usług
opiekuńczych

Rozwój instytucjonalnego
wsparcia osób starszych

np.: l. liczba rodzinnych
domów pomocy społecznej,
l. dziennych domów
pobytu, l. klubów seniora

Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie
W PCM nie ma poradni geriatrycznej.
Świadczenia dla osób w wieku powyżej 65 roku realizowane są w następujących
komórkach:
- zakład opiekuńczo-leczniczy
- oddział chorób wewnętrznych
- oddział chirurgii jednego dnia
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna
- dział rehabilitacji
- poradnia rehabilitacyjna
- hospicjum domowe
Gmina Łubnice
Dalsza działalność utworzonego pod koniec roku 2014 Klubu Seniora „50 +”. Na
terenie gminy nie istnieje środowiskowy dom samopomocowy, rodzinny dom
pomocy, ani też dzienny dom pobytu.
Gmina Sokolniki
Działalność Klubu Seniora przy GOSiT w Sokolnikach, spotkania odbywają się co
tydzień
Gmina Czastary
Działalność Klubu Seniora przy GOK w Czastarach. Działalność Środowiskowego
Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie (uczestnikiem była 1

127 pacjentów
842 pacjentów
44 pacjentów
9925 pacjentów
969 pacjentów
254 pacjentów
28 pacjentów
1 Klub Seniora

1 Klub Seniora
1 Klub Seniora
1 ŚDS
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osoba z gminy Czastary)
Gmina Galewice
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i
Chróścinie
Gmina Bolesławiec
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i
Chróścinie
Gmina Lututów/GOPS w Lututowie
Uruchomienie w ramach projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych
w powiecie wieruszowskim” współfinansowanego z EFS w ramach RPO WŁ
Dziennego Domu Pomocy w Hucie. Dom zapewnia 15 miejsc dla osób
niesamodzielnych. W Domu świadczone są usługi opiekuńcze oraz wsparcie
specjalistów: psychologa, masażysty, terapeuty zajęciowego. Podopieczni mają
zapewniony transport do DDP oraz posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek).
Ośrodki Pomocy Społecznej
Kierowanie do domów pomocy społecznej/schronisk

1 ŚDS
1 ŚDS

1 DDP, 1 opiekun
domu, 3 opiekunów, 3
specjalistów: psycholog,
terapeuta zajęciowy,
masażysta

GOPS
w Łubnicach - 3 osoby
Wydatkowana kwota
82.658 zł ,
GOPS w Czastarach –
w 2018 r. umieszczono
3 osoby w DPS, za 10
osób ponoszono
odpłatność na kwotę
237.195 zł, ponadto za
1 os. przebywającą
w schronisku poniesiono
opłatę w kwocie 1704 zł
7 osób, wydatkowano
24.324 zł

Realizacja programów
i projektów na rzecz osób

np.: l. projektów, l. osób
biorących w nich udział

Gmina Wieruszów
Działalność Uniwersytetu III Wieku

1 Uniwersytet III Wieku
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starszych, w tym działalność
Uniwersytetu III Wieku

Inne (jakie?)

Gmina Sokolniki
Udział seniorów z gminy Sokolniki w Konkursach Twórczości Dojrzałej:
„Przystanek 60+” w Łodzi oraz „Senioraliach” w Wieruszowie
Organizacja kilku bali dla emerytów, rencistów, ludzi samotnych GOKSiT
w Sokolnikach
Organizacja corocznego spotkania noworocznego dla emerytów, rencistów, ludzi
samotnych. (GOKSiT w Sokolnikach i Gmina Sokolniki)
MGOPS w Wieruszowie
Realizacja pilotażowego projektu Gminy Wieruszów „Senior dla Seniora”
Wykład „Bezpieczne życie seniorów”
Ośrodki Pomocy Społecznej
Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej dla osób starszych m.in.: zasiłków
okresowych, celowych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych,
pomocy żywnościowej, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zespół Szkół Rolniczych im. W. Baranowskiego w Lututowie
Realizacja zajęć edukacyjnych z młodzieżą – Człowiek sędziwy w rodzinie

2 projekty – ok. 20 osób

GOPS w Łubnicach 28 osób, koszt
69.614,63 zł
40 uczniów
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W zakresie celu strategicznego B zostały zrealizowane następujące działania:
Cel strategiczny B.
Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa
Cel operacyjny B. 1
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
Kierunki
Nazwa wskaźnika
Sposób realizacji
Udzielanie pomocy w
np. l. osób objętych
Przeprowadzenie pośrednictwa pracy - pomoc w znalezieniu pracy bezrobotnym
znalezieniu pracy bezrobotnym i pomocą
i poszukującym pracy.
poszukującym pracy
w ramach: pośrednictwa
pracy, poradnictwa
zawodowego, informacji
Zrealizowanie poradnictwa zawodowego – pomoc poprzez porady:
zawodowej
- indywidualne,
- grupowe.

Aktywizacja zawodowa
bezrobotnych poprzez
organizację różnych form
wsparcia wynikających z ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy

np. l. osób objętych
pomocą
w ramach: staży, prac
interwencyjnych, robot
publicznych, szkoleń,
refundacji stanowiska pracy

Inicjowanie oraz organizowanie
kontaktów bezrobotnych z
pracodawcami

np.: l. zorganizowanych
giełd pracy, targów pracy;
l. osób biorących udział w
w/w formach wsparcia
np.: l. materiałów
informacyjnych, spotkań
informacyjnych

Upowszechnienie informacji
o usługach i instrumentach
rynku pracy oferowanych przez
PUP

Zrealizowanie Informacji zawodowej – pomoc poprzez informacje:
- indywidualne,
- grupowe.
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez organizację usług i instrumentów
rynku pracy:
1) staże, w tym
2) prace interwencyjne,
3) roboty publiczne,
4) szkolenia, w tym w ramach bonu szkoleniowego
5) refundację stanowiska pracy,
6) dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
7) prace społecznie użyteczne
8) bony na zasiedlenie
Zorganizowanie giełd pracy.

