Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii
rozwiązywania problemów społecznych za 2011r.
W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię rozwiązywania
problemów społecznych na lata 2006-2013. Strategia wskazuje na najważniejsze przedsięwzięcia, które w ramach swoich kompetencji powiat
musi wykonać. Strategia opiera się na takich przesłankach jak:
- dokonanie wyboru obszarów i skupienie się na największych problemach w powiecie
- współdziałaniu różnych instytucji, organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych
- lepsze wykorzystanie instytucji już istniejących.
Mając powyższe na uwadze została określona MISJA: POMOC SPOŁECZNA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM TO SPÓJNY SYSTEM
WSPIERAJACY RODZINY, OGRANICZAJACY SKUTKI NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK SOCJOLOGICZNYCH.
Do realizacji misji przyjęto następujące cele strategiczne:
A) Zmniejszenie zjawisk wykluczenia społecznego i wzmocnienie rodziny,
B) Ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie powiatu oraz aktywizacja osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób
narażonych na wykluczenie społeczne,
C) Wyrównywanie szans edukacyjnych, zawodowych i zdrowotnych osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.
W celu zrealizowania celów strategicznych sprecyzowano cele operacyjne i przypisano im zadania do wykonania. Tworzą one programy
realizacyjne dla poszczególnych celów strategicznych.
W ramach celu strategicznego A – Zmniejszenie zjawisk wykluczenia społecznego i wzmocnienie rodziny, zostały określone następujące
cele operacyjne:
1A – Zbudowanie systemu wsparcia dla osób i rodzin
2A – Zapobieganie przestępczości, demoralizacji i nadużywania substancji psychoaktywnych przez młodzież
3A – Zapewnienie mieszkańcom powiatu wieruszowskiego korzystania z szerszej gamy usług medycznych i opiekuńczych
4A – Podniesienie poziomu edukacji na terenie powiatu wieruszowskiego
W ramach celu strategicznego B- Ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie powiatu oraz aktywizacja bezrobotnych ze szczególnym
uwzględnieniem osób narażonych na wykluczenie społeczne, zostały określone następujące cele operacyjne:
1B – Działanie w zakresie motywowania do poszukiwania pracy
2B – Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy
3B – Działanie w zakresie tworzenia nowych i alternatywnych miejsc pracy
W ramach celu strategicznego C- Wyrównywanie szans edukacyjnych, zawodowych i zdrowotnych osób niepełnosprawnych w środowisku
lokalnym, zostały określone następujące cele operacyjne
1C- Zwiększenie ilości usług stacjonarnych świadczonych dla osób niepełnosprawnych przez instytucje, stowarzyszenia i fundacje
2C- Likwidacja barier wobec osób niepełnosprawnych
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W zakresie celu operacyjnego 1A zostały zrealizowane następujące działania:
Jednostka
odpowiedzial
na za
realizację
zadania
Poradnia
Psychologiczno
- Pedagogiczna
w
Wieruszowie

Nr i nazwa
działania

Opis zadania/działania

Wskaźniki
monitorowania

Efekt działania

Budżet

1.1 Prowadzenie
szeroko pojętego
poradnictwa
rodzinnego (usługi
poradnicze,
wspierające,
edukacyjne)

Porady i konsultacje dla rodziców nt.
rozwiązywania problemów:
- edukacyjnych : sposoby uczenia się,
praca z dzieckiem dyslektycznym, brak
motywacji do nauki, wady mowy, praca
z dzieckiem niepełnosprawnym w
domu, informowanie nt. możliwości
kształcenia, wyboru zawodu;
- wychowawczych: agresja, wagary,
nadpobudliwość psychoruchowa, lęki,
fobie szkolne, potrzeb psychicznych
dzieci, nałogi, konflikty klasowe,
trudności adaptacyjne.
Działalność informacyjna dotycząca
różnych aspektów wychowawczych,
prawnych, itd. poprzez umieszczenie
materiałów edukacyjnych na stronie
internetowej Poradni.
Indywidualne konsultacje i porady po
diagnozie psychologicznej,
pedagogicznej, logopedycznej.
Wspieranie rodziców małych dzieci w
ramach wczesnego wspomagania
rozwoju-indywidualne konsultacje z
psychologiem, logopedą,
oligofrenopedagogiem, rehabilitantem.
Zajęcia warsztatowe dla rodziców,
pedagogizacja rodziców–wywiadówki.
Udział w interwencjach kryzysowych.
Prowadzenie szkoleń dla rodziców
zastępczych „ Granice” cz. I i II,
Doskonalenie zawodowe pracowników
Poradni
w
zakresie
mediacji,
rozwiązywania konfliktów w domu i w
szkole
oraz
psychoprofilaktyki

Ilość osób
korzystających z usług
poradniczych – 3.518
osób

Wzrost wiedzy nt. skutecznych metod
wychowawczych; świadomych oddziaływań
wychowawczych.
Zwiększenie możliwości świadomego
wychowania.
Budowanie świadomego rodzicielstwa.
Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie
pomocy dzieciom w nauce szkolnej.
Wzrost umiejętności rozpoznawania
przyczyn zachowań trudnych u dzieci i
młodzieży oraz umiejętności radzenia sobie
z nimi.
Zwiększenie możliwości pomocy dziecku
poprzez kierowanie do innych placówek
specjalistycznych zajmujących się pomocą
dziecku i rodzinie (np. psychiatra, neurolog,
lekarz medycyny pracy, audiolog itp.).
Wzrost wiedzy i umiejętności pracowników
Poradni, zwiększenie skuteczności pomocy
świadczonej klientom.
Wzrost świadomości i umiejętności
rodziców dzieci niepełnosprawnych bądź
zagrożonych niepełnosprawnością zakresie
wspierania rozwoju własnych dzieci.

Budżet
Poradni.

Uwagi
i wnioski
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zaburzeń psychicznych
młodzieży.

Towarzystwo
Przyjaciół
Dzieci OM,
WTZ w
Wieruszowie

1.1 Prowadzenie
szeroko pojętego
poradnictwa
rodzinnego (usługi
poradnicze,
wspierające,
edukacyjne)

Gmina
Wieruszów

1.1 Prowadzenie
szeroko pojętego
poradnictwa
rodzinnego (usługi
poradnicze,
wspierające,
edukacyjne)

dzieci

i

WTZ TPD OM prowadzi spotkania
informacyjne i konsultacje
indywidualne z zakresu aktywizacji
zawodowej, edukacji, rozwiązań
prawnych w tym korzystanie również z
projektów PFRON, orzecznictwa itp.
Do realizacji zadania angażuje
zatrudnionych pracowników, osoby z
zewnątrz reprezentujące stosowne
instytucje i zawody, które legitymują
się do prowadzenia konsultacji i
poradnictwa.

Z usług dot.
poradnictwa w ramach
indywidualnych
konsultacji skorzystały
23 osoby. oraz
okazjonalnie 75 osób

Dzięki uzyskanej wiedzy i informacjom
przeszło 17 osób złożyło wnioski do
zespołów orzekających stopień
niepełnosprawności i ZUS oraz uzyskało
pomoc z PCPR w ramach projektów
PFRON.

Ogółem
szacuje się
koszty
związane z
poradnictwem
tj.
indywidualny
mi
konsultacjami,
spotkaniami
informacyjny
mi na kwotę
około 2 000,00
zł. Koszty dot.
w
szczególności
zatrudnionych
specjalistów
lub
pokrywania
ich kosztów
dojazdu.

W ramach tego działania funkcjonował
punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób
uzależnionych od środków
psychoaktywnych działający w strukturach
Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Terapii
Uzależnień i Współuzależnień. W 2011
roku odbywały się również dyżury
interwencyjno-wspierające z których
korzystały osoby bezpośrednio bądź
pośrednio związane z problemem

W 2011 roku udzielono
w ramach działalności
punktu 297 porad
osobom uzależnionym
oraz członkom ich
rodzin. W ramach
działalności dyżurów
udzielono wsparcia w
zakresie problemu

Wzrost usług świadczonych w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom

W ramach
Gminnego
Programu
Przeciwdziałan
ia Narkomanii
na 2011 r.
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uzależnienia. Osoby zgłaszające się po
pomoc w ramach dyżurów otrzymywały
niezbędne informacje, wskazówki
ukierunkowane na rozwiązanie określonego
problemu

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie w
Wieruszowie

1.2 Utworzenie
Ośrodka
Interwencji
Kryzysowej

PCPR- Punkt
Interwencji
Kryzysowej

1.3 Prowadzenie
terapii rodzinnej

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie w
Wieruszowie powiat

1.4 Rozwijanie
rodzinnych form
opieki zastępczej

Od 25 września 2006r.działa przy
PCPR Punkt Interwencji Kryzysowej.
W ramach PIK w godzinach od 15.30
do 18.00 dyżurowali specjaliści
(terapeuta uzależnień, pracownik
socjalny, prawnik, pedagog, psycholog)
udzielając porad

uzależnienia 18
rodzinom

W 2011 roku w PIK
udzielono 671 porad
oraz 242 porad
pierwszo-razowych

Zapewnienie mieszkańcom powiatu miejsca
gdzie udziela się bezpłatnie szeroko
pojętego poradnictwa osobom i rodzinom
będącym w różnych rodzajach kryzysów.
Poprawa funkcjonowania osób i rodzin w
środowisku po udzieleniu wsparcia. Liczba
osób korzystająca z PIK uległa zwiększeniu
w porównaniu z ubiegłymi latami.
Zwiększyła się liczba porad udzielanych
przez prawnika, pedagoga i pracownika
socjalnego.

Budżet
powiatu
41.419,65 zł

W 2011r. prowadzono
251 terapii/porad
indywidualnych

Wzrost osób korzystających z terapii
indywidualnej zapewni polepszenie
funkcjonowania tych osób w rodzinie

Budżet
powiatu

Prowadzenie placówki opiekuńczowychowawczej Powiat Wieruszowski
zlecił organizacji pozarządowej tj.
Fundacji „Happy Kids” z Łodzi

1 placówka opiek.wych.
5 dzieci

Polepszenie warunków rozwoju dzieci,
zapewnienie stałej opieki
Zmniejszenie kosztów ponoszonych przez
powiat za pobyt dzieci w placówkach
opiek.-wych. na terenie innych powiatów.

Budżet
powiatu –
132.359,90 zł

Ulotki informacyjne dla mieszkańców
powiatu, udzielanie informacji nt.
rodzicielstwa zastępczego np. podczas
Dni Wieruszowa oraz w siedzibie
PCPR

W 2011r. zostało
utworzonych 5 rodzin
zastępczych w których
umieszczono 8 dzieci
Przeszkolono 2
małżeństwa do
pełnienia funkcji
rodziny zastępczej
niespokrewnionej z

Zwiększenie świadomości mieszkańców
powiatu odnośnie rodzin zastępczych.
Zwiększenie się liczby rodzin zastępczych
spokrewnionych. Brak zainteresowania
zawodowym rodzicielstwem zastępczym.

Budżet
powiatu

W ramach PIK prowadzone jest
poradnictwo udzielane przez
psychologa, terapeutę uzależnień oraz
pedagoga
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dzieckiem.
Towarzystwo
Przyjaciół
Dzieci OM w
Wieruszowie

1.5 Prowadzenie
grup wsparcia dla
osób i rodzin z
określonymi
problemami

TPD OM realizuje zadania w ramach
Grupy Wsparcia przy WTZ w
Wieruszowie, Grupa ta skupia 28
dorosłych osób niepełnosprawnych oraz
ich rodziny. Działania zorientowane są
na terapię społeczną w tym na
organizowanie imprez turystycznych i
kulturalnych.

W ramach grupy
wsparcia w
realizowanych
zadaniach
uczestniczyło 28 osób
niepełnosprawnych
oraz 15 członków ich
rodzin.

Zorganizowano trzy wyjazdy kulturalne tj.
do Wrocławia, Częstochowy i Łodzi.
Beneficjenci działań średnio raz na trzy
miesiące korzystali z konsultacji
indywidualnych i spotkań informacyjnych.

Ogółem
szacuje się
koszty
związane z
działaniami na
kwotę
5 000,00 zł

Poradnia
Psychologiczn
oPedagogiczna
w
Wieruszowie

1.5 Prowadzenie
grup wsparcia dla
osób i rodzin z
określonymi
problemami

Terapia rodzin.
Rodziny zastępcze-szkolenia.
Zajęcia socjoterapeutyczne.
Grupa wsparcia dla pedagogów
szkolnych
Indywidualne konsultacje dla rodziców
dzieci niepełnosprawnych i
zagrożonych niepełnosprawnością.
Warsztaty dla rodziców rozwijające
kompetencje wychowawcze „Szkoła
dla rodziców i wychowawców”

Liczba spotkań grup
wsparcia – 10
Liczba grup wsparcia –
1
Liczba osób biorących
udział w grupach
wsparcia – 7
Liczba konsultacji dla
rodziców- 288
Liczba spotkań w
ramach „Szkoły dla
rodziców i
Wychowawców” – 10
Liczba rodziców
biorących udział w
„Szkole dla Rodziców i
Wychowawców” - 10

Wzrost kompetencji wychowawczych u
rodziców, wychowawców, nauczycieli.
Wzrost zachowań pożądanych społecznie u
uczniów stwarzających trudności
wychowawcze zagrożonych
niedostosowaniem społecznym.
Pomoc rodzinom w pokonaniu kryzysów,
trudności.
Rozwijanie kompetencji pedagoga w
szkołach w zakresie rozwiązywania
problemów wychowawczych
Szerzenie informacji nt. dostępnych metod
rehabilitacji, ośrodków rehabilitacyjnych,
udzielania wsparcia w zakresie wychowania
dziecka niepełnosprawnego oraz radzenia
sobie z emocjami funkcjonowania w
rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.

Budżet
Poradni

Urząd Gminy
w Galewicach

1.5 Prowadzenie
grup wsparcia dla
osób i rodzin z
określonymi
problemami

Prowadzenie grupy wsparcia dla osób i
rodzin z problemami alkoholowymi

1grupa wsparcia, liczba
osób biorących udział
w grupie – 18 osób,
liczba spotkań grupy 47

Potrzebujący otrzymują pomoc i wsparcie.

Środki własne
gminy
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Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie w
Wieruszowie

1.5 Prowadzenie
grup wsparcia dla
osób i rodzin z
określonymi
problemami

Współpraca PCPR z Poradnią
Psychologiczno- Pedagogiczną w
zakresie prowadzenia szkoleń dla
rodzin zastępczych, prowadzenie
wsparcia w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych.

3 szkolenia:
-Celem I szkolenia
było: Zwiększenie
wiedzy na temat
prawidłowego
wychowywania dzieci i
młodzieży
-Celem II szkolenia
było: Zwiększenie
wiedzy na temat
właściwego
odczytywania emocji u
dzieci
-Celem III szkolenia
było: Zwiększenie
wiedzy na temat
zmieniających się
przepisów prawnych
dotyczących
rodzicielstwa
zastępczego.

Zapoznanie rodzin zastępczych z nowymi
przepisami prawnymi dotyczącymi
rodzicielstwa zastępczego. Pomoc rodzicom
w przypadku trudności wychowawczych u
dzieci i młodzieży. Zwiększenie wiedzy nt.
właściwego odczytywania emocji u dzieci

Budżet
powiatu

MGOPS
Wieruszów

1.6 Tworzenie
partnerstw
pomiędzy
sektorem
publicznym a
pozarządowym,
realizacja
wspólnych
projektów na
rzecz rodzin

W grudniu 2011 roku w Wieruszowskim
Domu Kultury odbyło się spotkanie ze
świętym Mikołajem we współpracy z 2
szkołami

Liczba projektów –1
Liczba partnerów – 3
W spotkaniu wzięło
udział 158 dzieci

Integracja rodzin, aktywizacja w wymiarze
edukacyjnym, społecznym i osobistym

Środki własne
gminy 6.320 zł
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GOPS
Bolesławiec

1.6 Tworzenie
partnerstw
pomiędzy
sektorem
publicznym a
pozarządowym,
realizacja
wspólnych
projektów na
rzecz rodzin

W ramach projektu pozyskano środki,
które pozwoliły osobom z terenu gminy
Bolesławiec zwiększyć aktywizację,
edukację i przełamać bariery
wykluczenia społecznego. Projekt był
realizowany w okresie od lipca do
grudnia 2011roku we współpracy ze
Stowarzyszeniem JMR Edukacja i
Praca

Powiatowe
Centrum
Medyczne Sp.
z o.o.
Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
Szpital
Powiatowy w
Wieruszowie

1.6 Tworzenie
partnerstw
pomiędzy
sektorem
publicznym a
pozarządowym,
realizacja
wspólnych
projektów na
rzecz rodzin

Realizacja świadczeń w Zakładzie
opiekuńczo – leczniczym. Po
zakończeniu hospitalizacji przekazanie
pacjenta pod opiekę rodzin, GOPS,
MOPS lub DPS

Dokonywano
okresowej ewaluacji
wśród uczestników
projektu.

