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VII. CELE OPERACYJNE 
 

CEL OPERACYJNY 

I. Skuteczne wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej 

Cele szczegółowe Realizatorzy i 

partnerzy 

Wskaźniki i ewaluacja Przewidywane efekty Źródła 

finansowania 

Termin 

lata 

1.Wspieranie rodzin z dziećmi w prawidłowym 

funkcjonowaniu w środowisku. 

1.1.Systematyczna praca socjalna z rodziną. 

1.2.Wsparcie finansowe rodzin żyjących w 

niedostatku. 

MGOPS; 
PCPR; 
Urząd Miejski; 
Poradnia 
Psychologiczno - 
Pedagogiczna 

Ilość rodzin objętych  

pomocą 

Poprawa funkcjonowania rodzin z 

dziećmi.  

Zmniejszenie liczby dzieci 

umieszczonych w rodzinach 

zastępczych i innych. 

Budżet Powiatu 

Budżet Gminy 

2013 - 2020 

1.1. Systematyczna praca socjalna z rodziną. Poradnia 
Psychologiczno - 
Pedagogiczna 

Liczba rodzin - 8 

 

Liczba rodzin - 5 

Realizacja celów założonych w 

projekcie: 

- „Wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka” 

- Rządowym programie „Za 

życiem”. 

Budżet placówki 2018 

1.1. Systematyczna praca socjalna  z rodziną MGOPS 
Wieruszów 

Liczba rodzin objętych 

pracą socjalną – 236  

- zaspokajanie potrzeb, które nie 

mogą być zaspokojenie 

samodzielnie lub w ramach innych 

instytucji, 

- osiągniecie bardziej 

satysfakcjonującego poziomu i 

jakości życia poprzez 

wspomaganie w rozwiązaniu 

problemów i w pokonywaniu 

Budżet Gminy 2018 
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trudności, 

1.2. Wsparcie finansowe rodzin żyjących w 

niedostatku 

MGOPS 
Wieruszów 

470 osobom przyznano 

decyzją świadczenie, w 

tym: 

- zasiłek stały – 53 

osoby 

- zasiłek okresowy – 88 

osób 

- zasiłek celowy – 225 

osób 

- posiłki dla osób i 

dorosłych – 216 osób 

- schronienie – 13 osób 

- odpłatność za pobyt 

w dps – 20 osób 

Poprawa funkcjonowania rodzin 

poprzez zapewnienie środków 

finansowych, a co za tym idzie 

osiągnięcie bardziej 

satysfakcjonującego poziomu i 

jakości życia. 

Budżet Gminy 2018 

2.Organizacja czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży. 

2.1.Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z 

rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. 

2.2.Utrzymanie placówek  wsparcia dziennego dla 

dzieci i młodzieży /świetlice środowiskowe/. 

MGOPS; PCPR; 

szkoły i świetlice 
funkcjonujące na 
terenie gminy; 
 
przedszkola 

WDK; 

Organizacje 

pozarządowe; 

MOTPUIW 

Liczba dzieci 
korzystających z 
wypoczynku; 
 
Ilość dzieci 
korzystających ze 
świetlic 
środowiskowych i 
innych placówek 
wsparcia dziennego 

Zmniejszenie zagrożeń 

wynikających z braku opieki w 

czasie wolnym od nauki. 

Rozwijanie zainteresowań i 

zdobywanie nowych umiejętności. 

Budżet Powiatu 

Budżet Gminy 

2013 - 2020 

2.1.Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z 

rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. 
Szkoła 

Podstawowa nr 

3 w Wieruszowie 

Łączna liczba 
uczestników – 160 
dzieci 

Rozwijanie zainteresowań i 

zdobywanie nowych umiejętności 

poprzez udział w kołach 

zainteresowań. 

Gmina 

Wieruszów 

2018 



3 

2.1.Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z 

rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. 

Gmina 

Wieruszów 

Łączna liczba 
uczestników  - 325 
osób 

Prowadzenie placówek wsparcia 

dziennego w formie świetlic oraz 

zajęć wychowawczo – 

kulturalnych i wyrabianie nawyku 

aktywnego spędzania wolnego 

czasu. 

Budżet Gminy 2018 

2.1.Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z 

rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. 