Promocja usług i instrumentów rynku pracy poprzez umieszczanie informacji na
stronie internetowej urzędu pracy: www.pup.wieruszow.pl oraz na tablicach
informacyjnych i na ekranie multimedialnym w siedzibie urzędu

Wskaźniki
1.298 ofert pracy,
w tym: 313 oferty pracy
subsydiowanej
245 osób, w tym 10 ON
15 osób
107 osób, w tym 9 ON
57 osób.
240 osób, w tym 8 ON
29 osób, w tym 2 ON
10 osób, w tym 1 ON
16 osób/11 osób
51 osób
68 osób
20 osób/w tym 2 ON
49 osób
4 giełdy pracy / udział
30 osób bezrobotnych
54 miejsc pracy

Informacje w cyklu
ciągłym
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Inne (jakie?)

Cel operacyjny B.2
Kierunki
Propagowanie idei
przedsiębiorczości wśród osób
bezrobotnych
Organizacja szkoleń

Udzielanie podmiotom
gospodarczym wsparcia
finansowego, w związku
z tworzeniem nowych miejsc
pracy dla osób pozostających
bez zatrudnienia.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy- kształcenie ustawiczne pracowników i
pracodawców:
- kursy
- egzaminy zawodowe,
Promocja przedsiębiorczości
Nazwa wskaźnika
Sposób realizacji
np. l. osób korzystających
Przyznano dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej.
ze wsparcia finansowego na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej
np.: l. szkoleń z zakresu
Zorganizowano kursy i szkolenia:
ABC działalności
- kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszony,
gospodarczej,
- kurs kwalifikacji wstępnej kat. C,
l. osób korzystających z
- kurs prawa jazdy kat. CE + kwalifikacja wstępna przyśpieszona,
w/w szkoleń
- kurs operatora koparko ładowarki,
- kurs spawacza metodą MAG i TIG
- kurs prawa jazdy kat. CE
- kurs kadry i płace
- kurs prawa jazdy kat. D i kwalifikacji wstępnej uzupełniającą kat. D
- kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszony
- kurs kwalifikacji wstępnej kat. C
np.: l. podmiotów
Wsparcie przyznane w formie:
korzystających ze wsparcia - prac interwencyjnych,
finansowego,
- robót publicznych,
l. nowych miejsc pracy
1.
Zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
2.

29 pracowników
9 pracowników
Wskaźniki
68 osób

kursy/szkolenia – 16
osób, w tym: 11 osób
w ramach bonu
szkoleniowego

18 podmiotów / 29 osób
6 podmiotów / 10 osób
21 podmiotów
gospodarczych

Inne (jakie?)
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Cel operacyjny B.3
Kierunki
Organizowanie miejsc
aktywizacji zawodowej dla osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Dostosowanie kierunków
kształcenia
w powiecie do potrzeb
lokalnego rynku pracy
Inne (jakie?)

Współpraca z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz aktywizacji zawodowej
Nazwa wskaźnika
Sposób realizacji
np.: l. osób objętych
Zrealizowanie prac społecznie użytecznych na podstawie porozumienia zawartego
wsparciem, w tym w
między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne są wykonywane.
ramach prac społecznoużytecznych
np.: l. liczba nowych
Uruchomienie nowego kierunku kształcenia w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie
kierunków kształcenia
– technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Rolniczych im.
Wincentego Baranowskiego w Lututowie.

Cel operacyjny B.4

Opracowanie i realizacja projektów służących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w tym współfinansowanych
z funduszy zewnętrznych
Nazwa wskaźnika
Sposób realizacji
Wskaźniki
np. l. realizowanych
1. Zrealizowanie zadań w ramach środków:
projektów, l. osób objętych 2. 1.Algorytmu – środki na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,
1.071.986,13 zł,
pomocą w ramach projektów
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany
1.273.739,57 zł,
z EFS,
3. Regionalny Program Operacyjnego 2014-2020, współfinansowany z EFS
810.283,23 zł,
4. Rezerwa Ministra – środki na realizacją Programu aktywizacji zawodowej osób
170.500,00 zł,
bezrobotnych w wieku 30-50 lat.
5. Rezerwa Ministra – środki na realizacją Programu aktywizacji zawodowej osób
31.000,00 zł,
bezrobotnych w wieku 45 lat i więcej.
6. Rezerwa Ministra – środki na realizacją Programu aktywizacji zawodowej osób
46.000,00 zł,
długotrwale bezrobotnych.
7. Rezerwa Ministra – środki na realizacją Programu aktywizacji zawodowej osób
14.700,00 zł
bezrobotnych w placówkach ARiMR
8. Rezerwa Ministra – środki na realizacją Programu aktywizacji zawodowej osób
258.500,00 zł
bezrobotnych zamieszkujących na wsi.
9. Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na
474.859,36 zł
ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.
Łączna kwota–
4.151.568,29 zł
Łączna liczba osób
zaktywizowanych – 462

Kierunki
Opracowanie i promowanie
projektów

Wskaźniki
20 osób

1 nowy kierunek
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Tworzenie miejsc pracy
i aktywizacji zawodowej,
w ramach projektów

np.: l. miejsc pracy,
utworzonych w ramach
projektu

Algorytm – środki na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej:
- Staże,
- Prace interwencyjnych,
- Roboty publicznych,
- Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
- Bon na zasiedlenie.
- Podjęcie pracy w ramach prac społecznie użytecznych,
- Przeszkolenie w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego:
- Staże,
- Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
- Bon na zasiedlenie

Regionalny Program Operacyjnego 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego:
- Staże,
- Prace interwencyjne,
- Dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej,
- Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Rezerwa Ministra, środki na realizację Programu aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych w wieku 30-50 lat:
- Staże,
- Prace interwencyjne,
- Dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej,
- Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

44 miejsc pracy
20 miejsc pracy
9 miejsc pracy
11 miejsc pracy
21 miejsc pracy
18 osób
20 miejsc pracy
16 osób
Łącznie 159 miejsc
pracy

94 miejsc pracy
26 miejsc pracy
17 miejsc pracy
Łącznie 137 miejsc
pracy

54 miejsc pracy
4 miejsc pracy
20 miejsc pracy
11 miejsc pracy
Łącznie 89 miejsc pracy