Osoby uczestniczące w projekcie miały
szansę na indywidualne spotkania z osobami
biorącymi udział w projekcie. Każdy
uczestnik miał opracowaną indywidualną
diagnozę oraz strategię wsparcia.

W okresie badawczym
w zakładzie
przebywało 113 osób

Opieka pielęgniarska i lekarska zgodnie z
warunkami umowy z NFZ. Przekazanie
pacjenta do domu lub innego ośrodka
realizującego świadczenia całodobowo.

Środki były
pozyskane z
EFS w ramach
działania
POKL p.n.
„Akademia
aktywności”.

W rekrutacji
osób
biorących
udział w
szkoleniu
uczestniczyli
pracownicy
GOPS w
Bolesławcu.
Ponadto
GOPS
współpracuj
e ze
Stowarzysze
niem
„Pomocny
Dom” w
Chróścinie
na rzecz
transportu i
wydawania
żywności
dla osób i
rodzin w
ramach
programu
PEAD.

Umowa z NFZ
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Towarzystwo
Przyjaciół
Dzieci OM w
Wieruszowie

1.6 Tworzenie
partnerstw
pomiędzy
sektorem
publicznym a
pozarządowym,
realizacja
wspólnych
projektów na
rzecz rodzin

Poradnia
Psychologiczn
oPedagogiczna
w
Wieruszowie

1.6 Tworzenie
partnerstw
pomiędzy
sektorem
publicznym a
pozarządowym,
realizacja
wspólnych
projektów na
rzecz rodzin

GOPS
Lututów

1.6 Tworzenie
partnerstw
pomiędzy
sektorem
publicznym a
pozarządowym,
realizacja
wspólnych
projektów na
rzecz rodzin

W 2011 r. Koła w Pieczyskach, w
Mirkowie i w Wyszanowie złożyły
projekty i otrzymały środki na
realizację zadań z samorządu gminy.
Do projektów włączeni zostali
mieszkańcy środowisk lokalnych a
beneficjentami działań bezpośrednich
były dzieci i młodzież objęta
projektami świetlic działających w tych
miejscowościach.

Profilaktyka w rodzinie.
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla
rodziców nt. „Rola rodziny wobec problemu
stosowania przez dzieci i młodzież środków
zmieniających psychicznie i fizycznie
możliwości organizmu”. Współpraca z KPP
Wieruszów

GOPS współpracuje z organizacją
pozarządową „Rodzina” na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz innych rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji
materialno – bytowej. Współpracujemy
również z osobami prowadzącymi
działalność gospodarczą w celu
pozyskania środków finansowych lub
wytworów danego przedsiębiorstwa z
przeznaczeniem dla podopiecznych
rodzin. Nie stworzono wspólnych
projektów. GOPS realizuje projekt w
ramach Europejskiego Funduszu

Odbyły się dwa
spotkania mówiące o
wspólnym
pozyskiwaniu środków
na realizowane
zadania.

---------------------------------------------------

Koszt działań
szacuje się na
około
15.000,00 zł z
czego 9.500,00
zł pozyskano z
samorządu
gminy.

Liczba partnerstw- 1
Liczba projektów - 1
Liczba rodziców – 311

Kierowanie uwagi rodziców na nowe
zagrożenie powstałe środowisku, czyli tzw.
„dopalacze”.
Dostarczenie podstawowych informacji o
nowych środkach psychoaktywnych
pojawiających się na rynku narkotykowym.
Aktywizacja rodziców – pozyskanie ich
jako koalicjantów szkoły w chronieniu
dzieci i młodzieży przed szkodami
wynikającymi z używania środków
psychoaktywnych.

Budżet
poradni

Liczba partnerstw - 1

----------------------------------------------------

----------------
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Społecznego na rzecz osób
bezrobotnych i wykluczonych
społecznie.

W zakresie celu operacyjnego 2A zostały zrealizowane następujące działania:
Jednostka
odpowiedzia
lna
za
realizacje
zadania
Urząd
Gminy w
Sokolnikach
Szkoły z
terenu
Gminy
Sokolniki

Nr i nazwa
działania

Opis zadania/działania

Wskaźniki
monitorowania

Efekt działania

Budżet

2.1 Prowadzenie
poradnictwa dla
dzieci i młodzieży w
placówkach
edukacyjnych

W placówkach oświatowych na terenie
Gminy Sokolniki zatrudniono pedagogów
szkolnych, którzy świadczą porady
prawne uczniom.

5 placówek
oświatowych –
poradnictwo dla
636 uczniów

Uczniowie korzystają z poradnictwa.

Całość
sfinansowana
jest ze środków
pochodzących z
subwencji
oświatowej.

Poradnia
Psychologicz
no-Pedagogiczna w
Wieruszowie

2.1 Prowadzenie
poradnictwa dla
dzieci i młodzieży w
placówkach
edukacyjnych

Działania psychologów w punktach
konsultacyjnych na terenie szkół objętych
działaniem Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
Zajęcia warsztatowe dla uczniów nt.
uzależnień, mobbingu, zdrowego i
świadomego stylu życia, radzenia sobie
ze stresem, lękiem, skutecznego uczenia
się, budowania poczucia własnej
wartości, wagarów, jak rozmawiać z
rodzicami, asertywności, przemocy i

Liczba punktów
- 12
Liczba porad –
283
Liczba porad
zawodowych –
61
Liczba osób
biorących udział
w warsztatach 660

Zwiększenie świadomości konsekwencji
popełniania zachowań ryzykownych.
Wzrost umiejętności odmawiania.
Wzrost poczucia własnej wartości.
Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Zwiększenie wachlarza zachowań
konstruktywnych w sytuacjach trudnych,
konfliktowych.
Zwiększenie świadomości na temat uzależnień.
Poszerzenie świadomości dotyczącej wartości
moralnych.
Zapobieganie bezrobociu absolwentów,
świadomy wybór zawodu, lepsze radzenie sobie
na rynku pracy.

Budżet Poradni

agresji.
Realizacja autorskiego programu
profilaktycznego „To, co najważniejsze,
wartości w naszym życiu”.
Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów
szkoły podstawowej.
Prowadzenie poradnictwa zawodowego dla
młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Uwagi
i wnioski
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oraz osób niepełnosprawnych.
Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów
klas I gimnazjum

ZSO Liceum
Ogólnokształ
cące w
Wieruszowie
ZSzR w
Lututowie
Zespół Szkół
Ponadgimna
zjalnych w
Wieruszowie

2.2 Prowadzenie
działań
informacyjnych i
edukacyjnych z
zakresu uzależnień

Udział młodzieży w Konkursie Wiedzy o
AIDS i chorobach przenoszonych drogą
płciową. Spotkania z lektorem z
dziedziny profilaktyki uzależnień.

W 1 etapie
konkursu wzięło
udział 27
uczniów – 5
uczniów
zakwalifikowało
się do II etapu
- liczba osób 200

Poszerzenie wiadomości nt. profilaktyki
uzależnień.

4.890 zł

ZSO Liceum
Ogólnokształ
cące w
Wieruszowie

2.2 Prowadzenie
działań
informacyjnych i
edukacyjnych z
zakresu uzależnień

Spotkania profilaktyczno-terapeutyczne
młodzieży z terapeutą ze Stowarzyszenia
Pomocy „Arka Noego”, poruszające
tematykę przeciwdziałania
uzależnieniom.

260 uczniów

Poszerzenie wiedzy uczniów na temat
uzależnień oraz uczulenie ich na zagrożenia
jakie mogą spotkać w życiu codziennym.

----------------

ZSO Liceum
Ogólnokształ
cące w
Wieruszowie
ZSR w

2.2 Prowadzenie
działań
informacyjnych i
edukacyjnych z
zakresu uzależnień

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej
profilaktyki uzależnień – zajecia
prowadzone przez pedagoga szkolnego.
Spotkanie z terapeutą uzależnień.
Szkolenie dla rodziców z rzecznikiem
prasowym KPP w Wieruszowie.

młodzież ZSO
pierwszy
spektakl – 192
uczniów a w
drugim 264
uczniów

Wzrosła świadomość wśród młodzieży na temat
szkodliwości i konsekwencji używania środków
psychoaktywnych (alkohol, papierosy,
narkotyki, dopalacze). Wzrosła świadomość
wśród rodziców na temat roli rodziny w

----------------
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Kampania edukacyjna „Ciąża bez
alkoholu”.

Lututowie

wychowywaniu dzieci oraz szkodliwości i
konsekwencji używania środków
psychoaktywnych (alkohol, papierosy,
narkotyki, dopalacze). Rodzice nauczyli się
rozpoznawać sygnały i objawy wskazujące na
kontakt dziecka z narkotykami. Wzrosła
świadomość wśród młodzieży, jakie
konsekwencje prawne ponosi osoba posiadająca
i rozprowadzająca narkotyki. Wzrosła
świadomość wśród młodzieży na temat
niebezpieczeństw wynikających ze spożywania
alkoholu w czasie ciąży

Urząd
Gminy
Czastary

2.2 Prowadzenie
działań
informacyjnych i
edukacyjnych z
zakresu uzależnień

W Urzędzie Gminy, w szkołach i ośrodku
zdrowia oraz świetlicach znajdują się
informacje o szkodliwości spożycia
alkoholu, wykonane są gazetki.
Realizowane były programy
profilaktyczne na temat zapobiegania
uzależnieniom i propagowanie
bezpiecznych zachowań

Przeprowadzono
programy
profilaktyczne
dla 40 uczniów
Szkoły
Podstawowej w
Czastarach, dla
63 uczniów
Szkoły
Podstawowej
Radostów oraz 8
uczniów Szkoły
Podstawowej
Parcice wzieło
udział
ogólnopolskim
Festiwalu
Piosenki o
Zdrowiu – etap
powiatowy .

KPP
Wieruszów

2.2 Prowadzenie
działań
informacyjnych i

Policjanci KPP w Wieruszowie
przeprowadzili 91 spotkań z uczniami szkół.
Podczas spotkań poruszane były tematy

Liczba spotkań –
91
Liczba uczniów

Realizowane programy profilaktyczne miały na
celu zapoznanie dzieci i młodzieży z
problematyką uzależnień i przemocy. Za udział
w programach profilaktycznych zakupione
zostały nagrody. 73 uczniów Zespołu Szkół w
Czastarach wzięło udział w IV Młodzieżowym
Rowerowym Rajdzie Trzeźwości.

5.108,00 zł środki własne
gminy
pochodzące z
wnoszonych
opłat za
korzystanie z
zezwoleń na
sprzedaż
napojów
alkoholowych.

W 2011 roku nastąpił: spadek przestępstw
narkotykowych z 62 w 2010r. Do 43 w 2011r.,
spadek o 115 mandatów karnych na osoby nie

Środki własne
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edukacyjnych z
zakresu uzależnień

uzależnień, w szczególności pod kątem
zażywania środków narkotycznych oraz
spożywania alkoholu. W trakcie spotkań
omawiana była odpowiedzialność prawna
wynikająca z ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz odpowiedzialność karna
wynikająca z ustawy o postępowaniu w
sprawach nieletnich

biorących udział w
spotkaniach –
około1000

przestrzegające ustawy o wychowaniu w
trzeźwości, spadek o 7 skierowanych wniosków
o ukaranie do Sądu na osoby nie przestrzegające
ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Urząd
Gminy w
Łubnicach
Szkoły

2.2 Prowadzenie
działań
informacyjnych i
edukacyjnych z
zakresu uzależnień

Prowadzenie szkoleń, spotkań, pogadanek
na tematy związane z uzależnieniem.

W 3 placówkach
przeprowadzono
spotkania:
ZS w Łubnicach
udział wzięło –
151
gimnazjalistów, 44
uczniów szkoły
podstawowej
ZS w
Dzietrzkowicach
udział wzięło –
140 uczniów
szkoły
podstawowej
ZS w Wójcinie
udział wzięło –
104 uczniów
szkoły
podstawowej

Uświadamianie dzieci i młodzieży o skutkach
uzależnienia.

Środki własne
Gminy

Urząd
Gminy
Lututów

2.2 Prowadzenie
działań
informacyjnych i
edukacyjnych z
zakresu uzależnień

W szkołach udzielane są porady dla
uczniów oraz szkolenia. Przeprowadzone
było również szkolenie dla nauczycieli ze
wszystkich szkół z zakresu wiedzy o
dopalaczach.

Liczba
szkoleń/spotkań
-1

Na zajęciach z wychowawcą klasowym każdy
uczeń może uzyskać informacje z zakresu
uzależnień.

Koszt szkolenia
dla nauczycieli
– 750,00 zł
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Urząd
Gminy
Bolesławiec

2.2 Prowadzenie
działań
informacyjnych i
edukacyjnych z
zakresu uzależnień

Szkolenia: Bezpieczna szkoła i dom –
program z elementami profilaktyki

Działaniem zostały
objęte dzieci w
wieku szkolnym (
szkoły
podstawowe i
gimnazjum) z
terenu gminy
Bolesławiec

Zwiększenie świadomości na szkodliwy wpływ
oraz niebezpieczeństwo na jakie jest narażony
człowiek i jego otoczenie, który ulega nałogom.

Środki własne
Gminy

Urząd
Gminy
Galewice

2.2 Prowadzenie
działań
informacyjnych i
edukacyjnych z
zakresu uzależnień

Zorganizowano w gimnazjum spotkania
informacyjno-edukacyjne na temat
szkodliwości używania alkoholu, tytoniu i
środków psychotropowych

W 2 spotkaniach
uczestniczyło 480
uczniów

Podniesienie świadomości o zagrożeniach na
jakie są narażeni młodzi ludzie

Środki własne
gminy

Poradnia
Psychologicz
noPedagogiczn
aw
Wieruszowie

2.2 Prowadzenie
działań
informacyjnych i
edukacyjnych z
zakresu uzależnień

Pedagogizacja rodziców „Rola rodziny w
obliczu stosowania przez dzieci i
młodzież środków zmieniających stan
psychofizyczny organizmu”.
Zajęcia warsztatowe dla uczniów nt.
budowania poczucia własnej wartości,
asertywności, propagowania zdrowego
stylu życia.
Indywidualne konsultacje dla uczniów z
zakresu profilaktyki uzależnień.
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla
nauczycieli „Profilaktyka w używaniu
tzw. dopalaczy”

Liczba spotkań
–5
Liczba osób
biorących udział
w spotkaniach
szkolnych – 298

-Wzrost poczucia własnej wartości;
-Zwiększenie wiedzy nt. możliwości
kształtowania poczucia własnej wartości;
-Kształtowanie umiejętności zachowań
asertywnych;
-Rozszerzanie wiedzy nt. zdrowego stylu życia;
-Wzrost wiedzy nt. zagrożeń wynikających z
uzależnień.

Budżet Poradni

Urząd
Miejski
Wieruszów,
Szkoły

2.2 Prowadzenie
działań
informacyjnych i
edukacyjnych z
zakresu uzależnień

W ramach działania odbył się koncert w
zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,
a także spotkania edukacyjne w szkołach
zarówno z uczniami jak i rodzicami.
Opracowano również materiały
edukacyjne z informacją gdzie należy
szukać pomocy w sytuacji pojawienia się

Liczba uczniów
biorąca udział w
działaniach- ok.
1000,

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów i
obserwacji stwierdza się powszechne
przyzwolenie i coraz większe zapotrzebowanie
młodzieży na tego rodzaju przedsięwzięcia.
Zwiększa się również świadomość dzieci i
młodzieży, co do negatywnych skutków
eksperymentowania z używkami.