Szkoła 

Podstawowa nr 

1 w Wieruszowie 

Łączna liczba 
uczestników – 105 
uczniów 

Organizacja czasu wolnego 

poprzez udział w bezpłatnym 

wypoczynku letnim - półkolonie 

Budżet Gminy 2018 

2.1.Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z 

rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. 

Szkoła 

Podstawowa nr 

2 w Wieruszowie 

Łączna liczba 
uczestników – 8 
uczniów 
 
 
 

Organizacja czasu wolnego 

poprzez udział w Półkoloniach w 

Szkole Podstawowej nr 2 oraz 

koloniach kuratoryjnych. 

 

Dofinansowanie 

z MGOPS 

 

Kuratorium 

Oświaty w Łodzi 

2018 

2.1.Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z 

rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. 

Szkoła 

Podstawowa nr 

3 w Wieruszowie 

Łączna liczba 
uczestników – 63 
dzieci z klas I-IV 

Zapewnienie wypoczynku 

dzieciom w ramach udziału w 

Półkoloniach letnich w Szkole 

Podstawowej nr 3 w Wieruszowie 

Gmina 

Wieruszów 

2018 

2.2.Utrzymanie placówek  wsparcia dziennego dla 

dzieci i młodzieży /świetlice środowiskowe/. 

MOTPUiW Liczba uczestników – 
32 osoby 
Liczba grup – 4 grupy 

Warsztaty psychologiczne dla 

dzieci i młodzieży „Ja też potrafię”. 

Wiodącym celem warsztatów jest 

wzmocnienie psychologiczne 

dzieci w wieku od 4 do 16 lat w 

kontekście efektywnego radzenia 

sobie w środowisku rówieśników, 

wzmocnienia własnej wartości, 

wzbogacenia poczucia 

odpowiedzialności. 

Gmina 

Wieruszów 

2018 
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3.Pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych 
pozbawieniem lub ograniczeniem władzy 
rodzicielskiej poprzez wprowadzenie pracy 
asystenta rodziny. 
 
3.1.Zapewnienie warunków dla działania rodzin 
wspierających. 
 

MGOPS; PCPR Monitorowanie działań; 

Analiza danych; 

Liczba zatrudnionych 
asystentów rodziny. 
 
Liczba rodzin objętych 
pomocą asystenta 
rodziny. 

Stworzenie środowiska 
przyjaznego dzieciom i ich 
rodzicom.  
 
Poprawa funkcjonowania rodzin 

biologicznych. 

Budżet Powiatu 

Budżet Gminy 

2013 - 2020 

3.1.Zapewnienie warunków dla działania rodzin 
wspierających. 

MGOPS 

Wieruszów 

- Zatrudniony 1 

asystent rodziny,  

- 15 rodzin objętych 

pomocą (liczba osób w 

rodzinach - 61) 

Efektem pracy z rodzinami jest 
odzyskanie przez nie kontroli nad 
własnym życiem oraz zapewnienie 
rodzinie bezpieczeństwa i 
prawidłowy rozwój dzieci. 

Budżet Gminy 2018 

4. Realizacja Programu Wspierania Rodziny 
w Gminie Wieruszów oraz opracowanie 
nowego programu. 
 

 

Miejsko-Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej w  
Wieruszowie 

Uchwała Rady Miasta 

Wieruszów w sprawie 

przyjęcia Programu 

Wspierania Rodziny w 

Gminie Wieruszów  . 

Wielopłaszczyznowe wsparcie 
rodziny w wypełnieniu swoich 
funkcji poprzez: 
- kształtowanie prawidłowych 
wzorów funkcjonowania rodziny, 
- tworzenie nowych form pomocy  
rodzinie, 
- aktywizowanie społeczności do 
harmonijnej współpracy na rzecz 
rodziny, 
- pomoc w opiece i wychowaniu 
dziecka 

Budżet Gminy 2013 - 2020 

4. Realizacja Programu Wspierania Rodziny 
w Gminie Wieruszów oraz opracowanie nowego 
programu. 

MGOPS 
Wieruszów 

- pomoc 

psychologiczna – 25 

rodzin 

- pomoc asystenta – 15 

rodzin (liczba osób w 

rodzinach - 61) 

- liczba rodzin objętych 

Efekty działań: 
- wzmocnienie roli funkcji rodziny; 
- rozwijanie zainteresowań i 
umiejętności opiekuńczo – 
wychowawczych 
- wzmocnienie integracji rodziny, 
przeciwdziałanie marginalizacji i 
degradacji społecznej rodziny. 