15 miejsc pracy
3 miejsca pracy
4 miejsca pracy
1 miejsce pracy
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Łącznie 23 miejsca
pracy
Rezerwa Ministra, środki na realizację Programu aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych w wieku 45 lat i więcej lat:
- Staże,
- Prace interwencyjne,
- Roboty publiczne
- Dofinansowania podjęcie działalności gospodarczej,
Rezerwa ministra, środki na realizacje Programu aktywizacji zawodowej osób
długotrwale bezrobotnych:
- Staże,
- Prace interwencyjne

1 miejsce pracy
1 miejsce pracy
1 miejsce pracy
1 miejsce pracy
Łącznie 4 miejsca pracy

8 miejsc pracy
1 miejsca pracy
Łącznie 9 miejsc pracy

Rezerwa ministra, środki na realizacje Programu aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych w placówkach agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa:
- Staże,

2 miejsca pracy

Rezerwa ministra, środki na realizacje Programu aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych zamieszkujących na wsi:
- Staże,
- Bon na zasiedlenie,
- Dofinansowania podjęcie działalności gospodarczej,
- Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

22 miejsc pracy
9 miejsca pracy
6 miejsca pracy
2 miejsca pracy
Łącznie 39miejsca pracy

Inne (jakie?)
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W zakresie celu strategicznego C zostały zrealizowane następujące działania:
Cel strategiczny C.
Tworzenie warunków umożliwiających osobom z niepełnosprawnością równoprawny udział we wszystkich sferach życia
Cel operacyjny C. 1
Podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa na temat osób z niepełnosprawnością, ich praw, potrzeb, możliwości, oraz wkładu
we wszystkie sfery życia.
Kierunki
Nazwa wskaźnika
Sposób realizacji
Wskaźniki
Rozwój działalności
np. l. spotkań
PCPR w Wieruszowie
informacyjno-szkoleniowej dla
informacyjnych, szkoleń,
Realizacja poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.
1042 porady
osób
materiałów informacyjnych
Bieżąca działalność informacyjna w siedzibie PCPR, telefoniczna, mailowa.
z niepełnosprawnością i ich
Przekazywanie ulotek informacyjnych dot. uprawnień osób z
opiekunów na temat m.in.:
niepełnosprawnością itp.
przysługujących im praw,
DPS Chróścin Wieś
dostępnych programów i form
Zorganizowanie spotkań samorządu mieszkańców domu
16 osób kwartalnie
wsparcia
Zorganizowanie co tygodniowych spotkań społeczności terapeutycznej
w każdy poniedziałek ok.
40 osób x 50= 2000
(budynek 50)
30 osób x 50=1500
(budynek 47)
Umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń.

w każdym budynku po
6 szt.

Spotkania z rodzinami i opiekunami mieszkańców w zakresie pomocy i
współpracy.

systematycznie przez cały
rok – 140 osób

Spotkania samorządu mieszkańców.

1x w miesiącu bierze
udział ok. 10 osób= 120
osób

Zorganizowanie pogadanek, rozmów i wykładów z zakresu oświaty zdrowotnej,
zdrowego i prawidłowego żywienia, higieny osobistej i gdzie szukać pomocy w
przypadkach groźnych chorób (prawa pacjenta).
Indywidualne informowanie mieszkańców, pomoc w prowadzeniu i
rozwiązywaniu konkretnych spraw osobistych (prawnych, podatkowych,

systematycznie
w zależności od potrzeb –
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komorniczych, rentowych, zdrowotnych)

129 osób

Wydawanie ulotki informacyjnej w ramach realizacji harmonogramu – lokalny
Program ochrony zdrowia psychicznego powiatu

1000 sztuk

Udział w tworzeniu przewodnika informacyjnego o lokalnie dostępnych formach
opieki zdrowotnej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami
psychiatrycznymi w powiecie wieruszowskim
ŚDS w Osieku filia w Czastarach i Chróścinie
Zorganizowanie szkoleń dla uczestników ŚDS, ich rodziców i opiekunów
SIKOS w Wieruszowie
Zorganizowanie spotkań informacyjnych dla rodziców, opiekunów, osób
z niepełnosprawnością o tematyce: prawnej, medycznej, zatrudnienia oraz
mieszkalnictwa chronionego i treningowego
Udział w szkoleniach w ramach projektu „Pokonaj wykluczenie”
TPD OM w Wieruszowie
Zorganizowanie spotkań informacyjnych dla rodziców, opiekunów, osób z
niepełnosprawnością o tematyce: prawnej, psychologiczno-pedagogicznej
medycznej, zatrudnienia
Szkolenia dla rodziców nt.”CUS w powiecie wieruszowskim w kontekście zadań
asystenckich dla osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania”

30 osób
– 2 spotkania /190 osób

6 spotkań
12 osób
6 spotkań
40 osób

Szkolenie w ramach projektu „Pokonaj wykluczenie” Ośrodek Szkoleń,
12 osób
Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy w Sieradzu
Gmina w Lututowie
Na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy wywieszone są informacje dot. osób 1infromacja
niepełnosprawnych, przysługujących im praw, dostępnych programów i form
wsparcia.

40

Rozwój działalności
informacyjno-szkoleniowej dla
osób pracujących
z osobami z
niepełnosprawnością

np.: l. szkoleń podnoszących
kwalifikacje, l. spotkań
podnoszących wiedzę na
temat możliwości uzyskania
różnych form wsparcia, w
tym finansowego, na
działania na rzecz osób
z niepełnosprawnością

PCPR w Wieruszowie
Udział w:
- szkoleniu nt. zmiany zasad funkcjonowania WTZ, „Trener pracy”,
- konferencji „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług
w woj. łódzkim”,
- spotkaniu nt. obsługi systemu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia
finansowanego ze środków PFRON,
- spotkaniu Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
- wizycie studyjnej, w ramach projektu „Koordynacja i rozwój ekonomii
społecznej w woj. łódzkim”,
- spotkaniu informacyjnym dot. możliwości składania projektów w ramach RPO
WŁ, skierowanych m.in.: do osób z niepełnosprawnością,
Gmina Lututów:
Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje
DPS Chróścin-Wieś
Udział w szkoleniach zewnętrznych:
- prawa i obowiązki mieszkańców domu pomocy społecznej oraz kierunki
prowadzonej terapii
- kierunki prowadzonej w placówce terapii zajęciowej
- rola pracownika pierwszego kontaktu w pracy z mieszańcem
- wsparcie mieszkańców trudnych,
- środki pielęgnacyjne i opatrunkowe
Ochrona danych osobowych RODO