W ramach:
”Gminnego
Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Należy tę
formę
profilaktyki
rozwijać i
kontynłowa
ć.
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problemu uzależnienia

na 2011r.” oraz
„Gminnego
Programu
Przeciwdziałani
a Narkomanii
na 2011r.”

Urząd
Gminy
Łubnice
Szkoły

2.3 Szkolenia
pracowników
zajmujących się
problemami
uzależnień

Prowadzenie szkoleń na tematy związane
z uzależnieniem.

W trzech
placówkach
przeprowadzono
spotkania, udział
wzięła kadra
nauczycieli,
rodzice:
ZS w Łubnicach
udział wzięło:
100 osób,
ZS w
Dzietrzkowicach
udział wzięło: 90
osób,
ZS w Wójcinie
udział wzięło:80
osób.

Gmina
Lututów

2.3 Szkolenia
pracowników
zajmujących się
problemami
uzależnień

W szkoleniu z zakresu wiedzy o
dopalaczach brali udział członkowie
Komisji ds. Przeciwdziałania
Alkoholizmowi, są również szkoleni w
zakresie innych uzależnień.

-------------------

Urząd Gminy 2.3 Szkolenia
Bolesławiec
pracowników
zajmujących się
problemami

Odbyło się szkolenie „Kurs dla Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw Przemocy w
Rodzinie

Szkoleniem objęto
10 osób

----------------------------------------------------------

Środki własne
Gminy

Brak wzrostu

-------------------

Uczestnicy szkolenia zostali przeszkoleni z
zakresu tworzenia i funkcjonowania zespołów
interdyscyplinarnych

Środki własne
gminy
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uzależnień

ZSO Liceum
Ogólnokształcące w
Wieruszowie

2.3 Szkolenia
pracowników
zajmujących się
problemami
uzależnień

KPP
Wieruszów

2.3 Szkolenia
pracowników
zajmujących się
problemami
uzależnień

W roku 2011 przeprowadzono 2
szkolenia z zakresu zwalczania
przestępczości narkotykowej

GOPS
Łubnice

2.4 Tworzenie dla
dzieci i młodzieży
placówek wsparcia
dziennego

Prowadzenie „Świetlic Profilaktycznych”
w miejscowościach: Łubnice,
Dzietrzkowice, Kolonia Dzietrzkowice,
Ludwinów, Wójcin.

Udział nauczycieli ZSO w szkoleniu „Praca
nauczyciela wobec agresji”.

2 nauczycielki

Poszerzenie wiedzy na temat agresji wśród
młodzieży i wynikającej z niej przestępczości

Liczba szkoleń –
2
Liczba
przeszkolonej
kadry - 60

Przeszkolono kadrę jednostki

5 Świetlic
Profilaktycznych
do których
uczęszcza około
378 dzieci i
młodzieży.

Dzieci oraz młodzież mają możliwość
zagospodarowania czasu wolnego

Stworzenie
lepszej
bazy
dydaktyczn
ej do
prowadzeni
a szkoleń w
tym
zakresie
Budżet Gminy
– łączny koszt
utrzymania
Świetlic
Profilaktycznyc
h w 2011r.
wyniósł –
115.604,62 zł

15

Stowarzysze
nie
Profilaktycz
ne
„ALTERNA
TYWA”
Wieruszów

2.4 Tworzenie dla
dzieci i młodzieży
placówek wsparcia
dziennego

Prowadzenie od 01.01.2004r. Świetlicy
Socjoterapeutycznej w WieruszowiePodzamczu o charakterze ponad
gminnym

1 placówka dla 40
wychowanków

Urząd
Miejski
Wieruszów,
organizacje
pozarządowe

2.4 Tworzenie dla
dzieci i młodzieży
placówek wsparcia
dziennego

W 2011 roku Gmina zleciła organizacjom
pozarządowym realizację zajęć
świetlicowych

liczba placówek
–7
ilość dzieci
korzystających
ze wsparcia –
ok.150

Urząd
Miejski
Wieruszów,
organizacje
pozarządowe

2.5 Zwiększenie
oferty usług
sportoworekreacyjnych i
kulturalnych dla
dzieci i młodzieży

Gmina Wieruszów zleciła w 2011 roku
realizację zajęć profilaktycznosportowych działających na terenie
Gminy organizacjom pozarządowym
(Wieruszowski Klub Sportowy PROSNA,
Uczniowski Klub Sportowy, Akademia
Piłkarska, Klub karate Husaria). Ponadto
zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży
realizowane były przez Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy oraz Ludowy
Zespół Sportowy Wyszanów. W okresie
zimowym czynne było również
lodowisko, na którym odbywały się

Liczba ofert – 6
Liczba dzieci
biorących udział
w dodatkowych
zajęciach
pozaszkolnych –
ok. 1000 osób.

Korzyści dla dzieci: wzrost wiary w siebie,
lepsze wyniki w nauce, rozwój zainteresowań,
uatrakcyjnienie spędzania czasu wolnego,
wzajemne wsparcie w sytuacjach kryzysowych,
możliwość skorzystania z pomocy pedagoga i
psychologa, wzrost wiedzy na temat uzależnień,
sposobów leczenia oraz radzenia sobie z
problemami, zaspokojenie w większym stopniu
potrzeb fizjologicznych, w tym potrzeby
pożywienia.
Korzyści dla środowiska: spadek zachowań
niewłaściwych wśród dzieci i młodzieży, wzrost
prawidłowego funkcjonowania w/w grup w
szkole, rodzinie, społeczeństwie, pogłębienie
więzi emocjonalnych w rodzinie, możliwość
skorzystania z pomocy psychologa i pedagoga.

Całkowity koszt
– 52.132,33 zł
w tym :
wnioskowana
wielkość dotacji
z powiatu –
30.000,00 zł,

Poprawa opieki nad dzieckiem

W ramach
Gminnego
Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
na 2011 r

Wzrost liczby dzieci biorących udział w
zajęciach, będących alternatywną formą
spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

budżet Gminy,
Gminny
Program
Przeciwdziałani
a Narkomanii
na 2011 rok

Należy tę
formę
porofilakty
ki
kontynłowa
ć
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zajęcia z animatorem sportu. Od miesiąca
marca do listopada na kompleksie boisk
ORLIK 2012 animator sportu prowadził
zajęcia rekreacyjno-sportowe z młodzieżą
szkolną
ZSO Liceum
Ogolnokształ
cące w
Wieruszowie
ZSR w
Lututowie
ZSP w
Wieruszowie

2.5 Zwiększenie
oferty usług
sportowo
- rekreacyjnych i
kulturalnych dla
dzieci i młodzieży

Organizacja zajęć pozalekcyjnych: kółko
dziennikarskie, kółko informatycznofilmowe, zespół wokalno-muzyczny,
działalność kółka teatralnego, kółko
języka francuskiego, zajęcia rekreacyjnosportowe, dodatkowe zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów: chemiczne,
biologiczne, matematyczne, języka
niemieckiego, języka angielskiego.
Udział młodzieży w sportowych
zajęciach pozalekcyjnych. Zawody
sportowe

Liczba uczniów
korzystających z
zajęć – 750

Rozwój zainteresowań i umiejętności
ruchowych uczniów

ZSO Liceum
Ogólnokształ
cące w
Wieruszowie

2.5 Zwiększenie
oferty usług
sportowo
- rekreacyjnych i
kulturalnych dla
dzieci i młodzieży

Organizacja wycieczek krajoznawczoturystycznych i dydaktycznych
Przeprowadzenie V Szkolnego przeglądu
zespołów tanecznych – turniej tańca
Organizacja Szkolnego Dnia Języków
Obcych

246 uczniów

Rozwój zainteresowań kulturoznawczych i
podnoszenie poziomu intelektualnego uczniów
Wyróżnienie najlepszych grup tanecznych

312 uczniów

Zapoznanie uczniów ze zwyczajami i tradycjami
innych państw, zachęcenie młodzieży do nauki
języków obcych przydatnych w kontaktach
między obywatelami różnych krajów

II rajd rowerowy Śladami Września 39

8 uczniów

Udział młodzieży w zajęciach sportowych
połączonych z poznaniem historii własnego
regionu

Przy każdej szkole znajdują się boiska
szkolne, w szkołach są sale gimnastyczne
gdzie odbywają się zajęcia z w-f i inne
zajęcia sportowe. Gmina posiada boisko
„Orlik” i figloraj z których cały rok
korzysta młodzież i dzieci.

Liczba dzieci
biorących udział
w dodatkowych
zajęciach
pozaszkolnych–
50 (dzieci, które

Nie stwierdzono spadku.

Urząd
Gminy
Lututów

2.5 Zwiększenie
oferty usług
sportowo rekreacyjnych i
kulturalnych dla

304 uczniów

W ramach
planu
finansowego
szkół

Gmina ponosi
koszt
utrzymania
nauczycieli
wychowania
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uczęszczają do
szkoły podczas
dni wolnych od
nauki-wakacje,
ferie). W
szkołach dzieci i
młodzież
korzysta z
różnych form
edukacji.

dzieci i młodzieży

Urząd
Gminy
Łubnice
Szkoły

2.5 Zwiększenie
oferty usług
sportowo
- rekreacyjnych i
kulturalnych dla
dzieci i młodzieży

Organizowanie zabaw, spotkań,
konkursów i zabaw sportowych,
kulturalnych. Tworzenie kół
zainteresowań. Ognisko muzyczne w
Łubnicach, grupa młodzieży przy
orkiestrze dętej w Dzietrzkowicach.

W trzech
placówkach:
ZS w Łubnicach
udział wzięło:
151
gimnazjalistów,
44 uczniów
szkoły
podstawowej;
ZS w
Dzietrzkowicach
udział wzięło:
140 uczniów
szkoły
podstawowej;
ZS w Wójcinie
udział wzięło:
104 uczniów
szkoły
podstawowej.

Urząd
Gminy
Galewice

2.5 Zwiększenie
oferty usług
sportowo
- rekreacyjnych i
kulturalnych dla
dzieci i młodzieży

Działają drużyny sportowe dziewcząt i
chłopców piłki nożnej, piłki siatkowej,
piłki halowej, koło szachowe,
prowadzone są zajęcia z aerobiku i nauki
języków obcych.

Łącznie z
prowadzonych
zajęć korzystało
120 -130 osób

fizycznego;
koszt figloraju –
4.016,01 zł

Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży.

Środki własne
gminy.

Rozwijanie indywidualnych umiejętności i
zainteresowań.

Środki własne
gminy.
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Komenda
Powiatowa
Policji w
Wieruszowie

2.6 Tworzenie
programów
bezpieczeństwa i
porządku
publicznego

MGOPS
Wieruszów

2.6 Tworzenie
programów
bezpieczeństwa i
porządku
publicznego

PCPR
Wieruszów

2.6 Tworzenie
programów
bezpieczeństwa i
porządku
publicznego

KPP w Wieruszowie w 2011 roku
wspólnie ze Starostwem Powiatowym
realizowała w 27 szkołach podstawowych
program „Tu jest bezpiecznie! – powiat
wieruszowski”. W dalszym ciągu
realizowany jest także program „Kibicuj
bezpiecznie” w szkołach ponad
gimnazjalnych mający na celu wyuczenie
pozytywnych zachowań młodzieży
podczas uczestnicywa w imprezach
sportowych.

Liczba programów
–2
Liczba osób
objętych
programami – 432
uczniów

W dniu 7 marca 2011 roku Uchwałą Rady
Miejskiej w Wieruszowie określono tryb
i sposób powołania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego
do spraw Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Gminie Wieruszów oraz
szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.
W dniu 31 maja 2011 roku przyjęto
Program Przeciwdziałania przemocy w
Rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie
na lata2011-2015 w Gminie Wieruszów.
W dniu 15 lipca 2011 roku Zarządzeniem
Burmistrza Wieruszowa został powołany
Zespół Interdyscyplinarny do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Liczba programów
–1
Liczba rodzin
objętych
programami - 6

Uchwałą Rady Powiatu Wieruszowskiego
z dnia 30 czerwca 2011r. przyjęto
Program Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Powiecie Wieruszowskim na
lata 2011-2016

Liczba
programów - 1

Wzrost poziomu wiedzy na temat
bezpieczeństwa oraz propagowanie
pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży w
społeczeństwie. Przedmiotowe programy cieszą
się dużym zainteresowaniem wśród uczestników
i skutecznie przyczyniają się do poprawy
bezpieczeństwa

Środki własne

Wzrost świadomości lokalnej społeczności dot.
Zjawiska przemocy w rodzinie oraz instytucji
działających na rzecz przeciwdziałania
przemocy.
Powołanie interdyscyplinarnych grup
roboczych.
Wypracowanie metod i technik
interdyscyplinarnych działań mających na celu
zapobieganie występowania zjawiska przemocy
w rodzinie.
Zbudowanie lokalnego systemu wsparcia
instytucji i służb umożliwiających
wypracowanie skutecznej współpracy różnych
grup zawodowych pracujących w obszarze
przemocy w rodzinie celem wspierania osób
dotkniętych przemocą.
Zapewnienie osobom doznającym przemocy
bezpieczeństwa i skutecznej pomocy
Zmiana postawy mieszkańców wobec przemocy
w rodzinie
Wzrost świadomości społecznej i reagowania na
przemoc
Skuteczne i efektywne zwalczanie przemocy w
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rodzinie
Stowarzysze
nie
Profilaktycz
ne
„ALTERNA
TYWA”

2.7 Umożliwienie
młodzieży
współpracy z
instytucjami
socjalnymi (rozwój
wolontariatu)

Prowadzenie od 01.01.2004r. Świetlicy
Socjoterapeutycznej w WieruszowiePodzamczu, w prowadzeniu świetlicy
pomagają wolontariusze

Towarzystw
o Przyjaciół
Dzieci OM ,
WTZ w
Wieruszowie

2.7 Umożliwienie
młodzieży
współpracy z
instytucjami
socjalnymi (rozwój
wolontariatu)

WTZ TPD OM zatrudnia na mocy
porozumienia skierowanych przez SI
„K.O.S.” wolontariuszy. Osoby te
realizują zadania z zakresu rewalidacji,
terapii społecznej i zawodowej.
Uczestniczą w przygotowaniu i
prowadzeniu zajęć oraz terapii
zorientowanej na kontakty z
rówieśnikami, nadużywanie
różnorodnych używek co jest niezwykle
groźne ze względu na ich chorobę i
dysfunkcje panujące w rodzinie.

DPS
Chróścin –
Zamek

2.7 Umożliwienie
młodzieży
współpracy z
instytucjami
socjalnymi (rozwój
wolontariatu)

DPS Chróścin-Zamek jest otwarty na
przyjęcie wolontariuszy. W roku 2011
odwiedziły nas z występami dzieci ze
szkół podstawowych i gimnazjalnych.

ZSO Liceum

2.7 Umożliwienie

Działanie Grupy Nieformalnej Szkolnego

5 wolontariuszy

Systematycznie
współpracuje z
WTZ i TPD OM
4 osoby,
okazjonalnie 30.

3 występy, grupy
po około 20 osób

-Poszerzenie wiedzy, a zwłaszcza umiejętności
pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym lub wykluczonymi społecznie,
-zachęcanie osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym do pracy wolontarystycznej, przez
co istnieje szansa, że zmienią swe
dotychczasowe życie,
- pomoc pracownikom etatowym w realizacji
zadań,
-w przyszłości pomoc w znalezieniu
zatrudnienia na otwartym rynku pracy

Koszty
wolontariatu
7.235 zł

Zorganizowanie konkursu o zasięgu
powiatowym „Twórczość- Terapia- Sukces” ,
współuczestniczenie w prowadzeniu zajęć w
ramach terapii zajęciowej przygotowujących do
zatrudnienia na rynku pracy. W 2011 roku trzy
osoby odbyły przygotowanie zawodowe
finansowane przez PUP.