Budżet Gminy 2018 
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kuratelą - 25 

- praca socjalna z 

rodzinami - 236 

 

 

CEL OPERACYJNY 

 

II. Wspieranie osób bezrobotnych w zwiększaniu szans na rynku pracy 

 

 

Działania 

 

Realizatorzy i 

partnerzy 

 

Wskaźniki ewaluacji 

 

Przewidywane efekty 

 

Źródła 

finansowania 

Czas realizacji 

lata 

1.Opracowanie i realizacja 
projektów/programów służących aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych, w tym 
współfinansowanych z funduszy 
zewnętrznych. 

MGOPS w 
Wieruszowie 
PUP w 
Wieruszowie 

Liczba zrealizowanych 
projektów/ programów; 
 
Liczba osób 
bezrobotnych, które 
zostały objęte pomocą 
w ramach projektu/ 
programu; 
 
Liczba miejsc pracy lub 
miejsc aktywizacji 
zawodowej 
utworzonych  
w ramach 
projektu/programu. 

Poprawa sytuacji materialnej. 
 
Poprawa kondycji psychicznej 
możliwość nabycia nowych 
umiejętności zawodowych lub/i 
doświadczenia zawodowego 
możliwość podjęcia stałego 
zatrudnienia. 

EFS – POKL, 

Budżet Gminy, 

Budżet Powiatu 

2014 - 2020 

1.Opracowanie i realizacja projektów/programów 
służących aktywizacji zawodowej osób 

PUP w 
Wieruszowie 

- staże – 242 osoby 
( 95 os. gmina 

W ramach projektów/ programów 
zostały objęte wsparciem łącznie 

Budżet PUP  2018 
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bezrobotnych, w tym współfinansowanych z 
funduszy zewnętrznych. 

Wieruszów) 
- prace interwencyjne – 
29 osób ( 14 os. gmina 
Wieruszów) 
- refundacja 
wyposażenie lub 
doposażenia 
stanowiska pracy – 24 
osoby (11 od. gmina 
Wieruszów) 
- jednorazowe środki 
na podjęcie 
działalności 
gospodarczej – 69 
osób (23 os. gmina 
Wieruszów) 
- szkolenia dla 
bezrobotnych + bony 
szkoleniowe – 16 osób 
(5 os. gmina 
Wieruszów) 
- prace społecznie – 
użyteczne – 20 osób 
(10 os. gmina 
Wieruszów) 
- bony zasiedleniowe – 
44 osoby (16 os. gmina 
Wieruszów) 
- roboty publiczne – 10 
osób (2 os. gmina 
Wieruszów). 
 

454 osoby bezrobotne w tym 176 
osób zamieszkujących na terenie 
Gminy Wieruszów. 
 
W ramach realizowanych 
projektów/programów utworzono 
łącznie 394 miejsca pracy dla 
osób bezrobotnych, w tym 155 na 
terenie gminy Wieruszów. 

2.Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. MGOPS w 

Wieruszowie 

PUP w 

Wieruszowie 

Liczba osób, które 
zostały objęte pomocą 
zgodnie z art. 34 
ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004r. o 

Poprawa sytuacji materialnej. 

Poprawa kondycji psychicznej. 

Możliwość nabycia nowych 

Budżet Gminy 

Budżet Powiatu 

2014 - 2020 
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OHP w 

Wieruszowie 

promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku 
pracy; 
 
Liczba osób 
bezrobotnych objętych 
pomocą finansową 
MGOPS w 
Wieruszowie  

umiejętności zawodowych lub/i 

doświadczenia zawodowego.  

Możliwość podjęcia stałego 

zatrudnienia. 