1 szkolenie/1 osoba
1 konferencja/1 osoba
2 spotkania/2 osoby
1 spotkanie/1 osoba
1 wyjazd/1 osoba
1 spotkanie/1 osoba

2 szkolenia

82 osób
26 osób
48 osób
6 osób
69 osób

ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie
Udział w szkoleniach
- wewnętrznych 8 szkoleń
- zewnętrznych 8 szkoleń
TPD OM w Wieruszowie
- Szkolenie zwiększające wiedze osób pracujących z niepełnosprawnymi oraz
wiedzę opiekunów prawnych w ramach projektu „Twórczość-Terapia-Sukces”
- Szkolenie/kurs „trener pracy” Fundacja EUDAJMONIA
- Szkolenie „Wyznaczanie granic w kontakcie terapeuta podopieczny”
- Szkolenie/kurs „Asystent osobisty osób z niepełnosprawnością” – Małopolskie

139 osób
46 osób
15 osób
4 osoby
10 osoby
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Promocja możliwości i
umiejętności osób z
niepełnosprawnością

np.: l. kampanii społecznych,
imprez kulturalnych na rzecz
osób z niepełnosprawnością

Centrum Profilaktyki.
SIKOS w Wieruszowie
- Szkolenie zwiększające wiedze osób pracujących z niepełnosprawnymi oraz
wiedzę opiekunów prawnych w ramach projektu „Twórczość-Terapia-Sukces”
- Szkolenie/kurs „trener pracy” Fundacja EUDAJMONIA
- Szkolenie „Wyznaczanie granic w kontakcie terapeuta podopieczny”
- Szkolenie/kurs „Asystent osobisty osób z niepełnosprawnością” – Małopolskie
Centrum Profilaktyki.
Gmina Sokolniki
- obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w GOKSiT w Sokolnikach.
W wydarzeniu wzięły udział dzieci z Przedszkola w Sokolnikach wraz z
nauczycielami – pogadanki na temat autyzmu, pochód ulicami Sokolnik z
transparentami
- bezpłatne warsztaty wokalne dla niepełnosprawnej mieszkanki gminy Sokolniki
- umożliwienie występów wokalnych osobom niepełnosprawnym na imprezach
kulturalnych organizowanych przez GOKSiT w Sokolnikach
- udostępnianie miejsca w GOKSiT na wystawę wielkanocną prac uczniów z
Zespołu Szkół w Tyblach
DPS Chróścin-Wieś
- Zorganizowanie zawodów sportowych, wieczorków tanecznych, konkursów i
imprez plenerowych oraz wycieczek autokarowych, pieszych i rowerowych.

10 osób

- Zorganizowanie wyjazdów i imprez integracyjnych, zawodów sportowych i
wieczorków tanecznych do zaprzyjaźnionych placówek.

Ok. 190 osób – przez cały
rok

- Zorganizowanie imprez otwartych dla społeczności lokalnej i rodzin
mieszkańców.

Ok. 200 osób – dwa razy w
roku

- Wystawy prac mieszkańców domu na terenie placówki oraz poza nią (przez cały
rok).

Wystawiono ponad 360
prac mieszkańców

- umieszczono na portalu gazety EWE24 informacje cotygodniowych wydarzeń z
życia domu
ŚDS w Osieku filia w Czastarach i Chróścinie
Zorganizowanie imprez integracyjnych – „Święto dyni” , „Andrzejki” ,
„Spotkanie Wielkanocne” , „Uroczyste spotkanie Opłatkowe” Piknik w

45 artykułów

15 osób
3 osoby
10 osób

Ok. 810 osób – przez cały
rok

1400 osób
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Czastarach, Megadyskoteka , Festyn Jesienny – 8 takich spotkań

TPD OM w Wieruszowie
Konkurs prac plastycznych o zasięgu powiatowym w ramach projektu
,,Twórczość- Terapia- Sukces”
Współorganizacja III Ogólnopolskiego Integracyjnego Biegu Ulicznego

Rozwój zintegrowanej
działalności na rzecz osób z
niepełnosprawnością,
w tym promocja dobrych
praktyk

np.: l. zadań zleconych
organizacjom
pozarządowym, l.
realizowanych wspólnych
działań (sektor publiczny
z niepublicznym), l.
lokalnych programów
zwiększających aktywizację
społeczną osób
z niepełnosprawnością

SIKOS w Wieruszowie
Organizacja III Ogólnopolskiego Integracyjnego Biegu Ulicznego oraz udział w
imprezach wyjazdowych o charakterze sportowo - kulturalnym i turystycznym
Stowarzyszenie „Rodzina” w Lututowie
Zorganizowanie imprez kulturalnych konkursów plastycznych, sprawnościowych,
spotkań integracyjnych, wyjazdów na basen, wycieczek turystycznych itp.
Dopłaty do wyjazdów dla niepełnosprawnych
DPS Chróścin Wieś
Zorganizowanie:
- turnieju warcabowego,
- odpustów zakładowych połączonych z plenerem malarskim i spotkaniem rodzin
(budynek 47),
- odpustu zakładowego połączonego z konkursem recytatorskim i spotkaniem
rodzin (budynek 50),
- otwartego turnieju siatkówki,
- wyścigu rowerowego TOUR DE PALACE
Gmina Wieruszów
Gmina udzieliła wsparcia finansowego na realizację 4 zadań publicznych:
- imprezy pt. ”Lokalne święto wolontariatu i osób niepełnosprawnością”
- zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych pt.” Ja potrafię”
- biegi uliczne, w których wzięły udział osoby niepełnosprawne
- impreza pt.” Twórczość-terapia-sukces”
SIKOS w Wieruszowie
Prowadzenie na podstawie zawartej umowy z Zarządem Województwa oraz
Starostwem Powiatowym Zakładu Aktywności Zawodowej (środki PFRON,
Województwa, Starostwa i własne).