Ogółem szacuje
się, że koszty
związane z
zatrudnieniem
wolontariuszy
w ciągu roku
wyniosły około
1.500 zł.
Dotyczyły one
częściowego
zabezpieczenia
przejazdów,
ubezpieczenie,
udziału w
szkoleniach i
imprezach

Integracja i ewentualne przygotowanie dzieci do
pomocy ludziom starszym i niepełnosprawnym
psychicznie. Likwidacja barier społecznych już
wśród dzieci. Zwiększenie wiedzy o
niepełnosprawności.

Minimalne
koszty własne
/słodki
poczęstunek

ilość
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Ogólnokształ
cące w
Wieruszowie
ZSP w
Wieruszowie

młodzieży
współpracy z
instytucjami
socjalnymi (rozwój
wolontariatu)

Koła Wolontariatu i Szkolnego Koła PCK.
Współpraca ze Stowarzyszeniem KOS,
Domem Dziecka w Komornikach, Odziałem
Pomocy Paliatywnej przy Szpitalu w
Wieruszowie oraz Przedszkolem
Samorządowym nr 1 w Wieruszowie.
Organizowanie zbiórek odzieży, środków
higieny i słodyczy dla dzieci potrzebujących.

wolontariuszy w
ZSO 37 + 22
członków PCK

Samodzielne radzenie sobie w trudnych
sytuacjach. Uwrażliwienie młodzieży na
sytuację i cierpienia drugiego człowieka.
Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.

Społeczna
działalność
nauczycieli i
młodzieży

W zakresie celu operacyjnego 3A zostały zrealizowane następujące działania:
Jednostka
odpowiedzi
alna
za
realizację
zadania
GOPS
Galewice

MGOPS
Wieruszów

Nr i nazwa działania

Opis zadania/działania

Wskaźniki
monitorowania

Efekt działania
Budżet

3.1 Promocja i
rozwój
środowiskowych
form wsparcia dla
ludzi starszych
(placówki wsparcia
dziennego)

GOPS świadczy usługi opiekuńcze dla
ludzi starszych i chorych, zatrudnia 1
opiekunkę na podstawie umowy o pracę
w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Ponadto w ramach pracy socjalnej oraz za
pośrednictwem sołtysów i radnych
informował o takiej formie pomocy dla
ludzi starszych i chorych wymagających
pomocy innej osoby a nie wymagających
hospitalizacji.

W 2011r z usług
opiekuńczych
korzystało 5
osób,
zrealizowano
360 świadczeń

W wyniku prowadzonych działań zapewniono
pomoc osobom potrzebującym, a byli jej
pozbawieni w zaspokajaniu codziennych potrzeb
życiowych, opieki higienicznej, sanitarnej, pomoc
w podtrzymywaniu kondycji psychofizycznej. Ilość
osób korzystających z takiej formy pomocy w
porównaniu do roku 2010 zmniejszyła się.

Koszt
świadczeń
usług
opiekuńczyc
h wyniósł
10.655,00 zł
pokryty był
ze środków
własnych
Gminy.

3.1 Promocja i
rozwój
środowiskowych
form wsparcia dla
ludzi starszych
(placówki wsparcia
dziennego)

MGOPS świadczy usługi opiekuńcze dla
osób starszych i chorych. W 2011 roku
zatrudnił 3 opiekunki na podstawie
umowy zlecenia. MOPS
współuczestniczy we wspieraniu osób
korzystających z usług ŚDS w Osieku

liczba placówek
wsparcia
dziennego – 1
liczba osób
objętych
wsparciem – 6
(usługi
opiekuńcze) + 6

W 2011 roku świadczone były usługi opiekuńcze w
formie: pomocy w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych, opieki higieniczno-sanitarnej,
przyrządzanie posiłków, aktywizacja w wymiarze
społecznym i osobistym

Koszt
świadczonyc
h usług
wyniósł
21.152,00 zł
środki
własne
gminy.

Uwagi
wnioski
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i

ŚDS Osiek
GOPS
Lututów

3.1 Promocja i
rozwój
środowiskowych
form wsparcia dla
ludzi starszych
(placówki wsparcia
dziennego)

GOPS świadczy usługi opiekuńcze dla
ludzi starszych i chorych, zatrudnia 2
opiekunki domowe.

Z usług
opiekuńczych
skorzystało 14
podopiecznych

-----------------------------------------------------------

Gmina
Lututów

3.2 Rozbudowanie
usług
wspomagających
transport,
gastronomie

---------------------------------------------------

liczba punktów
gastronomicznyc
h -5
Liczba usług
transportowych 0

Nie ma wzrostu ani spadku.

Nie
poniesiono
kosztów

Brak usług
transporto
wych

3.4 Zwiększenie
usług zdrowotnych,
specjalistycznych w
zakresie opieki
psychiatrycznej,
diabetologicznej,
urologicznej,
dermatologicznej,
kardiologicznej,
onkologicznej.

Realizacja świadczeń w poradniach
specjalistycznych. W okresie badawczym
nie zwiększono usług w specjalistyce.

W czasie od
01.01.2011r. do
31.12.2011r.
wykonano:
poradnia
psychiatryczna –
1195 porad,
poradnia
diabetologiczna
– 1286 porad,
poradnia
dermatologiczna
– 2955 porad,
poradnia
psychologiczna –
249 porad. Brak
kontraktu na
świadczenia w
zakresie urologii,
kardiologii,
onkologii.

Opieka lekarska, pielęgniarska realizacja świadczeń
zgodnie z warunkami NFZ.

Umowa z
NFZ

Prowadzim
y listy
oczekujący
ch na
świadczeni
aw
poradniach
specjalisty
cznych
zgodnie z
obowiązuj
ącymi
przepisami

PCM Sp. z
o. o. NZOZ
Szpital
Powiatowy
w Wieruszowie
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Urząd
Gminy
Lututów

PCM Sp z o.
o. NZOZ
Szpital
Powiatowy
w
Wieruszowi
e

3.5 Zwiększenie
opieki medycznej w
szkołach w tym
opieki
stomatologicznej

Uczniowie szkół korzystają z opieki
medycznej i stomatologicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w
Lututowie

--------------------

--------------------------------------------------------------

Nie
poniesiono
kosztów

3.5 Zwiększenie
opieki medycznej w
szkołach w tym
opieki
stomatologicznej

Realizacja świadczeń w zakresie
medycyny szkolnej.

Uczniowie
Liceum
Ogólnokształcąc
ego w
Wieruszowie,
Zespołu Szkół
Ponadgimnazjaln
ych w
Wieruszowie,
Zespołu Szkół nr
2 w Wieruszowie

Opieka pielęgniarska realizacja świadczeń zgodnie
z warunkami NFZ. Liczba pielęgniarek – 2, liczba
uczniów 1772 w tym klasa specjalna 9 uczniów.
Liczna gabinetów 3. Liczba gabinetów 3.
Prowadzimy fluoryzację w klasach 1-6.

Umowa z
NFZ
Współpraca z
dyrektorami
szkół

Nie
realizowan
o
świadczeń
w zakresie
stomatolog
ii

W zakresie celu operacyjnego 4A zostały zrealizowane następujące działania:
Jednostka
odpowiedzia
lna
za
realizację
zadania
Urząd
Miejski
Wieruszów
Szkoły

Nr i nazwa działania

Opis zadania/działania

Wskaźniki
monitorowania

Efekt działania

Budżet

Uwagi i
wnioski

4.1 Unowocześnienie
i doposażenie szkół
w pomoce
dydaktyczne

W ramach programu „Radosna Szkoła”
Zespół Szkół nr 2 w Wieruszowie
wzbogacił się o nowy plac zabaw. Nowy
plac zabaw powstał także w Publicznym
Przedszkolu nr 1 w Wieruszowie oraz 4
urządzenia zamontowano na placu po
byłym żłobku, gdzie mieszczą się oddziały
przedszkolne Szkoły Podst. nr 1 w

Liczba
doposażonych
szkół – 2 +
przedszkole

Podniesienie poziomu edukacji, warunków
nauczania.

Środki
pozyskane w
ramach
„Programu
Radosna
Szkoła”;
całkowity
koszt realizacji

Zadanie to
należy
kontynuo
wać
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zadania –
370.000,00 zł

Wieruszowie

ZSO Liceum
Ogólnokształ
cące w
Wieruszowie
ZSR w
Lututowie
ZSP w
Wieruszowie

4.1 Unowocześnienie
i doposażenie szkół
w
pomoce
dydaktyczne

Zespół Szkół Ogólnokształcących:
Zakupiono ciekawe pozycje książkowe do
biblioteki szkolnej. Doposażono klasy w
projektory umożliwiające nowoczesne
prezentacje multimedialne na różnych
zajęciach lekcyjnych.
Zespół Szkół Rolniczych:
Zakupiono materiały na zajęcia
praktyczne. Doposażono pracownie w
mikrometry, katalogi i instrukcje dla
technikum w zawodzie mechanizacja
rolnictwa i rolnik na zajęcia praktyczne i
egzaminy potwierdzające kwalifikacje
zawodowe. Zakupiono dla biblioteki płyty
CD z pomocami dla podstaw
przedsiębiorczości i kultury zawodu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych:
Zakupiono kserokopiarkę, 2 monitory,
modernizacja centrum multimedialnego w
bibliotece

Z pomocy
dydaktycznych
korzystają
wszyscy
uczniowie szkół

Podwyższenie jakości pracy szkoły,
uatrakcyjnienie procesu lekcyjnego,
efektywniejsze przygotowanie do egzaminu
maturalnego.

Budżety szkół
– ok. 14.849 zł

Urząd
Gminy
Lututów

4.1 Unowocześnienie
i doposażenie szkół
w pomoce
dydaktyczne

Szkoły są wyposażone i systematycznie
doposażane w pomoce dydaktyczne z
których korzystają uczniowie.

Ilość pomocy
dydaktycznych –
ok. 70
Ilość
doposażonych
szkół – 5

Wzrost doposażenia

Środki własne
gminy

Urząd
Gminy

4.1 Unowocześnienie
i doposażenie szkół

Zakup materiałów, książek, materiałów
multimedialnych, zabawek. Wioska
internetowa kształcenia na podległość na

W 3 placówkach
dokonano zakupu

Podniesienie atrakcyjności metod nauczania.

Środki własne
Gminy
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Łubnice
Szkoły

w pomoce
dydaktyczne

terenach wiejskich

pomocy
dydaktycznych:
ZS w Łubnicach:
zabawki, książki
komputer, mapy,
pomoce do nauki
poszczególnych
przedmiotów
ZS w
Dzietrzkowicach:
słowniki
ortograficzne,
płyty, zabawki
ZS w Wójcinie:
kasety, płyty
DVD, mapy,
plansze, zabawki,
pomoce dla
przedszkolaków

Urząd
Gminy
Galewice

4.1 Unowocześnienie
i doposażenie szkół
w pomoce
dydaktyczne

Zakupiono niezbędne pomoce
dydaktyczne

zakupiona ilość
pomocy – 14
doposażono w
nowe pomoce 6
szkół

Doposażono szkoły w brakujące pomoce
dydaktyczne

środki własne
gminy

Urząd
Gminy
Sokolniki

4.1 Unowocześnienie
i doposażenie szkół
w pomoce
dydaktyczne

W ramach rządowego programu „Radosna
szkoła” doposażono w pomoce
dydaktyczne miejsca zabaw w szkołach
podstawowych w Pchlicach,
Walichnowach, Ochędzynie i Tyblach

4 szkoły
podstawowe –
146 dzieci

Uczniowie klas I-III korzystają z doposażonych
w pomoce dydaktyczne 4 miejsc zabaw.
Zakupiono łącznie 117 pomocy dydaktycznych

całkowity
koszt
24.000,00 zł,
koszt
dofinansowani
a ze środków
zewn.
22.248,08 zł

Urząd
Gminy
Bolesławiec

4.1 Unowocześnienie
i doposażenie szkół
w pomoce
dydaktyczne

W minionym roku w ramach programu
„Odnowa i rozwój wsi”- PROW 20072013 na terenie gminy Bolesławiec
powstały 3 place zabaw, umieszczono je w
okolicy placówek oświatowych

3 nowe place
zabaw

wzrost liczby placów zabaw na terenie gminy
Bolesławiec
wzrost liczby dzieci mających możliwość
korzystania z placów zabaw

środki Unii
Europejskiej,
budżet gminy
Bolesławiec
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Urząd
Gminy
Łubnice

4.2 Dostęp
wszystkich
placówek
oświatowych do
stałego łącza
internetowego

Stały dostęp, duże sale komputerowe
udostępnione dla uczniów poszczególnych
szkół, czytelników w bibliotece i jej filiach

3 placówki na
terenie gminy,
gminna biblioteka
publiczna w
Łubnicach

Wzrost zainteresowania uczniów, łatwy dostęp.

Środki własne
Gminy

Urząd
Gminy
Lututów

4.2 Dostęp
wszystkich
placówek
oświatowych do
stałego łącza
internetowego

Jednostki oświatowe korzystają z łącza
internetowego.

Liczba placówek
edukacyjnych z
możliwością
korzystania ze
stałego łącza
internetowego - 5

---------------------------------------------------------

Środki własne
gminy

Urząd
Gminy
Galewice

4.2 Dostęp
wszystkich
placówek
oświatowych do
stałego łącza
internetowego

Wszystkie placówki oświatowe są
wyposażone w stałe łącze internetowe

8 szkół

Młodzież szkolna ma możliwość uczenia się
umiejętnego korzystania z internetu

środki własne
gminy

Gmina
Wieruszów
Szkoły

4.2 Dostęp
wszystkich
placówek
oświatowych do
stałego łącza
internetowego

Wszystkie placówki dla których Gmina
Wieruszów jest organem prowadzącym
posiadają dostęp do internetu

8 placówek
edukacyjnych

Możliwość szybkiego przepływu i dostępu do
informacji

środki własne
gminy, środki
własne szkół

ZSO Liceum
Ogólnokształ
cące w
Wieruszowie

4.2 Dostęp
wszystkich
placówek
oświatowych do

Wszystkie komputery w szkołach są
podłączone do sieci internetowej

korzystają
uczniowie szkół

Podwyższenie jakości pracy szkół,
uatrakcyjnienie procesu lekcyjnego

----------------
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ZSP w
Wieruszowie

stałego łącza
internetowego

Urząd
Gminy
Łubnice

4.3 Rozwój bazy
sportowej przy
placówkach
oświatowych

Stały dostęp, rozwijanie sportowych
umiejętności dzieci i młodzieży,
krzepienie ducha sportu.

Sala sportowa w
ZS w Łubnicach,
niepełnowymiaro
wa; kort tenisowy
w
Dzietrzkowicach,
Moje Boisko
Orlik 2012

Rozwój zainteresowań uczniów, łatwy dostęp
powoduje zwiększenie aktywności dzieci.

Środki własne
Gminy

Urząd
Gminy
Bolesławiec

4.3 Rozwój bazy
sportowej przy
placówkach
oświatowych

W ramach rządowego programu Moje
Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół
Bolesławcu wybudowano boisko sportowe
(z możliwością gry w tenisa oraz piłkę
nożną, ręczną i światową) z zapleczem
sanitarnym

1 nowy obiekt
sportowy

wzrost liczby obiektów sportowych na terenie
gminy Bolesławiec
wzrost liczby uczniów mogących ćwiczyć na
boisku wielofunkcyjnym
wzrost liczby mieszkańców gminy Bolesławiec
mogących ćwiczyć, uprawiać różne dyscypliny
sporowe

budżet
państwa,
województwa,
budżet gminy

ZSO Liceum
Ogólnokształ
cące w
Wieruszowie
ZSR w
Lututowie
ZSP w
Wieruszowie

4.3 Rozwój bazy
sportowej przy
placówkach
oświatowych

Doposażenie wielofunkcyjnego boiska
sportowego, kortu, sali gimnastycznej i siłowni
w sprzęt sportowy. Zakup rakietek i piłeczek do
tenisa stołowego, piłek do siatkówki i nożnej

Urząd
Gminy
Lututów

4.4 Podniesienie
warunków do
nauczenia(moderniz
acja bazy szkolnej,
termomodernizacja
ekologiczne źródła
opalania itp.)

Placówki modernizowane są w zależności od
możliwości finansowych oraz potrzeb.