2.Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. PUP w 

Wieruszowie 

Liczba osób, które 
zostały objęte pomocą 
zgodnie z art. 34 
ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004r. o 
promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku 
pracy - 1128 osób 
bezrobotnych 

Osoby bezrobotne zostały objęte 

pomocą, miały możliwość 

zdobycia nowych umiejętności i 

kwalifikacji przez co wzrosły ich 

kompetencje zawodowe oraz 

zwiększyła atrakcyjność na rynku 

pracy 

Budżet Powiatu 2018 

3. Podejmowanie współpracy w zakresie 

upowszechniania informacji o wolnych 

miejscach pracy, usługach poradnictwa 

zawodowego i informacji zawodowej, usłudze 

pośrednictwa pracy oraz szkoleniach. 

MGOPS w 
Wieruszowie, 
 
PUP w 
Wieruszowie 

Liczba zawartych 
porozumień/umów o 
współpracy 

Możliwość podjęcia stałego 

zatrudnienia. 
 

Przekwalifikowanie zawodowe. 

 

Nabycie umiejętności 
poszukiwania zatrudnienia. 

Budżet Gminy 

Budżet Powiatu 

2014 - 2020 

3. Podejmowanie współpracy w zakresie 

upowszechniania informacji o wolnych miejscach 

pracy, usługach poradnictwa zawodowego i 
informacji zawodowej, usłudze pośrednictwa 

pracy oraz szkoleniach. 

MGOPS 

Wieruszów 

Ogłoszenia o potrzebie 

zatrudnienia osób w 

ramach usług 
opiekuńczych 

świadczonych w 

miejscu zamieszkania 
podopiecznego – 2 

ogłoszenia 

Możliwość podjęcia stałego 

zatrudnienia.. 

Budżet Gminy 2018 
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CEL OPERACYJNY 

 

 

III. Działania zmierzające do wzrostu poczucia bezpieczeństwa oraz minimalizowania występowania zjawiska przemocy 
domowej i jej skutków na rzecz mieszkańców Gminy Wieruszów 

 

 

Działania 

 

Realizatorzy/ 
partnerzy 

 

Wskaźniki ewaluacji 

 

Przewidywane efekty 

 

Źródła 
finansowania 

Okres 
realizacji 

lata 

1. Rozbudowa systemu monitoringu 
obiektów i przestrzeni publicznych o 
szczególnie wysokim stopniu realnego 
zagrożenia bezpieczeństwa publicznego 
i/lub zakłócenia porządku publicznego. 
 

KPP Liczba środowisk 
objętych 
monitorowaniem; 
 
Liczba patroli policji; 

Spadek przestępczości Bez kosztów 
budżetu Gminy 

2014 -2020 

1. Rozbudowa systemu monitoringu obiektów i 
przestrzeni publicznych o szczególnie wysokim 
stopniu realnego zagrożenia bezpieczeństwa 
publicznego i/lub zakłócenia porządku 
publicznego. 
 

KPP  Liczba patroli policji – 
3012 w tym 20 służby 
ponadnormatywne 

Zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy 
Wieruszów. 

Środki własne 
policji oraz środki z 
UM na służby 
ponadnormatywne. 

2018 

2. Realizacja działań edukacyjnych, 
profilaktycznych i prewencyjnych 
zmierzających do ograniczenia zagrożenia 
bezpieczeństwa publicznego. 

KPP 

MGOPS 

Oświata 

Liczba osób 
uczestniczących w 
spotkaniach, 
pogadankach, 
konkursach, 
warsztatach; 
 
Liczba podmiotów 
prowadzących ww. 
działania; 
 

Wzrost świadomości 
mieszkańców 

Bez kosztów 
budżetu Gminy 

2014 -2020 
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Liczba podjętych 
działań. 

2. Realizacja działań edukacyjnych, 
profilaktycznych i prewencyjnych zmierzających 
do ograniczenia zagrożenia bezpieczeństwa 
publicznego. 

KPP Wieruszów Liczba spotkań – 41 
 
Liczba osób 
uczestniczących w 
spotkaniach – 650 
osób 

Prowadzenie pogadanek, 
prelekcji w szkołach oraz na 
spotkaniach z seniorami, 
mających na celu zwiększenie 
świadomości mieszkańców 
gminy Wieruszów na temat 
bezpieczeństwa. 

Środki własne 
policji 

2018 

2. Realizacja działań edukacyjnych, 
profilaktycznych i prewencyjnych zmierzających 
do ograniczenia zagrożenia bezpieczeństwa 
publicznego. 