50 osób
niepełnosprawnych uczestników WTZ
50 osób
niepełnosprawnych
uczestników WTZ
ok. 300 osób
z niepełnosprawnością
Uczestnictwo 60 osób
w każdym spotkaniu w tym
ok. 50 %
niepełnosprawnych
60 osób
150 osób
280 osób
50 osób
70 osób

33 osoby
z niepełnosprawnością
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Organizacja Lokalnego Święta Wolontariatu i Osób z Niepełnością (Starostwo i
środki własne)

TPD OM w Wieruszowie
Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej na podstawie zawartej umowy z
Starostwem Powiatowym (środki PFRON, Starostwa i środki własne).
Zorganizowanie konkursu o zasięgu powiatowym, całorocznym: ,,TwórczośćTerapia- Sukces”( PFRON/Gmina i środki własne).

Inne (jakie?)

Cel operacyjny C. 2
Kierunki
Organizowanie w placówkach
oświatowych pomocy
psychologiczno – pedagogicznej
dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie
Likwidacja barier transportowych dla uczestników ŚDS :
- Dowożenie uczestników na zajęcia w Ośrodku i odwożenie po zajęciach do
domu.
- Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.
Gmina Sokolniki
Od listopada 2018 została nawiązana współpraca biblioteki z ZS w Tyblach. Raz
w miesiącu prowadzone są lekcje połączone z głośnym czytaniem i rozmową z
wychowankami
Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Nazwa wskaźnika
Sposób realizacji
np.: l. uczniów
Gmina Wieruszów
korzystających z pomocy
Organizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w
psycho- pedagogicznej, l.
formie zajęć:
rodzin uczestnicząca w
- rewalidacyjnych
terapii, l. dzieci i rodziców
- dydaktyczno-wyrównawczych
korzystających z wczesnego
- korekcyjno-kompensacyjnych
wspomagania rozwoju
- logopedycznych
dziecka, l. rodziców
- rozwijających uzdolnienia artystyczne
biorących udział w
- dla uczniów – obcokrajowców
warsztatach
- nauczanie indywidualne w domu

61 osób z
niepełnosprawnościami (
ZAZ, SIKOS,
OEIR)autorów prac
wyróżnionych
w konkursie TTS
50 osób
niepełnosprawnych
(uczestnicy WTZ)
ok. 50 osób uczestniczyło
w konkursie
TTS
85 osób
88 osób
3 lekcje (źródło: dzienniki
zajęć szkolnych)

Wskaźniki
1316 uczniów
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Gmina Galewice
Udzielanie pomocy logopedycznej – udział zdiagnozowanych uczniów w zajęciach:
-wczesne wspomaganie
-logopedycznych,
- terapia pedagogiczna
-korekcyjno-kompensacyjnych,
-dydaktyczno-wyrównawczych
- usprawniających czytanie i pisanie oraz percepcję słuchowo-wzrokową
- rewalidacyjnych
- rewalidacyjno -wychowawczych
- edukacyjno-terapeutycznych
Gmina Lututów
Praca pedagoga szkolnego oraz nauczycieli z dziećmi wymagającymi pomocy
Gmina Bolesławiec
Do placówek oświatowych wpłynęło 7 opinii wydanych przez PPP w Wieruszowie,
dostosowano wymagania do indywidulanych potrzeb uczniów z orzeczeniami
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Udzielanie dzieciom i młodzieży bezpośredniej pomocy psychologiczno –
pedagogicznej poprzez:
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- terapię logopedyczną,
- terapię psychologiczną indywidualną,
- terapię dysleksji i dysortografii,
- psychologiczne doradztwo wychowawcze,
- indywidualne porady zawodowe,
- zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu

liczba dzieci:
3
55
2
40
76
1
10
1
2
4 uczniów
10 uczniów

9 osób,
37 osób,
54 osoby,
4 osoby,
124 osoby,
52 osoby,
121 osób
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Szkoły powiatowe i Zespół Szkół Rolniczych im. W. Baranowskiego
w Lututowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie
Kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie
Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne

Prowadzenie działalności
np.: l. diagnoz
diagnostycznej terapeutycznej i psychologicznoprofilaktycznej
pedagogicznych

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Baranowskiego w Lututowie
Realizacja pomocy psycho-pedagogicznej poprzez:
- rewalidacja
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowie
Prowadzenie badań psychologiczno-pedagogiczno- logopedycznych dzieci z terenu
powiatu poprzez przeprowadzanie diagnozy:
- psychologicznej,
- pedagogicznej,
- logopedycznej
Prowadzenie profilaktyki logopedycznej w przedszkolach i szkołach poprzez
przesiewowe badania logopedyczne
Gmina Wieruszów
W placówkach oświatowych uczą się uczniowie posiadający diagnozę
psychologiczno-pedagogiczną, uczniowie uczęszczali na zajęcia terapeutyczne
Przeprowadzono jak co roku diagnozę sytuacji opiekuńczo wychowawczej szkoły
Gmina Lututów
W szkołach uczyli się uczniowie posiadający diagnozę psychologicznopedagogiczną
Gmina Bolesławiec
Do placówki oświatowej wpłynęło orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
ze względu na Zespół Aspergera
Przygotowano 2 Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, w tym
kontynuacja 1 z 2016 r.
Gmina Galewice
W szkołach uczyli się uczniowie posiadający:
- diagnozy przeprowadzone przez PPP w Wieruszowie

4 uczniów
11 uczniów
korzystających
3 uczniów

291 osoby,
272 osoby,
57 osób,
193 dzieci
1032 uczniów

4 uczniów

8
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Zwiększenie dostępu uczniów
z niepełnosprawnością do nauki
w placówkach
ogólnodostępnych
i integracyjnych

np.: l. klas integracyjnych, l.
dzieci z niepełnosprawnością
w klasach integracyjnych, l.
dzieci z niepełnosprawnością
korzystających z kształcenia
ogólnodostępnego