---------------------

Podwyższenie jakości pracy szkoły,
uatrakcyjnienie procesu lekcyjnego, zachęcenie
młodzieży do uprawiania różnych dyscyplin
sportowych.

Nie stwierdzono spadku
---------------------

Budżety szkół

Środki własne
Gminy
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Urząd
Miejski w
Wieruszowie
Szkoły

4.4 Podniesienie
warunków do
nauczenia(moderniz
acja bazy szkolnej,
termomodernizacja
ekologiczne źródła
opalania itp.)

ZSP im. St.
Staszica w
Wieruszowie
ZSR w
Lututowie

4.4 Podniesienie
warunków do
nauczenia(moderniz
acja bazy szkolnej,
termomodernizacja
ekologiczne źródła
opalania itp.)

W 2011r. miała miejsce modernizacja budynku
szkolnego w Wyszanowie (remont dachu) oraz
wymiana okien w Gimnazjum Nr 1 w
Wieruszowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Wieruszowie
-termomodernizacja ściany południowej
warsztatów szkolnych
- modernizacja pokoju nauczycielskiego
(remont i zakup wyposażenia

Liczba
zmodernizowanyc
h obiektów
edukacyjnych - 2

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz
warunków nauczania

Środki własny
Gminy,
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

Liczba
zmodernizowanyc
h obiektów - 1

Poprawa warunków pracy i funkcjonalności
szkoły.

Budżety szkół
– 236.787,00
zł

Zadanie to
należy
kontynuo
wać

- modernizacja i remont obsługi w
pomieszczeniach socjalnych
- malowanie i odnowienie ścian kawiarenki
szkolnej
- wymiana wykładziny podłogowej w świetlicy
- remont dachu i kominów na budynku
głównym szkoły
Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie
- założenie kostki
rejestrator, dysk, kamery do monitoringu
- wymiana rurociągu
- wykonanie ogrodzenia
- remont kuchni i stołówki
- zakupiono wykaszarkę, pilarkę

Urząd
Gminy w
Łubnicach

4.4 Podniesienie
warunków do
nauczenia(moderniz
acja bazy szkolnej,
termomodernizacja
ekologiczne źródła
opalania itp.)

Termomodernizacja budynku szkoły oraz
ekologiczne źródła opalania.

ZS w
Dzietrzkowicach
Liczba awansów
zawodowych – 10
Liczba osób
biorących udział
w szkoleniach 131

Wspieranie ochrony środowiska naturalnego.

Środki własne
gminy.

ZSO Liceum
Ogólnokształ
cące w

4.5 Kształcenie
kadry
pedagogicznej

Udział nauczycieli w kursach, szkoleniach,
konferencjach metodycznych,

Liczba
nauczycieli w
ZSP stażystów – 5

Wprowadzenie nowych metod nauczania,
podwyższenie jakości pracy szkoły,
uatrakcyjnienie procesu lekcyjnego,

Budżety szkół
- ok.39.600,00
zł.
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Wieruszowie
ZSR w
Lututowie
ZSP w
Wieruszowie

Gmina
Lututów

4.5 Kształcenie
kadry
pedagogicznej

Urząd
Gminy
Sokolniki,
Szkoły

4.5 Kształcenie
kadry
pedagogicznej

Urząd
Gminy
Bolesławiec

4.5 Kształcenie
kadry
pedagogicznej

------------------------------------------------------

W 2011r. przeprowadzono trzy
postępowania na stopień nauczyciela
mianowanego i jedno na stopień
nauczyciela dyplomowanego

W 2011 roku zorganizowano 2
postępowania dotyczące nauczycieli –
awans zawodowy, ponadto wielu
nauczycieli z placówek oświatowych z
terenu Gminy Bolesławiec uczestniczyło w
szkoleniach zarówno tych wymaganych

kontraktowych –
10 mianowanych
– 18
dyplomowanych –
31
ZSR
Liczba szkoleń –
7 liczba awansów
zawodowych – 4
Liczba osób
biorących udział
w szkoleniach

efektywniejsze przygotowanie do egzaminu
maturalnego.

liczba awansów
zawodowych – 6
nauczyciel
mianowany – 5
dyplomowany - 1

----------------------------------------------------------

zorganizowano 2
awanse
zawodowe, 12
osób
uczestniczących
w szkoleniach

Nauczyciele podnieśli stopień awansu
zawodowego, podnieśli swoje kwalifikacje
zawodowe

Liczba szkoleń –
realizacja szkoleń
przez placówki
oświatowe w
ramach środków

wzrost liczby nauczycieli mianowanych,
podniesienie kwalifikacji zawodowych
nauczycieli

Środki własne
Gminy

Całość
sfinansowana
jest ze
środków
pochodzących
ze środków
dotacji celowej
Wojewody
Łódzkiego
oraz ze
środków
własnych
budżet
województwa,
budżet gminy
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prawem jak i tych podnoszących
kwalifikacje zawodowe

na dokształcanie i
doskonalenie
zawodowe
nauczycieli
Liczba awansów
zawodowych - 5

Urząd
Miejski w
Wieruszowie
Szkoły

4.5 Kształcenie
kadry
pedagogicznej

Zadanie to realizowane jest poprzez
system awansów zawodowych, szkoleń,
kształcenia na studiach podyplomowych

Liczba osób
biorących udział
w szkoleniachok. 300

Poszerzenie kompetencji i wiedzy kadry
pedagogicznej.

Środki własne
Gminy, środki
własne szkół

Urząd
Gminy
Łubnice

4.5 Kształcenie
kadry
pedagogicznej

Podnoszenie umiejętności zawodowych,
przeprowadzenie spotkań, konferencji.

W 3 placówkach:
ZS w Łubnicach
przeprowadzono 1
szkolenie, w
którym udział
wzięli
nauczyciele, 4
awanse
zawodowe.
ZS w
Dzietrzkowicach
przeprowadzono 1
szkolenie, w
którym udział
wzięli nauczyciele
ZS w Wójcinie
przeprowadzono 1
szkolenie, w
którym udział

Zapewnia właściwe realizowanie założonych
celów.

Środki własne
gminy.
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wzięli nauczyciele

Urząd
Gminy
Galewice

4.5 Kształcenie
kadry
pedagogicznej

Nauczyciele poszczególnych szkół
uczestniczyli w szkoleniach i podnosili swoje
kwalifikacje zawodowe

w 52 szkoleniach
wzięło udział 56
nauczycieli, 5
nauczycieli
otrzymało awans
zawodow

podniesienie kwalifikacji zawodowych

środki własne
gminy

W ramach celu strategicznego B: Ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie powiatu oraz aktywizacja bezrobotnych
ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na wykluczenie społeczne określono następujące cele operacyjne:
1B Działania w zakresie motywowania do poszukiwania pracy
2B Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy
3B Działania w zakresie tworzenia nowych i alternatywnych miejsc pracy
W zakresie celu operacyjnego 1B zostały zrealizowane następujące działania:
Jednostka
odpowiedzia
lna
za
realizację
zadania
Powiatowy
Urząd PracyDział
Aktywizacji
Rynku Pracy

Nr
i
działania

nazwa

1.1 Aktywizacja
osób bezrobotnych
ze szczególnym
uwzględnieniem
grup narażonych na
wykluczenie

Opis zadania/działania

Wskaźniki
monitorowania

Efekt działania

Aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu, w ramach których kierowano
osoby bezrobotne w celach ich
aktywizacji na:
-staże w miejscu pracy
-szkolenia grupowe i indywidualne
-przygotowania zawodowe
-prace interwencyjne

Liczba osób
zaktywizowanych w ramach:
Staży-154,w tym
długotrwale
bezrobotnych63,
Szkoleń-51,w

Liczba bezrobotnych skierowanych w takich
formach jak : staże, szkolenia, roboty publiczne i
przyznanie środków na podjęcie działalności
gospodarczej w porównaniu z rokiem 2010
spadła o 418 osób.

Budżet

Uwagi
wnioski

Fundusz
Pracy-kwota
wydatkowana
w 2011 roku
na aktywne
formy to
2.369,700 zł.
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i

-roboty publiczne
-refundacja kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska dla skierowanego
bezrobotnego
-udzielanie środków na podjęcie
działalności gospodarczej.

tym dł.bezr.-26
refundacji-20 ,w
tym dług.bezr.-5,
Środki .na
podjęcie dział..58,w tym
dł.bezr.-23
Prace interw.28,w tym
dł.bezr.-13,
Roboty publ.14,w tym
dł.bezr.-11,
Prace społeczne
użyteczne-29 w
tym dł. bezr. -27

W 2011r.
pracami
społecznoużytecznymi
objęto 12 osób
bezrobotnych

Urząd
Miejski w
Wieruszowie
PUP
MGOPS

1.1 Aktywizacja
osób bezrobotnych
ze szczególnym
uwzględnieniem
grup narażonych na
wykluczenie

Gmina Wieruszów nadzoruje prace
społeczno-użyteczne, częściowo
refundowane przez PUP w Wieruszowie.

Powiatowy
Urząd PracyDział Rynku
Pracy

1.2 Tworzenie
ścieżek
umożliwiających
podejmowanie
pracy w ramach
różnych
form(EURES
samozatrudnienie,
pośrednictwo
pracy)

W ramach pośrednictwa pracy Urząd
Pracy organizował giełdy pracy,
dokonywał doboru pracowników na
zgłoszone oferty pracy.

.
W ramach usług
EURES
skorzystało-244
osób.
W ramach
pośrednictwa
pracy wpłynęło
304 ofert pracy
niesubsydiowany
ch.

Zmniejszenie bezrobocia a zarazem
prawdopodobieństwa wykluczenia społecznego
osób zaktywizowanych.

W ramach
budżetu
Gminy i PUP

Z usług EURES liczba osób korzystających
zmniejszyła się o 36 osób. W ramach pośrednictwa
pracy nastąpił spadek liczby ofert o 144 w
stosunku do 2010 roku.

Usługi
bezkosztowe

Nsleży tę
formę
profilaktyki
rozwijać i
kontynuow
ać.
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W ramach celu operacyjnego 2B zrealizowano następujące działania:
Jednostka
odpowiedzi
alna
za
realizację
zadania
Powiatowy
Urząd
Pracy-Dział
Rynku Pracy

Nr i nazwa działania

Opis zadania/działania

Wskaźniki
monitorowania

Efekt działania

Budżet

2.1 Organizowanie
szkoleń i kursów w
zakresie
przekwalifikowania
i doskonalenia
zawodowegorozwijanie i
promowanie
różnych form
nabywania nowych i
zmiany posiadanych
kwalifikacji dla
osób bezrobotnych

Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji
osób bezrobotnych i poszukujących pracy
do potrzeb w ramach rynku pracy.
W ramach szkoleń indywidualnych i
grupowych zorganizowano szkolenia
osób bezrobotnych.
Zawarto 10 umów z instytucjami
szkoleniowymi w ramach których
skierowano 27 osób.. Z tego w ramach
szkoleń z zakresu aktywnego
poszukiwania pracy w Klubie Pracy
przeszkolono 24 osoby

Ogółem
szkolenia
ukończyło 51
osób z tego 3
osoby
niepełnosprawne
,odbyły się 2
szkolenia
grupowe na które
skierowano
ogółem 19 osób.
Szkoleniami
indywidualnymi
objęto 8 osób. W
ramach szkoleń
w Klubie Pracy
odbyły się 2
szkolenia pt.
„Umiejętności
aktywnego
poszukiwania
pracy” którymi
objęto 24 osoby.

W stosunku do roku 2010 nastąpił spadek liczby
osób skierowanych na szkolenia o 59 osób

Fundusz
Pracykwota
wykorzystana
na szkolenia
69 tys. zł.

MGOPS
Wieruszów

2.1 Organizowanie
szkoleń i kursów w
zakresie
przekwalifikowania
i doskonalenia
zawodowegorozwijanie i
promowanie

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31
grudnia 2011 roku MOPS Wieruszów
zrealizował w ramach POKL Priorytet
VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy
społecznej, projekt Pt. Klub Integracji
Społecznej – równe szanse”

w roku 2011 w
projekcie wzięło
udział 5
mężczyzn i 5
kobiet
zameldowanych
na terenie miasta
i gminy

Reintegracja społeczna i zawodowa 22 osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Aktywizacja w wymiarze edukacyjnym,
społecznym i osobistym.
Podniesienie samooceny poprzez wzrost
motywacji i aspiracji na skutek zwiększenia
zaufania we własne siły i umiejętności.
Odbudowa poczucia własnej wartości oraz

środki własne
gminy
23.603,95 zł ,
środki
uzyskane w
ramach
programu
POKL 7.1.1 z

Uwagi i
wnioski
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różnych form
nabywania nowych
i zmiany
posiadanych
kwalifikacji dla
osób bezrobotnych

współfinansowany przez EFS. Program
szkoleniowo-doradczy projektu
obejmował: Instrumenty aktywizacji
społecznej: 18 godzin warsztatu
kompetencji psychospołecznych, 12
godzin warsztatu stylizacji i wizażu,
grupy wsparcia-24 godziny grupowej
terapii psychologicznej, psychospołecznej
i rodzinnej. Instrumenty aktywizacji
zawodowej: 18 godzin warsztatu
doradztwa zawodowego. Instrumenty
aktywizacji edukacyjnej do wyboru przez
uczestników projektu: 120 godzin kursu
„tapicer”, 60 godzin kursu obsługi
wózków widłowych.
W ramach zajęć beneficjenci
uczestniczyli w warsztatach kompetencji
psychospołecznych, stylizacji i wizażu,
grupowych terapiach psychologicznych
oraz wyjazdach realizowanych w ramach
aktywnej integracji, celem rozwinięcia
umiejętności komunikacyjnych,
rozwiązywania konfliktów, radzenia
sobie ze stresem oraz przyjmowania
postawy asertywnej, nabycia i
rozwinięcia wiedzy o autoprezentacji i
kształtowaniu własnego wizerunku.
Beneficjenci zdobyli nowe lub zmienili
posiadane kwalifikacje zawodowe
zwiększające ich szanse na zdobycie
zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.
Poprzez uczestnictwo w praktycznych
zajęciach 5 mężczyzn ukończyło „Kurs
dla kierowców wózków jezdniowych z
napędem silnikowym oraz bezpiecznej
wymiany butli gazowych w wózkach
jezdniowych” i 5 kobiet ukończyło „Kurs
tapicerski”. W okresie od 1 kwietnia 2011
roku do 30 listopada MOPS Wieruszów
kierował osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym do prac społecznie
użytecznych w ramach programów

Wieruszów
liczba osób
wykonujących
prace społecznie
użyteczne - 12

przełamanie bierności zawodowej.
Zidentyfikowanie niewidocznych dotychczas
zdolności.
Zdobycie umiejętności planowania własnego
rozwoju zawodowego i działań zmierzających w
kierunku osiągnięcia wyznaczonych sobie celów.
Zwiększenie umiejętności samodzielnego
poruszania się po rynku pracy oraz umiejętności
sporządzania dokumentów aplikacyjnych dla 10
osób.
Zwiększenie zdolności komunikacyjnych.
Zmniejszenie negatywnych skutków pozostawania
bez pracy.
Nabycie nowych umiejętności praktycznych dla 10
osób
Zapobieganie marginalizacji osób wykluczonych
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

EFS –
201.195,56 zł,
wynagrodzenia
dla osób
objętychprogra
mem prac
społecznie
użytecznych w
40% finansuje
Urząd Gminy ,
w 60%
Powiatowy
Urząd Pracy
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skierowanych do grup narażonych na
wykluczenie.