- diagnozy przeprowadzone przez nauczycieli
- arkusz ocen wielospecjalistycznych
- karty diagnostyczne
- karty obserwacji
Zorganizowanie spotkań:
- z psychologiem dla kl. II, V i VIII (36 uczniów), gdzie poruszone zostały normy i
zasady zachowania radzenia sobie z emocjami w sytuacjach trudnym oraz problemy
akceptacji odmienności i grupie rówieśników i nie tylko
- z pielęgniarką – problemy okresu dojrzewania oraz problemy ludzi chorych i
niepełnosprawnych (dla klas V, VII, VIII - 34 uczniów)
- spotkania z policjantem
- spotkania w Komendzie Powiatowej Policji
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie
W szkole uczyli się uczniowie posiadający orzeczenia o niepełnosprawności
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie
Przeprowadzono ankietę- „Bezpieczeństwo w szkole” (analiza ankiet i wnioski)
Gmina Wieruszów
Działalność zespołów edukacyjno-terapeutycznych
Prowadzono indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Organizowano kształcenie ogólnodostępne w formie klas integracyjnych
Gmina Lututów
Uczęszczanie do szkoły podstawowej dziecka niedowidzącego
Gmina Galewice
Uczniowie niepełnosprawni realizują zajęcia w klasie ogólnodostępnej.
Dostosowanie podstawy programowej do niepełnosprawności, zaopatrzenie
w pomoce dydaktyczne.
Działalność indywidualnych zespołów edukacyjno-terapeutycznych.
Organizowano zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w domu rodzinnym dziecka.
Szkoły powiatowe i Zespół Szkół Rolniczych im. W. Baranowskiego
w Lututowie:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie
W szkole uczyły się dzieci z niepełnosprawnością
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie
Korzystanie przez 1 uczennice kl.3 z orzeczoną niepełnosprawnością z nauczania
indywidualnego w domu.
Zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów z problemami

25
4
10
17
2 spotkania

3 spotkania
1 spotkanie
2 spotkania
11 orzeczeń
ok. 130 uczniów
69 uczniów

1 dziecko
8 dzieci

3 dzieci
1 dziecko

11 uczniów
1 uczennica
1 uczeń
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zdrowotnymi.
Korzystanie przez uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością z kształcenia
ogólnodostępnego.

3 uczniów

Korzystanie przez uczniów z niepełnosprawnością z kształcenia ogólnodostępnego.
3 uczniów
1 uczeń z
niepełnosprawnością
umysłową
Podnoszenie kwalifikacji kadry
pedagogicznej, w zakresie
organizacji pracy
psychologiczno-pedagogicznej

np. l. szkoleń, warsztatów
edukacyjnych dla nauczycieli

Urzędy gminy:
Realizacja zadania w zależności od możliwości finansowych i zapotrzebowania
danej placówki oświatowej.
Udział w kursach, szkoleniach oraz seminariach podnoszących kwalifikacje kadry
w placówkach oświatowych.

Urząd Gminy w
Wieruszowie – 174
nauczycieli
Urząd Gminy w
Lututowie - 6 szkoleń,
Urząd Gminy w
Bolesławcu – udział
w szkoleniach:
„Bezpieczeństwo w
internecie,
odpowiedzialne
korzystanie z mediów”
(Rada pedagogiczna ok.
25 os.), „Diagnoza
pedagogiczna krokiem
do skutecznego
programu
wychowawczoprofilaktycznego – 20
godz. 1 pedagog, „Gry
i zabawy w
kształtowaniu i
rozwijaniu cech
motorycznych i ogólnej
sprawności dzieci w
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wieku 4-12 lat (2
nauczycieli)
Gmina Galewice:
Zorganizowanie szkoleń
dla nauczycieli
przeprowadzonych
przez ODN - 7 szkoleń
Zorganizowano
szkolenia dla całej rady
pedagogicznej w jednej
szkole:
- praca z dzieckiem
autystycznym
- albo się uczę i umiem,
albo mnie uczą i oni
umieją
- po rozum do głowy, a
w niej….jak wspierać
ucznia w aktywnym
uczeniu się- 3 szkolenia
Udział nauczycieli w
szkoleniu: Jak reagować
na bezczelność i cynizm
ucznia w szkole oraz
Kiedy i na jakich
zasadach osobą ucznia
zajmie się sąd rodzinny
oraz dlaczego uczeń nie
reaguje na przykaz
nauczyciela,
Wykorzystanie metody
Delacato w diagnozie i
terapii uczniów ze
spektrum autyzmu. – 3
szkolenia.
Ukończenie kursów:
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najlepsze elementy
terapii SI, Rewalidacja
indywidualna – 2 kursy,
Studia podyplomowe z
oligofrenopedagogiki –
2 nauczycieli
Szkoły powiatowe:
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie
Konferencja dla pedagogów szkolnych
Szkolenie antyterrorystyczne – konferencja zorganizowana przez Kuratorium
Oświaty i Komendę Policji na temat „Bezpieczny uczeń- bezpieczna szkoła”.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie
Rada szkoleniowa: Pomoc Psychologiczna -pedagogiczna, dostosowanie wymagań
do zaleceń PPP w Wieruszowie w stosunku do uczniów z niepełnosprawnością
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowie
Szkoleniowe posiedzenia rad pedagogicznych nt.
- „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów”
- IPET, WOPFU – jak dobrze ja sporządzić
-„Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości i potrzeb
dziecka”
- „Jak oceniać uczniów ze specjalnymi potrzebami”
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla nauczycieli z powiatu wieruszowskiego:
- pomoc nauczycielom w opracowaniu IPET
- współpraca ze szkołą w zakresie określenia niezbędnych nauki warunków, sprzętu
specjalistycznego i środków dydaktycznych.
- uczestniczenie i pomoc w dokonywaniu przez nauczycieli wielospecjalistycznej
oceny poziomu funkcjonowania ucznia w szkole
Doskonalenie zawodowe pracowników poradni:
- Studia podyplomowe z superpedagogiki i tryflopedagogiki
- Uzyskanie kwalifikacji do diagnozy dzieci i młodzieży testem Stanford-Binet 5
- Uzyskanie kwalifikacji do diagnozy dzieci w wieku 9-13 lat w obszarze
emocjonalno-społecznym narzędziem TROS-KA
- Metoda M. Montessori
- Praca z dzieckiem niedosłyszącym w przedszkolu ogólnodostępnym

2 szkolenia

7 nauczycieli
12 nauczycieli
8 nauczycieli
8 nauczycieli
23 nauczycieli, 14
spotkań
18 nauczycieli, 5
spotkań
19 nauczycieli, 3
spotkania

2 osoby
4 osoby
2 osoby
1 osoba
1 osoba
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Inne (jakie?)

- Praca z dzieckiem z zaburzeniami więzi
- Praca z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania
- Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej – przepisy prawa oświatowego
- Efektywne upowszechnienie idei wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Szkoły powiatowe:
Zespół Szkół Rolniczych im. W. Baranowskiego w Lututowie
Organizacja i udział w:
- akcji „Młoda krew ratuje życie”

1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba

2 akcje charytatywne
2 akcje - 33 uczniów
oddało 14,85 litra krwi

Cel operacyjny C. 3
Kierunki
Kompleksowe podejście do
aktywizacji zawodowej osób
z niepełnosprawnością , w tym
rozwój poradnictwa
zawodowego

Tworzenie warunków do podniesienia kompetencji zawodowych, wzrostu zatrudnienia oraz wzmocnienie polityki równości szans osób
z niepełnosprawnością na rynku pracy
Nazwa wskaźnika
Sposób realizacji
Wskaźniki
np.: l. osób objętych
Powiatowy Urząd Pracy
doradztwem zawodowym,
Realizacja rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez:
l. szkoleń, treningów
- poradnictwo zawodowe - porady indywidualne,
10 osób
aktywizujących, l. osób
- informację zawodową - informacje indywidualne.
9 osób
biorących w nich udział,
SIKOS w Wieruszowie
l. wspólnych przedsięwzięć
Działalność Punktu konsultacyjnego dla osób z niepełnosprawnością i ich
1 Punkt, 60 informacji
na rzecz aktywizacji
najbliższego otoczenia - czynny raz w tygodniu.
zawodowej (sektor publiczny Udział w stażach i praktykach przygotowujących osoby niepełnosprawne do pracy 3 osoby odbyły staż i
i pozarządowy)
na otwartym i chronionym rynku w ramach pracowni aktywizacji zawodowej WTZ. praktyki przygotowujące
do pracy w ZAZ,
Spółdzielni Socjalnej
„Green Service”
Prowadzenie ZAZA
33 osoby
niepełnosprawne
zatrudnione
TPD OM w Wieruszowie
Udział w stażach i praktykach przygotowujących osoby niepełnosprawne do pracy
4 osoby odbyły staż lub
na otwartym i chronionym rynku.
praktyki zawodowe w
takich placówkach jak
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ZAZ, Spółdzielnia
„Green Service” itp.
W 2018 roku 5 osób
z WTZ znalazło
zatrudnienie na
chronionym rynku pracy
(4 osoby w ZAZ oraz1
osoba w Spółdzielni
Socjalnej „Green
Service”)
Realizacja zadań z zakresu
rehab. zawod. osób niep. ze
środków FP i PFRON, w tym
wsparcie finansowe dla
podmiotów gospod. w związku
z tworzeniem miejsc pracy

np. l. pracodawców, którym
przyznano wsparcie
finansowe, l. utworzonych
miejsc pracy dla osób z
niepełnosprawnością, l. staży

Powiatowy Urząd Pracy
Realizacja zadań ze środków Funduszu Pracy w tym:
- staży,
- prac interwencyjnych,
- robót publicznych,
- prac społecznie użytecznych,
Ze środków PFRON:
- staż
Podjęcia pracy:
- niesubsydiowanej

Powiat Wieruszowski/PCPR w Wieruszowie
Powiat Wieruszowski na podstawie wniosku TPDOM w Wieruszowie przystąpił do
realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Zajęcia realizowane są w WTZ w
Wieruszowie.
TPD OM Wieruszów
Realizacja projektu „Zajęcia klubowe przy WTZ” dot. Rehabilitacji i terapii oraz
kontynuacja pracy „Grupy Wsparcia”
SIKOS w Wieruszowie
Kontynuacja Grupy Wsparcia dla osób oczekujących na miejsce w ZAZ.

6 osób
2 osoby
1 osoba
2 osoby
2 osoby
13 osób- zatrudnienie
subsydiowane
18 osób

wydatkowane 22.496,44
zł środki PFRON
15 osób

32 osoby
niepełnosprawne
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Podejmowanie działań
informacyjno-promocyjnych w
zakresie aktywizacji osób z
niepełnosprawnością
Rozwój i upowszechnianie
ekonomii społecznej

np.: l. spotkań
informacyjnych dla
pracodawców
np. l. podmiotów
gospodarczych
prowadzonych przez osoby
z niepełnosprawnością, l.
podmiotów ekonomii
społecznej, w tym zakładów
aktywności zawodowej, l.
osób zatrudnionych w w/w
zakładach

SIKOS w Wieruszowie, TPD OM w Wieruszowie
Organizacja stoisk promujących umiejętności osób niepełnosprawnych podczas
organizowanych imprez oraz promowanie dokonań na stronach internetowych: SI
,,KOS” i ZAZ oraz na portalu społecznościowym Facebook.
SIKOS w Wieruszowie
Udział w projekcie OWES-OPUS-Rozwój Ekonomii Społecznej
Kontynuacja pracy Spółdzielni Socjalnej „Green Service” we współpracy z Gminą
Wieruszów (spółdzielnia z osobowością prawną).

TPD OM w Wieruszowie
Kontynuacja działalności gospodarczej w ramach ekonomii społecznej

4 stoiska, 2 strony
internetowe
4 stoiska
10 osób zatrudnionych
w spółdzielni (tj. Prezes
i 9 osób
niepełnosprawnych),
obsługa księgowaumowa zlecenie
Zadania realizowane
podwykonawczo przez 3
osoby