Powiatowy
Urząd Pracy
Centrum
Aktywizacji
Zawodowej

2.2 Prowadzenie
poradnictwa
zawodowego (dla
bezrobotnych,
absolwentów
gimnazjów)

Objęcie osób bezrobotnych i
poszukujących pracy poradnictwem
zawodowym w tym: poradnictwem
indywidualnym – 1.442 osób,
poradnictwem grupowym – 36 osób.
Objęcie indywidualną informacją
zawodową – 227 osób, objęcie grupową
informacją zawodową – 14 osób

Ogółem
poradnictwem
indywidualnym i
grupowym
objęto 1478 osób
Informacją
zawodową
objęto 241 osób.

W stosunku do roku 2010 nastąpił spadek o 274
osoby (poradnictwo grupowe i indywidualne). W
stosunku do roku 2010 nastąpił spadek o 48 osób
(informacja zawodowa)

Usługi
bezkosztowe
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W ramach celu operacyjnego 3B zrealizowano następujące działania:
Jednostka
odpowiedzi
alna
za
realizację
zadania
Powiatowy1.1
Urząd
Pracy-Dział
Rynku Pracy

Powiatowy
Urząd
Pracy-Dział
Rynku Pracy

Nr i nazwa działania

Opis zadania/działania

3.1 Wspieranie osób
tworzących miejsca
pracy i
podejmujących
działalność
gospodarczą
poprzez
dofinansowanie z
FP nowych miejsc
pracy

1.Na wniosek bezrobotnego
zamierzającego podjąć działalność
gospodarczą Starosta może przyznać z
Funduszu Pracy jednorazowo środki na
podjęcie działalności gospodarczej w
wysokości nie wyższej niż 6-krotnej
wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

3.2 Wspieranie
działań mających na
celu zmianę
kwalifikacji oraz
dostosowanie ich do
wymagań rynku
pracy.

2.Starosta ze środków Funduszu Pracy
może zrefundować podmiotowi
prowadzącemu działalność gospodarczą
koszty wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego w wysokości nie wyższej
niż 6- krotnej wysokości przeciętnego
wynagrodzenia.

Wskaźniki
monitorowania

Efekt działania

1.Z tej formy
skorzystało 58
osób
bezrobotnych.

1.Spadek w porównaniu z rokiem 2010 o 105
osób.

2. Z tej formy
skorzystało 19
pracodawców,
którzy utworzyli
20 stanowisk
pracy dla 20
skierowanych
bezrobotnych

2.Spadek w porównaniu z rokiem 2010 o 33
pracodawców i utworzono o 50 stanowisk pracy
mniej niż w roku 2010.

Liczba osób
objętych
szkoleniami-51
osób w tym 3
osoby
niepełnosprawne
.

Spadek liczby skierowanych w roku 2011 w
stosunku do 2010r. o 59 osób.

Budżet

Uwagi i
wnioski

Środki
Funduszu
Pracy –
przyznano
738,3 tys. zł
bezrobotnym
na podjęcie
działalności
gospodarczej i
294,9 tys. zł
pracodawcom
na refundację
kosztów
wyposażenia
stanowiska
pracy.

Wydatkowana
kwota na
szkolenia- 69
tys. zł

Szkolenia grupowe i indywidualneorganizowane i finansowane z Funduszu
Pracy.
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W ramach celu strategicznego C: Wyrównywanie szans edukacyjnych, zawodowych i zdrowotnych osób
niepełnosprawnych w środowisku lokalnym określono następujące cele operacyjne:
1C.Zwiększenie ilości usług stacjonarnych świadczonych dla osób niepełnosprawnych przez instytucje, stowarzyszenia
i fundacje.
2C.Likwidacja barier wobec osób niepełnosprawnych
W ramach celu operacyjnego 1 C zrealizowano następujące działania:
Jednostka
odpowiedzi
alna
za
realizację
zadania
Stowarzysze
nie
Integracyjne
„KOS”

Nr i nazwa działania

1.1 Zwiększenie
ilości placówek
terapeutycznych,
rehabilitacyjnych i
wsparcia dziennego
dla osób
niepełnosprawnych

1.2
Powiat
1.1 Zwiększenie
Wieruszows ilości placówek
ki
terapeutycznych,
rehabilitacyjnych i
wsparcia dziennego
dla osób
niepełnosprawnych

Opis zadania/działania

Wskaźniki
monitorowania

Efekt działania

W ramach działań realizowany jest
projekt Ośrodek Edukacji i
Rehabilitacji „Być razem”

51 dzieci i
młodzieży
niepełnospra-wnej
mieszkających na
terenie powiatu
wieruszowskiego
brało udział w
projekcie. Grupa
rówieśnicza
biorąca udział w
przedsięwzięćciach, zajęciach i
imprezach
integracyjnych
liczy ok. 300 osób.

Wzrost poziomu umiejętności u osób pracujących
z dziećmi niepełnosprawnymi z zakresu
rehabilitacji i terapii. Zwiększenie poziomu
aktywności i samodzielności oraz poziomu
społecznego, edukacyjnego beneficjentów
projektu. Wzrost zaangażowania samorządu
lokalnego oraz lokalnych przedsiębiorców w
zakresie tworzenia systemowych rozwiązań
edukacyjnych i terapeutycznych.

Ogółem koszt
zadania
wyniósł
133.345 zł z
czego 110.068
zł pozyskane
ze źródeł
rządowych i
samorządowych.
Pozostałe to
środki własne
Stowarzyszeni
a

W 2011r. złożono wniosek do ŁUW o
utworzenie w Czastarach filii
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Osieku

1 filia – 25 osób

Osoby z zaburzeniami psychicznymi otrzymują
wsparcie i pomoc w ramach działalności ośrodka
wsparcia.

Środki na
przygotowanie
projektu
30.000 zł Wojewoda
Łódzki
14.290 zł –
Powiat
Łącznie
44.290 zł

Budżet

Uwagi i
wnioski
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Stowarzysze
nie
Integracyjne
„Klub
Otwartych
Serc”

1.2 Utworzenie
Zakładu
Aktywizacji
Zawodowej (ZAZ)

Działanie dotyczące pracy związanej z
utworzeniem ZAZ. W placówce
zatrudniane będą osoby
niepełnosprawne w 4 działach tj.
konfekcjonowanie, ceramika,
rękodzieło artystyczne połączone z
introligatorstwem i drukarstwem,
zadania zlecone przez firmy
zagraniczne

35 osób
Opracowana dokumentacja budowlana.
niepełnosprawnych i Zdiagnozowane osoby do zatrudnienia.
10 osób kadry
Opracowany wniosek dotyczący utworzenia ZAZ

Ogólny
planowany
koszt zadania
do 650 tys. zł

PCM Sp.z
o.o NZOZ
Szpital
Powiatowy
w
Wieruszowi
e

1.4 Utworzenie
nowych
wypożyczalni
sprzętu
rehabilitacyjnego,
ortopedycznego i
pomocniczego

Wypożyczanie łóżek szpitalnych,
wypożyczanie drobnego sprzętu np.
kule

W ciągłym ruchu do Na życzenie pacjenta lub rodziny Szpital
dyspozycji
wypożycza łóżka i drobny sprzęt ułatwiając opiekę
pacjentów 6 łóżek
w domu chorego

Wypożyczony
sprzęt jest
własnością
szpitala

Urząd
Gminy
Lututów

1.5 Tworzenie
miejsc pracy na
chronionym i
otwartym rynku
pracy

W latach poprzednich zatrudniono w
Gimnazjum Publicznym oraz Urzędzie
Gminy osoby niepełnosprawne, które
nadal pracują

-----------------

Środki własne
gminy

Nie stwierdzono wzrostu.

projekt do
20 lutego
2012r.
zostanie
złożony w
Urzędzie
Marszałko
wskim w
Łodzi
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W ramach celu operacyjnego 2C zrealizowano następujące działania:
Jednostka
odpowiedzi
alna
za
realizację
zadania
ŚDS
w
Chróścinie

Nr i nazwa działania

Opis zadania/działania

Wskaźniki
monitorowania

Efekt działania
Budżet

2.1 Skoordynowanie
działań dotyczących
transportu osób
niepełnosprawnych
na bazie
posiadanego taboru
samochodowego

Dowóz uczestników na zajęcia i z
powrotem do domu

25 osób przez 5
dni w tygodniu
przez cały rok

Wzrost frekwencji na zajęciach.

Środki własne
ŚDS.

ŚDS Osiek

2.1 Skoordynowanie
działań dotyczących
transportu osób
niepełnosprawnych
na bazie
posiadanego taboru
samochodowego

Dowóz do placówki i odwóz z placówki
do domu uczestników ŚDS w Osieku

52 osoby
niepełnosprawne
w ciągu 2011
roku skorzystały
z transportu

Wzrost efektywności wykorzystania miejsc i
łatwiejszy dostęp do możliwości korzystania usług
z ŚDS

Środki własne
ŚDS

Urząd
Gminy
Lututów

2.1 Skoordynowanie
działań dotyczących
transportu osób
niepełnosprawnych
na bazie
posiadanego taboru
samochodowego

Urząd Gminy dowozi niepełnosprawnych
uczniów szkoły podstawowej na zajęcia
do szkoły w Tyblach

Powiat
Wieruszów

2.2 Łamanie barier
architektonicznych
w placówkach
użyteczności
publicznej

Przebudowa dla potrzeb osób
niepełnosprawnych budynku przy ul.
Waryńskiego 11 tj. Biblioteki Powiatowej
w Wieruszowie. Przebudowa obejmowała
wykonanie: wewnętrznej platformy
podnoszącej osobę niepełnosprawną,

Uwagi i
wnioski

2.

Środki własne
Gminy

Dostosowanie budynku do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Ponad
150.000,00 zł
50%
sfinansowane
zzPFRON
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nowych wewnętrznych schodów oraz
toalet dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych, pomieszczenia
socjalnego i gospodarczego

Stowarzysze
nie
Integracyjne
KOS

2.3 Organizowanie
imprez
kulturalnych,
sportowych
promujących
możliwości i
umiejętności
osób
niepełnosprawnych

XII Regionalna Impreza Integracyjna
„Spotkanie Przyjaciół” jest otwartą
jednodniową imprezą cykliczną.
Realizowana jest w trzech blokach
tematycznych:
- Sportowo- rekreacyjny w ramach
którego przeprowadzane są różnorodne
konkurencje grupowe i indywidualne
określone w regulaminie
- Artystyczny- pozwalający
zaprezentować umiejętności wokalne,
muzyczne i taneczne
- Prezentacje umiejętności manualnych
osób niepełnosprawnych oraz
upowszechniających projekty i działania
na ich rzecz.
Działania te realizowane są za
pośrednictwem stoisk wystawienniczych,
informacyjnych i promujących
różnorodne działania organizacji i
placówek.

Udział w
imprezie brało
około 500 osób
niepełnosprawny
ch i ich
opiekunów.
Pośrednio
uczestnikami
imprezy było
około 1500 osób.

Upowszechnienie w środowisku lokalnym
informacji nt. niepełnosprawności, programów i
projektów realizowanych na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz przedsiębiorców i
organizacji realizujących zadania na ich rzecz.

Ogółem koszt
projektu
wyniósł
36.459,58 zł.
Środki te
pochodziły z
RCPS,
samorządów,
sponsorów
lokalnych jak
również środki
własne.

DPS
Chróścin
Zamek

2.3 Organizowanie
imprez
kulturalnych,
sportowych
promujących
możliwości i
umiejętności
osób
niepełnosprawnych

DPS Chróścin Zamek organizuje:
- raz w tygodniu wewnętrzne zawody
sportowe różnego typu np. turniej w
rzutki, warcabowy, tenisa stołowego,
zawody mini - kręgle, turniej tysiąca w
karty, turniej w piłkarzyki
- na koniec roku wybrano spośród
mieszkańców „Sportowca roku”
- przygotowywanie przez cały rok prac
artystycznych na wystawy organizowane
przez inne ośrodki
- przygotowywano występ teatralno -

Wszystkich
imprez, w
których
uczestniczyli
mieszkańcy było
ok. 10. We
wszystkich
opisanych
zadaniach
uczestniczyło
każdorazowo ok.
6- 10 osób

Integracja osób niepełnosprawnych psychicznie
Likwidacja barier społecznych
Promocja możliwość i umiejętności osób
niepełnosprawnych
Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego
osób niepełnosprawnych
Zwiększenie poczucia własnej godności przez
mieszkańca domu

Koszty własne,
sponsorzy

-

Do
realizacji
projektów
zaangażo
wanych
było 120
wolontari
uszy,
którzy
udzielili i
zadeklaro
wali chęć
pomocy
osobom
niepełnos
prawnym
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DPS
Chróścin
Wieś

-

Stowarzysze
nie
Pomocny
Dom

kabaretowy pokazywany na różnych
zawodach i imprezach

niepełnosprawny
ch

2.3 Organizowanie
imprez
kulturalnych,
sportowych
promujących
możliwości i
umiejętności
osób
niepełnosprawnych

Organizowane są zawody sportowe,
wieczorki taneczne, konkursy, imprezy
plenerowe, wycieczki autokarowe, piesze
i rowerowe
Organizowane są imprezy otwarte dla
osób ze środowiska lokalnego,
Wyjazdy na imprezy integracyjne,
zawody sportowe do innych ośrodków,
Wystawy prac mieszkańców na terenie
placówki i poza nią
Udział prac mieszkańców w konkursach
poza placówką (realizowane jest w ciągu
całego roku i nadal).

W imprezach
organizowanych
w ciągu całego
roku na ternie
placówki wzięło
udział około
2.000 osób,
w imprezach
otwartych dla
osób ze
środowiska
około 1.500
osób, wyjazdach
do innych
ośrodków ok. 200 osób,
wystawiono
ponad 700 prac
mieszkańców

Wzrost zintegrowania środowiska lokalnego z
osobami niepełnosprawnymi, wzrost
zainteresowania możliwościami i umiejętnościami
osób niepełnosprawnych, spadek izolacji osób
niepełnosprawnych

Środki własne,
sponsorzy,

Dzięki
otwarciu
się na
środowisko
lokalne
osoby
niepełnos
prawne
nie są
postrzega
ne
negatywnie,
została
ograniczo
na obawa
społeczno
ści przed
ich osobą
i
kontaktem
z nimi

2.3 Organizowanie
imprez
kulturalnych,
sportowych
promujących
możliwości i
umiejętności osób
niepełnosprawnych

Z udziałem osób niepełnosprawnych i dla
mieszkańców DPS i uczestników ŚDS
oraz WTZ, a także dla osób ze
środowiska lokalnego zorganizowano:
1. Turniej warcabowy
2.Festyn integracyjny
3.Konkurs recytatorski
4. Turniej Piłki Siatkowej
5. Mikołaj dla dzieci

W festynie
wzięło udział
około 1.500
osób. W
imprezach o
lokalnym
zasięgu wzięło
udział około 80
osób.

Wzrost zainteresowania możliwościami i
umiejętnościami osób niepełnosprawnych.

Środki własne
stowarzyszenia

Zmniejsze
nie
izolowani
a się osób
niepełnos
prawnych.
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TPD OM w
Wieruszowi
e

2.3 Organizowanie
imprez
kulturalnych,
sportowych
promujących
możliwości i
umiejętności osób
niepełnosprawnych

Projekt realizowany jest w trzech etapach
a mianowicie:
Prowadzenie w ramach terapii manualnej
i zawodowej różnorodnych zajęć
zwiększających umiejętności zawodowe
oraz ułatwiające wzajemne zrozumienie
oraz komunikowanie się
Prowadzenie szkoleń i konsultacji
indywidualnych i grupowych dla osób
zawodowo pracujących z osobami
niepełnosprawnymi w zakresie poznania
nowych technik stosowanych w pracy z
niepełnosprawnymi
Wystawy pokonkursowe promujące pracę
terapeutyczną oraz umiejętności osób
niepełnosprawnych

Impreza o
charakterze
integracyjnym
pt. „Twórczość –
Terapia Sukces”
skierowana do
120 osób
niepełnosprawnych z 9
placówek
realizujących
zadania na rzecz
niepełnosprawny
ch . Łącznie
zgłoszono 159
prac.

Uwrażliwienie społeczeństwa na problemy osób
niepełnosprawnych oraz wyrobienie pozytywnych
przekonań o ich niezaprzeczalnej wartości.
Rozbudzenie u osób niepełnosprawnych potrzeb
do aktywnego działania w środowisku.
Zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez
promocje ich umiejętności manualnych i
artystycznych

Ogółem koszt
projektu
wyniósł ok.
17.950 zł. z
tego 4.000 zł z
samorządu
gminy

ŚDS w
Chróścinie

2.3 Organizowanie
imprez
kulturalnych,
sportowych
promujących
możliwości i
umiejętności osób
niepełnosprawnych

Organizowanie imprez integracyjnych –
„Hallowen-święto dyni” , „Andrzejki”,
dzień otwartych drzwi „Bliżej siebie”,
kiermasz wielkanocny i
bożonarodzeniowy, uroczysta kolacja
wigilijna na które zostali zaproszeni
goście z ŚDS w Osieku, DPS ChróścinWieś, DPS Chróścin-Zamek, WTZ
Wieruszów, ŚDS Mokrsko, rodzice i
opiekunowie uczestników oraz
mieszkańcy wsi Chróścin.

Imprezy – 6
Ogólna liczba
osób biorących
udział we
wszystkich
imprezach - 265

Integracja uczestników ze środowiskiem i
nawiązywanie nowych znajomości. Większa
samodzielność i zaradność uczestników.

Środki własne
ŚDS.

ŚDS w
Osieku

2.3 Organizowanie
imprez
kulturalnych,
sportowych
promujących
możliwości i
umiejętności osób
niepełnosprawnych

Organizacja imprez dla osób
niepełnosprawnych w tym:„Festyn
Jesienny wszyscy razem w Osieku”,
Megadyskoteka w Białej, Piknik w
Głazie, Wigilia Bożego Narodzenia,
Wielkanoc, Walentynki, Zabawa
Noworoczna, Turniej Warcabowy

Zorganizowano
12 imprez o
charakterze
kulturalnym lub
sportowym

Wzrost świadomości i wiedzy na temat
niepełnosprawności oraz przełamanie barier
społecznych

Środki własne
ŚDS

Pośrednio
w
projekcie
udział
wzięło
1500
osób. Byli
oni
gośćmi
uroczyste
go
otwarcia
oraz
zwiedzają
cymi
wystawy
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ZSO Liceum
Ogólnokszta
łcące w
Wieruszowi
e

2.3 Organizowanie
imprez
kulturalnych,
sportowych
promujących
możliwości i
umiejętności osób
niepełnosprawnych

Działanie Grupy Nieformalnej Szkolnego
Koła Wolontariatu - pomoc i udział w
zorganizowaniu Regionalnej Imprezy
Integracyjnej „Spotkanie Przyjaciół”.

Ilość
wolontariuszy 37

Uwrażliwienie młodzieży na sytuację i cierpienia
drugiego człowieka. Zwiększenie wiedzy o
niepełnosprawności.

Społeczna
działalność
młodzieży i
nauczycieli.

Stowarzysze
nie
Integracyjne
„Rodzina” w
Lututowie

2.3 Organizowanie
imprez
kulturalnych,
sportowych
promujących
możliwości i
umiejętności osób
niepełnosprawnych

Spotkanie wigilijne z poczęstunkiem
Organizacja konkursu plastycznego

Udział 50 osób

Zwiększenie zainteresowania wśród społeczności
imprezami kulturalnymi, uroczystościami oraz
konkursami promującymi umiejętności osób
niepełnosprawnych

Urząd Gminy
Lututów
RBS
sponsorzy

Dom
Wczasów
Dziecięcych
TPD w
Głazie

2.4 Organizowanie
wypoczynku i
rehabilitacji o
charakterze
integracyjnym

W roku 2010 DWDz TPD w Głazie
zorganizował 6 turnusów
rehabilitacyjnych z programem
usprawniająco-rekreacyjnym w
terminach: 14.03-27.03, 26.04-09.05.,
18.08-31.08, 12.09-25.09, 26.0909.10,14.10-27.10
Uczestnikami turnusów były osoby
niepełnosprawne z następującymi
dysfunkcjami i schorzeniami: z
dysfunkcją narządu ruchu łącznie z
osobami poruszającymi się na wózkach
inwalidzkich, z upośledzeniem
umysłowym oraz wadami postawy.
Osoby niepełnosprawne uczestniczyły
czynnie pod nadzorem swych opiekunów

Liczba osób
biorących udział
w wypoczynku i
rehabilitacji o
charakterze
integracyjnym:
liczba osób
niepełnosprawny
ch – 120,
opiekunów - 99.

W 2011r. placówka zorganizowała o 1 turnus
rehabilitacyjny mniej niż w roku ubiegłym

Środki
PFRON,
środki własne,
Fundacja

43

w zajęciach rehabilitacyjnych a także
zorganizowanym czasie wolnym od
rehabilitacji – wycieczkach, dyskotekach,
projekcjach filmów, zabawach o
charakterze integrującym oraz spacerach.

Stowarzysze
nie
Integracyjne
„Rodzina” w
Lututowie

2.4 Organizowanie
wypoczynku i
rehabilitacji o
charakterze
integracyjnym

Wyjazd na baseny termalne do Uniejowa
połączone z ogniskiem integracyjnym

Udział 50 osób

Zwiększenie zainteresowania wśród społeczności
wyjazdami integracyjnymi oraz rehabilitacją

Urząd Gminy
Lututów
RBS
sponsorzy

DPS
Chróścin Wieś

2.4 Organizowanie
wypoczynku i
rehabilitacji o
charakterze
integracyjnym

1. Organizowane są zawody sportowe,
konkursy sprawnościowe, zajęcia
rehabilitacyjne
2. Organizowane są turnieje sportowe
otwarte dla osób ze środowiska lokalnego
3. Wyjazdy na zawody sportowe do
innych ośrodków
4. Wyjazdy wypoczynkoworehabilitacyjne do innych ośrodków
(realizowane jest w ciągu całego roku i
nadal)

Udział w
zawodach
sportowych,
konkursach
sprawnościowyc
h, zajęciach
rehabilitacyjnych
wzięło – ok. 250
osób, w
turniejach
otwartych dla
osób ze
środowiska ok.
100 osób W
wyjazdach na
zawody
sportowe do
innych ośrodków
ok.120
W wyjazdach
wypoczynkoworehabilitacyjnych
20 osób

Utrzymanie i poprawa sprawności ruchowej osób
niepełnosprawnych
Wzrost zintegrowania środowiska lokalnego z
osobami niepełnosprawnymi
Wzrost zainteresowania możliwościami i
umiejętnościami osób niepełnosprawnych
Spadek izolacji osób niepełnosprawnych

Środki od
sponsorów,
środki własne

Dzięki
zajęciom
sportowym i
rehabilitac
yjnym
osoby
niepełnos
prawne
mogą
przez
dłuższy
czas
utrzymać
sprawność
fizyczną
pozwalają
cą na
samoobsłu
gę, a także
przezwyci
ężenie
strachu i
niechęci
wobec
nich i
chęć
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równej
rywalizacji w
różnych
dyscyplin
ach
sportu.

DPS
Chróścin Zamek

2.4 Organizowanie
wypoczynku i
rehabilitacji o
charakterze
integracyjnym

DPS w Chróścinie- Zamku zorganizował:
1. Spotkanie rodzin i znajomych naszych
mieszkańców/czerwiec/ - FESTYN
RODZINNY
2. Zorganizowano 5 dniową wycieczkę
nad morze dla mieszkańców
3. Zorganizowano wyjazdy mieszkańców
do ich rodzin, na groby bliskich,
4. zorganizowano wyjazdy mieszkańców
na zakupy, do fryzjera,
5. Organizowano wycieczki rowerowe,
6. Organizowano zabawy taneczne, gry i
zabawy w parku
7. Organizowano prawie codziennie
spacery do okolicznych wiosek, do lasu,
latem nad rzekę

We wszystkich
opisanych
zadaniach
uczestniczyło
każdorazowo
około 10-20 osób
w imprezach
mniejszych, w
festynie udział
brali wszyscy
mieszkańcy, na
wycieczce nad
morzem było 32
mieszkańców.

Integracja z lokalną społecznością osób
niepełnosprawnych psychicznie.
Likwidacja barier społecznych.
Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego
osób niepełnosprawnych.
Zwiększenie poczucia własnej godności przez
mieszkańca.

Koszty własne,
sponsorzy.

Urząd
Gminy
Lututów,
Szkoły

2.4 Organizowanie
wypoczynku i
rehabilitacji o
charakterze
integracyjnym

W roku 2011 szkoły nie organizowały
wypoczynku dla dzieci o charakterze
integracyjnym. Gmina sfinansowała
przejazd osób niepełnosprawnych ze
Stowarzyszenia Integracyjnego
”Rodzina” na miejsce wypoczynku oraz
wypoczynek dla dzieci z rodzin
uzależnionych od alkoholu.

Liczba osób
biorąca udział w
wypoczynku i
rehabilitacji o
charakterze
integracyjnym –
16

-------------------------------------------------------------

Środki własne
Gminy –
6.750,00 zł

GOPS

2.5 Organizacja

W ramach prowadzonej pracy socjalnej

W 2011r.

W wyniku prowadzonych działań 12 osób

Ze środków
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Galewice

szeroko pojętej
edukacji społecznej
nt.
niepełnosprawności
poprzez różnorakie
formy szkoleń,
poradnictwa,
edukacji

ośrodek pomocy społecznej udzielał
informacji i porad osobom
niepełnosprawnym o przysługujących im
uprawnieniach i możliwościach
skorzystania z pomocy. Nie prowadzono
szkoleń.

udzielono porad
28 osobom
niepełnosprawny
m, wypłacono
zasiłki stałe,
okresowe,
celowe, pomoc
w formie
świadczenia
usług
opiekuńczych,
pomoc w formie
rzeczowejzakup żywności,
opału, leków,
ubezpieczenie
zdrowotne osób
pobierających
zasiłek stały.

uzyskało stopień niepełnosprawności, 7 osób
korzystało z zasiłku stałego, 7 osób miało opłacaną
składkę zdrowotną, 5 rodzin korzystało z zasiłku
okresowego, 12 rodzin z zasiłku celowego, 16
rodzin otrzymało pomoc w formie dożywiania. W
porównaniu z rokiem 2010 ilość osób
niepełnosprawnych objętych pomocą nieznacznie
zwiększyła się w niektórych działaniach

zleconych
zasiłki stałe
wypłacono na
kwotę
20.550,00zł,
ubezpieczenia
zdrowotne na
kwotę
2.312,00 zł
Zasiłki
okresowe na
kwotę
25.563,00 zł ;
celowe na
kwotę
11.300,00 zł;
na dożywianie
dzieci
4.800,00 zł.

GOPS
Lututów

2.5 Organizacja
szeroko pojętej
edukacji społecznej
nt.
niepełnosprawności
poprzez różnorakie
formy szkoleń,
poradnictwa,
edukacji

W Urzędzie Gminy na tablicach
informacyjnych są umieszczane
różnorakie informacje dotyczące osób
niepełnosprawnych. Poprzez sołtysów
rozprowadzane są również wśród
mieszkańców gminy pisma informujące
osoby niepełnosprawne o
przysługujących im świadczeniach oraz
prawach.

---------------------

-------------------------------------------------------------

------------------

MGOPS
Wieruszów

2.5 Organizacja
szeroko pojętej
edukacji społecznej
nt.

W ramach prowadzonej pracy socjalnej
informowano osoby niepełnosprawne o
różnych formach pomocy i
przysługujących uprawnieniach. Szkoleń

W 2011 roku
udzielono porad
108 osobom
niepełnosprawny

- pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb
życiowych
- opieka higieniczno-sanitarna
- rzyrządzanie posiłków

kwota
wypłaconych
zasiłków
stałych
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niepełnosprawności
poprzez różnorakie
formy szkoleń,
poradnictwa,
edukacji

nie organizowano.

m, liczba szkoleń
– 2 osoby z
orzeczonym
stopniem
niepełnosprawno
ści uczestniczyły
w projekcie
opisanym w celu
operacyjnym 2B
działanie 2.1

- aktywizacja w wymiarze społecznym i osobistym
- uzyskanie przez osoby dorosłe i dzieci orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności i uzyskanie prawa
do różnych świadczeń z pomocy społecznej i
świadczeń rodzinnych

28.814,00 zł –
środki własne
gminy, kwota
wypłaconych
zasiłków
pielęgnacyjnyc
h – 389.997,00
zł – środki z
budżetu
państwa,kwota
wypłaconych
świadczeń
pielęgnacyjnyc
h – 185.934,70
zł – środki z
budżetu
państwa

ŚDS w
Chróścinie

2.5 Organizacja
szeroko pojętej
edukacji społecznej
nt.
niepełnosprawności
poprzez różnorakie
formy szkoleń,
poradnictwa,
edukacji

Szkolenie rodziców, opiekunów, osób
bliskich uczestników na temat
niepełnosprawności z jaką borykają się
ich podopieczni, jak sobie radzić z
osobami chorymi, gdzie szukać pomocy,
co robić w momentach pogorszenia stanu
zdrowia, jakie instytucje są
odpowiedzialne za udzielenie pomocy itp.

Liczba spotkań 4

Poprawa relacji rodzin z uczestnikami i
najbliższym otoczeniem.

Środki własne
ŚDS.

ŚDS Osiek

2.5 Organizacja
szeroko pojętej
edukacji społecznej
nt.
niepełnosprawności
poprzez różnorakie
formy szkoleń,
poradnictwa,
edukacji

Organizacja spotkań z rodzinami osób
uczestniczących do ŚDS, porady i
konsultacje indywidualne

Przeprowadzono
2 spotkania z
rodzinami

Wzrost świadomości rodzin i współdziałanie w
zakresie poprawy zdrowia uczestników i ich
samodzielności

środki własne
ŚDS
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Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie w
Wieruszowi
e

2.5 Organizacja
szeroko pojętej
edukacji społecznej
nt.
niepełnosprawności
poprzez różnorakie
formy szkoleń,
poradnictwa,
edukacji

W 2011r. zrealizowano projekt
„Integracja i aktywność”, którym objęto
40 osób będących w wieku aktywności
zawodowej
Zorganizowano 8 kursów:
- kurs komputerowy podstawowy – 9
osób
-kurs komputerowy zaawansowany – 3
osób
-kurs pomocy kuchennej – 8 osób
- kurs bukieciarstwa – 7 osób
- kurs języka niemieckiego – 3 osoby
-kurs prawa jazdy kat. B – 10 osób
- kurs prawa jazdy kat. B + E – 2 osoby
- kurs z obsługi kasy fiskalnej – 4 osoby
W ramach współpracy z PUP ponad 30
uczestników projektu odbyło spotkania z
doradcami zawodowymi a także
odbywały się konsultacje z prawnikiem i
psychologiem

Wzrost liczby
osób
uczestniczących
w kursach

Uczestnictwo w kursach zwiększyło szansę na
rynku pracy osób niepełnosprawnych poprzez
podniesienie poziomu ich kwalifikacji
zawodowych. Wzrost poziomu wiedzy nt. zasad
poruszania się po rynku pracy, budowania
umiejętności zaprezentowania się podczas
rozmowy z przyszłym pracodawcą.

Środki własne
Środki z EFS
406.352,00 zł

Stowarzysze
nie
Integracyjne
„KOS”
Wieruszów

2.6 Zwiększenie
liczby wolontariuszy
pracujących z
osobami
niepełnosprawnymi.

Projekt Lokalne Centrum Wolontariatu
prowadzi Biuro pośrednictwa pracy dla
wolontariuszy, zatrudnianych
okazjonalnie lub systematycznie. Biuro
współpracuje z instytucjami i
organizacjami w których wolontariusze
znajdują zatrudnienie, prowadzi szkolenia
dla wolontariuszy, kampanię
informacyjną o pracy wolontarystycznej.

W ciągu roku 6
nowych
wolontariuszy, 2
nowe
porozumienie o
współpracy.