Inne (jakie?)
Cel strategiczny C.
Tworzenie warunków umożliwiających osobom z niepełnosprawnością równoprawny udział we wszystkich sferach życia
Cel operacyjny C. 4
Tworzenie warunków umożliwiających osobom z niepełnosprawnością dostęp do przestrzeni publicznej i uczestnictwa w życiu
społecznym
Kierunki
Nazwa wskaźnika
Sposób realizacji
Wskaźniki
Upowszechnianie idei
np.: l. zlikwidowanych barier PCPR w Wieruszowie
dostępności środowiska
w budynkach użyteczności
Realizacja Programu Wyrównywanie Różnic między regionami III. W ramach,
przestrzeni publicznej i
publicznej, l.
obszaru D Programu- likwidacja barier transportowych złożono 2 wnioski, które
1 program
prywatnej, dla osób z
zlikwidowanych barier
uzyskały dofinansowanie ze środków PFRON tj.:
2 projekty na łączną
niepełnosprawnością o
architektonicznych
- projekt Powiatu Wieruszowskiego pn.: „Droga do aktywności”, na zakup
kwotę: 153.006,60 zł,
zróżnicowanej mobilności i
w budynkach prywatnych,
mikrobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością dla
w tym 1152 zł obsługa
percepcji – projektowanie
l. mieszkań chronionych,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie,
uniwersalne
treningowych
otrzymane dofinansowanie 75.054,60 zł, realizacja projektu zakończona,
- projekt Gminy Wieruszów „Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu
do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne w Szkole
Podstawowej nr 2”, otrzymane dofinansowanie 77.952 zł, w tym 1152 zł koszty
obsługi, projekt w trakcie realizacji.
Zakończenie realizacji projektu Powiatu Wieruszowskiego pn: „Likwidacja barier
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Zwiększanie dostępności
„szerokiej” informacji poprzez
wspieranie działań
zmierzających do udostępnienia
osobom z niepełnosprawnością
nowych technologii

Zwiększenie dostępności osób
z niepełnosprawnością do
różnorodnych usług
wspierających, w tym asystenta

np. l. działań informacyjnych
dotyczących nowych
technologii oraz systemów
informacyjnokomunikacyjnych w tym:
stron internetowych
i usług internetowych,
upowszechnianie cyfryzacji
oraz multimediów

l. asystentów osoby
z niepełnosprawnością,

architektonicznych - montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Ludwika
Waryńskiego 14 w Wieruszowie”. Projekt realizowany był w ramach obszaru B
Programu - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub
środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Otrzymane i rozliczone
dofinansowanie 41.840,77 zł.

1 projekt, rozliczony na
kwotę 41.840,77 zł,
całk. koszt: 253.875,89
zł

Realizacja partnerskiego projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie
wieruszowskim”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata
2014-2020. W ramach projektu partner odpowiedzialny za uruchomienie mieszkań
treningowych i wspieranych tj. SI KOS rozpoczął realizację zadania od prac
remontowych. Uruchomienie mieszkalnictwa wspomaganego zaplanowano na
2019 r. Mieszkania mieścić się będą w Wieruszowie ul. L. Waryńskiego 8
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie
Dostosowanie warsztatu nauki i pracy do potrzeb indywidualnych
-strona internetowa szkoły, e-dziennik, facebook

Prace remontowe
zmierzające do
uruchomienia
1 mieszkania
treningowego
i 2 wspieranych

PCPR w Wieruszowie
Udział w dwudniowych warsztatach szkoleniowych dot. obsługi systemu SOW,
szkolenie odbyło się w ramach projektu realizowanego przez PFRON pn.: System
obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON. Przystąpienie do system SOW
umożliwi elektroniczne składanie, rozpatrywanie i rozliczanie wniosków
o dofinansowanie ze środków PFRON. W ramach projektu PCPR otrzymał 1 tablet
do obsługi systemu.
PUP w Wieruszowie
Udział w dwudniowych warsztatach szkoleniowych dot. obsługi systemu SOW,
szkolenie odbyło się w ramach projektu realizowanego przez PFRON pn.: System
obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON. Przystąpienie do system SOW
umożliwi elektroniczne składania, rozpatrywania i rozliczania wniosków
o dofinansowanie ze środków PFRON.
Funkcjonowanie strony internetowej dostosowanej do potrzeb osób
z niepełnosprawnością.
PCPR w Wieruszowie
Kontynuacja zatrudnienia starszego specjalisty pracy socjalnej ds. osób
niepełnosprawnych.
Realizacja projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie

2 spotkania
warsztatowe, 2 osoby

1 tablet

2 spotkania
warsztatowe, 1 osoba

1 strona internetowa

1 pracownik
1 projekt
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osoby niepełnosprawnej

Inne (jakie?)

wieruszowskim” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata
2014-2020, w ramach, którego:
- partner odpowiedzialny za realizację usług asystenckich w miejscu zamieszkania
tj. TPD OM w Wieruszowie uruchomił usługę.

Realizacja programu „Aktywny samorząd”, w ramach, którego przyznano
dofinansowania osobom niepełnosprawnym do:
- nauki na poziomie wyższym,

4 asystentów osobistych
osób
niepełnosprawnych/
1 asystent osoby
niepełnosprawnej,
2 wolontariuszy,
13 osób objętych
asystenturą
- 4 osoby na kwotę
16.362,50 zł

- opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

1 osoba na kwotę 1421
zł

- oprzyrządowania do posiadanego samochodu

1 osoba na kwotę
5.081,30 zł

- utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym

11 osób, na kwotę
29568,32 zł

- zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne

1 wniosek na kwotę
8100 zł

Wypłata dofinansowań ze środków PFRON do:
- przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
- sprzętu rehabilitacyjnego
- turnusów rehabilitacyjnych
- barier technicznych

116 wniosków –
111.492,74 zł
9 wniosków na kwotę
17.631,50 zł
57 osób i 44 opiekunów
– 115.298 zł
3 osoby na kwotę
30.247,50 zł
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- barier w komunikowaniu się

9 osób na kwotę
27.977,36 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie
Praca w ramach wolontariatu:
- współpraca z Rodzinnym Domem Fundacji „Happy Kids” w Lubczynie– pomoc
dzieciom w nauce
- współpraca z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym PCM w Wieruszowie
Organizacja akcji charytatywnych:
- kiermasz – pomoc finansowa dla chorej koleżanki,
- zbieranie nakrętek – organizacja pomocy dla chorego dziecka
Gmina Sokolniki
Dowóz książek biblioteki do domów czytelników z niepełnosprawnością i osób
starszych z ograniczoną możliwością poruszania się

20 wolontariuszy

17 wizyt w 2018; 257
książek wypożyczonych

Sporządziła:
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