Zwiększenie u 20 osób wiedzy nt.
niepełnosprawności. Nabycie umiejętności
zawodowych w pracy z osobami
niepełnosprawnymi. Pozyskiwanie środków na
realizację projektów, których beneficjentami są
osoby niepełnosprawne. Doskonalenie
umiejętności z zakresu terapii i rehabilitacji.

Ogółem
szacuje się, że
koszty
związane z
realizacją
zadania
wyniosły ok.
5.000 zł.
Dotyczyły one
częściowego
zabezpieczenia
przejazdów,
ubezpieczenie,
udział w
szkoleniach i
imprezach.

Ogółem
liczba
wolontariuszy na
dzień
31.12.11r.
wynosiła
około 120
wolontariuszy. Z
osobami
niepełnospr
awnymi
pracuje
blisko 58
wolontariu-
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szy.

TPD OM
WTZ
Wieruszów

2.7 Poradnictwo
zawodowe
umożliwiające
osobom
niepełnosprawnych
dokonanie wyboru
zawodu

W 2011r. 5 osób niepełnosprawnych
uczestniczyło w kursach doskonalących
umiejętności zawodowe w ramach
projektu realizowanego przez PCPR.

Udzielenie około
27 porad osobom
niepełnosprawnym oraz 6
porad
przedsiębiorcom
zainteresowanym
zatrudnieniem
niepełnosprawny
ch.

Pozyskanie 3 pracodawców którzy rozpoczęli
współpracę z WTZ i wyrazili gotowość
zatrudnienia na otwartym i chronionym rynku
pracy.

Koszty
realizacji
pokryto ze
środków PUP
i PCPR w
ramach
środków
europejskich.

Stowarzysze
nie
Integracyjne
„KOS”
Wieruszów

2.8. Kształcenie
osób realizujących
zadania na rzecz
osób
niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie w ramach programu
Pozarządowe Centrum Edukacji i
Informacji realizowało różnorodne
szkolenia m.in. dla osób pracujących na
rzecz niepełnosprawnych. Tematyka
szkoleń dotyczyła wiedzy specjalistycznej
z zakresu terapii i rehabilitacji,
różnorodnych rozwiązań krajowych i
zagranicznych w zakresie aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych oraz
pozyskiwania środków z funduszy
europejskich, samorządowych i
rządowych na realizację projektów
adresowanych do niepełnosprawnych.

50 osób było w
2011r. objętych
szkoleniami.

Zwiększyła się wiedza i gotowość tworzenia
miejsc pracy u przedsiębiorców biorących udział
w szkoleniach. Osoby realizujące zadanie
terapeutyczne i rehabilitacyjne poznały nowe
techniki i uzyskały wiedzę zwiększającą
skuteczność ich działania.

Ogółem koszt
zadania
wyniósł ok.
5 000,00 zł z
czego 80%
zostało
pokrytych ze
środków
zewnętrznych
tj. przez
współrealizato
rów i
partnerów
projektu.
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PODSUMOWANIE:
Przedłożony materiał z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych w 2011 roku został przygotowany na podstawie
kart informacyjnych do monitorowania strategii otrzymanych od wielu instytucji i lokalnych samorządów. Po dokonaniu analizy kart
informacyjnych stwierdza się, że na terenie powiatu – podobnie jak w latach ubiegłych - podejmuje się szereg działań wynikających z przyjętej
strategii.
W ramach celu strategicznego A –Zmniejszenie zjawisk wykluczenia społecznego i wzmocnienie rodziny prowadzone było na terenie
powiatu szeroko pojęte poradnictwo dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Poradnictwo realizowane było przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Wieruszowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, TPD OM, Miejski Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i
Współuzależnień oraz Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wieruszowie.
Pracownicy Poradni udzielali porad i konsultacji dla rodziców na temat rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Prowadzona była przez Poradnię działalność informacyjna dotycząca różnych aspektów wychowawczych, prawnych i innych. Odbywały się
zajęcia warsztatowe z rodzicami rozwijające kompetencje wychowawcze, konsultacje z psychologiem. Ilość osób korzystających z usług
poradniczych wzrosła o 487 więcej w stosunku do roku 2010. Przy PCPR Wieruszów funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej gdzie udziela
się bezpłatnie szeroko pojętego poradnictwa osobom i rodzinom będącym w różnych rodzajach kryzysów. Liczba osób korzystająca z PIK
uległa zwiększeniu o 135 porad w porównaniu z ubiegłym rokiem. Osoby zgłaszające się po pomoc otrzymywały niezbędne informacje,
wskazówki ukierunkowane na rozwiązanie określonego problemu. W MOPTUiW Wieruszów funkcjonował punkt konsultacyjno-informacyjny
dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Odbywały się również dyżury interwencyjno-wspierające z których korzystały osoby
bezpośrednio bądź pośrednio związane z problemem uzależnienia. WTZ TPD OM prowadziło spotkania informacyjne i indywidualne
konsultacje z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacji, rozwiązań prawnych. Zwiększyła się liczba osób korzystających w stosunku do
poprzedniego roku.
W 2011 roku Uchwałą Rady Powiatu Wieruszowskiego przyjęto Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wieruszowskim na lata 2011 – 2016. Powołano Gminne Zespoły Interdyscyplinarne do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespoły te mają za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie
działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych a także podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.
Na terenie powiatu prowadzone były grupy wsparcia m.in. przez Urząd Gminy w Galewicach, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną. Ponadto PCPR udziela wsparcia rodzicom zastępczym w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Na
terenie Gmin Łubnice i Czastary prowadzone były placówki wsparcia dziennego tj. świetlice. Na terenie Gminy Wieruszów prowadzona była
przez Stowarzyszenie Profilaktyczne „Alternatywa” świetlica socjoterapeutyczna o zasięgu ponad gminnym.
Mimo prowadzonej działalności informacyjnej dotyczącej rodzicielstwa zastępczego obserwuje się nadal na terenie powiatu brak
zainteresowania zawodowym rodzicielstwem zastępczym. W roku 2011 przeszkolono dwa małżeństwa do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
niespokrewnionej z dzieckiem. Nowe rodziny zastępcze tworzone w powiecie to głównie rodziny spokrewnione. Na terenie Powiatu
Wieruszowskiego działa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, która przeznaczona jest dla 5 dzieci. Placówka funkcjonuje
prawidłowo, dzieci mają zapewnioną stałą opiekę. Zaspokojone są ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe a także emocjonalne. Rodzinny
Dom Dziecka prowadzony jest przez organizację pozarządową Fundację „HAPPY KIDS” z Łodzi.
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W placówkach edukacyjnych na różnych poziomach kształcenia we współpracy instytucji prowadzone były akcje dotyczące zapobiegania
przestępczości, demoralizacji i nadużywania substancji psychoaktywnych. Odbywały się spotkania funkcjonariuszy KPP w Wieruszowie ze
społeczeństwem oraz lokalnymi samorządami, mające na celu rozwiązanie problemu legalności dostępu do środków odużających w powstałym
na terenie miasta sklepie z dopalaczami. W szkołach prowadzone były szkolenia, spotkania i pogadanki, podczas których upowszechniano
wiedzę na temat profilaktyki uzależnień. Realizowano również programy profilaktyczne na temat zapobiegania uzależnieniom i propagowania
bezpiecznych zachowań.
Na terenie placówek oświatowych, klubów sportowych oferowano wiele usług sportowo – rekreacyjnych, zajęć profilaktycznosportowych dla dzieci i młodzieży. W okresie zimowym na terenie Gminy Wieruszów czynne było lodowisko, na którym odbywały się zajęcia z
animatorem sportu. W Gminie Galewice działały drużyny sportowe piłki siatkowej, nożnej i halowej. Powstały nowe place zabaw dla dzieci na
terenie Gminy Łubnice i Bolesławiec. Przy Zespole Szkół w Bolesławcu wybudowano boisko sportowe.
W instytucjach socjalnych takich jak Domy Pomocy Społecznej, placówki opiekuńczo- wychowawcze, Warsztaty Terapii Zajęciowej w
pracy pomagali wolontariusze. Dzięki tej współpracy młodzież poza nauką ma możliwość poznania instytucji i wspierania innych osób.
W zakresie zapewnienia mieszkańcom powiatu korzystania z szerszej gamy usług medycznych i opiekuńczych przekazane materiały nie
odzwierciedlają faktycznego stanu w tym zakresie. W ramach istniejących poradni specjalistycznych udzielane są liczne porady. W 2011r. nie
zwiększono usług w specjalistyce. Nadal brakuje poradni onkologicznej, urologicznej i kardiologicznej. Usługi opiekuńcze dla osób starszych i
chorych świadczą Ośrodki Pomocy Społecznej.
Z informacji przekazanych od samorządów wynika, że wiele placówek oświatowych w 2011 roku zostało doposażonych w różne sprzęty
i pomoce dydaktyczne, zestawy gier i zabawki. Jednostki oświatowe korzystają ze stałych łączy internetowych. Rozwija się systematycznie baza
sportowa przy placówkach oświatowych. Prowadzona jest modernizacja placówek edukacyjnych, które wzbogaciły się w nowoczesne metody
kształcenia. Kadra pedagogiczna uczestniczyła w kursach, szkoleniach, konferencjach i studiach podyplomowych.
Powyższe działania świadczą o tym, że na terenie powiatu zmniejsza się zjawisko wykluczenia społecznego, pomaga się rodzinom oraz dba
o dobry poziom kształcenia, a także bezpieczeństwo mieszkańców.
W ramach celu strategicznego B – Ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie powiatu oraz aktywizacja bezrobotnych ze
szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na wykluczenie społeczne Powiatowy Urząd Pracy kierował osoby bezrobotne na aktywne
formy przeciwdziałania bezrobocia, w ramach pośrednictwa pracy organizował giełdy pracy, dokonywał doboru pracowników na zgłaszane
oferty pracy. W ramach pośrednictwa pracy nastąpił spadek liczby ofert o 144 w stosunku do roku 2010. Nastąpił spadek liczby osób
skierowanych na szkolenia z Funduszu Pracy w stosunku do 2010 roku o 59 osób. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy objęte były
poradnictwem zawodowym w tym poradnictwem indywidualnym i grupowym. Informacją zawodową objęto również uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Ponadto PUP wspierał pracodawców tworzących miejsca pracy i osoby podejmujące działalność gospodarczą. Nastąpił spadek liczby
bezrobotnych, którzy podjęli działalność gospodarczą w porównaniu z rokiem 2010 o 105 osób. Także nastąpił spadek jeśli chodzi o liczbę
pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne i utworzono mniej stanowisk pracy. W 2011 roku MGOPS Wieruszów realizował projekt pt.
„Klub Integracji Społecznej – równe szanse”, w którym udział wzięło 5 mężczyzn i 5 kobiet. Program szkoleniowo-doradczy projektu
obejmował: instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej. W ramach zajęć beneficjenci uczestniczyli w warsztatach
51

kompetencji psychospołecznych, stylizacji i wizażu, grupowych terapiach psychologicznych oraz wyjazdach realizowanych w ramach aktywnej
integracji.
W ramach celu strategicznego C- Wyrównywanie szans edukacyjnych, zawodowych i zdrowotnych osób niepełnosprawnych w
środowisku lokalnym były podejmowane liczne działania. Stowarzyszenie Integracyjne „KOS” realizowało projekt Ośrodek Edukacji i
Rehabilitacji „Być Razem”, w którym pod opieką były dzieci i młodzież niepełnosprawna. Dzięki temu projektowi wzrasta poziom umiejętności
osób pracujących z niepełnosprawnymi z zakresu rehabilitacji i terapii a także zwiększa się poziom aktywności i samodzielności uczestników
projektu. Na terenie powiatu brak zainteresowania samorządów lokalnych tworzeniem oddziałów integracyjnych z wyjątkiem Zespołu Szkól w
Tyblach.
Obserwuje się na terenie powiatu brak zainteresowania pracodawców tworzeniem nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
Prowadzone były skoordynowane działania dot. transportu osób niepełnosprawnych na bazie posiadanego taboru samochodowego.
W ramach łamania barier architektonicznych w 2011 roku dostosowano budynek Biblioteki Powiatowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przebudowa Biblioteki obejmowała wykonanie m.in.: wewnętrznej platformy podnoszącej osobę niepełnosprawną, nowych wewnętrznych
schodów wejściowych, toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenia socjalnego i gospodarczego. Dzięki temu
osoby niepełnosprawne mogą samodzielnie, niezależnie od innych poruszać się w codziennym życiu.
Na terenie powiatu organizowanych było wiele imprez integracyjnych, sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych a także organizowany był
wypoczynek i rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych. Dom Wczasów Dziecięcych z TPD w Głazie zorganizował o 1 turnus rehabilitacyjny
mniej w porównaniu z rokiem 2010. W Domu Pomocy Społecznej Chróścin– Wieś w wyjazdach wypoczynkowo-rehabilitacyjnych wzięło udział
o 6 osób więcej w stosunku do roku 2010, natomiast w Domu Pomocy Społecznej Chróścin – Zamek o 2 osoby mniej niż w roku 2010.
Organizowane były także imprezy otwarte dla osób ze środowiska lokalnego oraz wyjazdy na imprezy integracyjne do innych ośrodków.
Imprezy, o których mowa odgrywają bardzo dużą rolę w zintegrowaniu się z lokalną społecznością a także pozwalają aktywnie spędzać czas
wolny jak i przeciwdziałać marginalizacji osób niepełnosprawnych. Podczas tych imprez osoby niepełnosprawne mają możliwość
zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności. Zwiększa się liczba wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi.
Prowadzona była edukacja społeczna nt. niepełnosprawności poprzez różnorakie formy szkoleń oraz poradnictwa i edukacji. Gminne
Ośrodki Pomocy Społecznej w ramach prowadzonej pracy socjalnej informowały osoby niepełnosprawne o różnych formach pomocy i
przysługujących uprawnieniach, szkoleń w tym zakresie nie organizowano. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt
„Integracja i Aktywność”, którym w 2011 roku objęto 40 osób (w tym 35 osób niepełnosprawnych) będących w wieku aktywności zawodowej.
Zorganizowano 8 kursów: kurs komputerowy podstawowy, kurs komputerowy zaawansowany, kurs prawa jazdy kat B, kurs prawa jazda kat B +
E, kurs pomocy kuchennej, kurs bukieciarstwa, kurs języka niemieckiego oraz kurs z obsługi kasy fiskalnej. W ramach współpracy z PUP
uczestnicy projektu odbyli spotkania z doradcami zawodowymi a także miały miejsce konsultacje z psychologiem i prawnikiem. Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci prowadziło poradnictwo zawodowe umożliwiające osobom niepełnosprawnym dokonanie wyboru zawodu.
Dzięki prowadzeniu przez
SI ”KOS” programu Pozarządowe Centrum Informacji i Edukacji osoby pracujące na rzecz
niepełnosprawnych mogły brać udział w różnorodnych szkoleniach. Tematyka szkoleń dotyczyła wiedzy specjalistycznej z zakresu terapii i
rehabilitacji, różnorodnych rozwiązań krajowych i zagranicznych w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz pozyskiwania
środków z funduszy europejskich, samorządowych i rządowych na realizacje projektów adresowanych do osób niepełnosprawnych.
W 2011r. nie udało się uruchomić Zakładu Aktywizacji Zawodowej.
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Wyżej opisane działania tylko częściowo wyrównują szanse edukacyjne, zawodowe czy zdrowotne osób niepełnosprawnych. Dlatego w
dalszym ciągu należy dążyć do podejmowania działań skutecznie wyrównujących te szanse oraz polepszających codzienne funkcjonowanie osób
niepełnosprawnych.
Z analizy powyższego materiału wynika, że działania podejmowane w ramach poszczególnych celów operacyjnych na terenie powiatu
wieruszowskiego poprzez różne instytucje publiczne, pozarządowe przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk wykluczenia społecznego i
wzmocnienia rodzin, sprzyjają ograniczeniu zjawiska bezrobocia oraz wyrównują szanse osób niepełnosprawnych co przyczynia się do
spełnienia misji strategii.
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