Szkoła 
Podstawowa nr 1 
w Wieruszowie 

- przeprowadzono 18 
godzin 
wychowawczych w 
klasach IV-VII na 
tematy związane z 
profilaktyką przemocy 
 
- przeprowadzono 19 
interwencji wobec 
uczniów stosujących 
przemoc w szkole 
wobec rówieśników 
 
-  przeprowadzono 98 
rozmów z rodzicami 

Przeprowadzone lekcje 
wychowawcze z uczniami oraz 
spotkania z rodzicami miały na 
celu podniesienie 
świadomości dotyczącej 
profilaktyki oraz ograniczenie 
zjawiska zagrożenia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Budżet Gminy 2018 

2. Realizacja działań edukacyjnych, 
profilaktycznych i prewencyjnych zmierzających 
do ograniczenia zagrożenia bezpieczeństwa 
publicznego. 

Szkoła 
Podstawowa nr 2 
w Wieruszowie 

- przeprowadzono 
spotkania z uczniami 
klas I-VIII 

Zorganizowane 
przedstawienia profilaktyczne 
teatru Moralitet z Krakowa, 
spotkania z policjantem 
„Elementarz bezpieczeństwa” 
„Bezpieczeństwo”, zajęcia z 
psychologiem „Uczucia”, 
których celem było 
podniesienia świadomości 
dzieci. 

Budżet Gminy 

 

Budżet Powiatu 

 

2018 

2. Realizacja działań edukacyjnych, 
profilaktycznych i prewencyjnych zmierzających 
do ograniczenia zagrożenia bezpieczeństwa 

Szkoła 
Podstawowa nr 3 
w Wieruszowie 

- liczba uczniów 
uczestniczących w 
spotkaniach, 

Realizowanie zadań z zakresu 
edukacji, wychowania i opieki 
mające na celu wzrost 

Budżet Gminy 2018 
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publicznego. pogadankach, 
konkursach i 
warsztatach – 338 
osób 
- liczba podjętych 
działań - 5 

świadomości dzieci i 
przeciwdziałanie 
zachowaniom agresji i 
przemocy. 

 

3. Realizacja Programu Wspierania Rodziny 
na lata 2016 – 2018 w Gminie Wieruszów. 

MGOPS, KPP, 
PCPR – Punkt 
Interwencji 
Kryzysowej, 
Zespół 
Interdyscyplinarny, 
GKRPA, Oświata, 
Ochrona Zdrowa, 
MOPTUiW 

Liczba podmiotów 
realizujących 
działania w ramach 
Programu; 
 
Liczba osób i/lub 
rodzin 
korzystających ze 
wsparcia w ramach 
realizacji Programu. 
 

Wzrost świadomości  
mieszkańców w zakresie 
społecznie pożądanego 
modelu rodziny prowadzący 
do zmniejszenia trudności w 
pełnieniu funkcji związanych 
z opieką, wychowaniem i 
skuteczną ochroną dzieci i 
młodzieży w rodzinach. 

 Budżet Gminy, 

 Budżet Powiatu 

Budżet Państwa 

2018 

3. Realizacja Programu Wspierania Rodziny na 
lata 2016 – 2018 w Gminie Wieruszów. 

MGOPS w 

Wieruszowie 

- podmioty realizujące 

– 13 
- liczba rodzin 

korzystających ze 

wsparcia w ramach 
programu – 15 

- liczba osób w tych 

rodzinach - 61 

Działanie interdyscyplinarne 

służb i organizacji będących 
realizatorami Programu 

stanowią pełne, kompleksowe 

wsparcie rodziny i tworzą 
spójny system opieki nad 

rodziną w gminie Wieruszów. 

Działania te prowadzone są w 
ramach Programu Wspierania 

Rodziny na alta 2016 – 2018 

w Gminie Wieruszów. 

Budżet Gminy  2018 

 

4. Realizacja Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2011-2015 w Gminie Wieruszów 

MGOPS, KPP, 
PCPR - PIK, ZI, 
GKRPA, Oświata, 
Ochrona Zdrowa, 
MOPTUiW 

Liczba podmiotów 
realizujących 
działania w ramach 
Programu; 
 
Liczba spotkań ZI; 
Liczba spotkań grup 
roboczych; 
 

Zmniejszenie skali zjawiska 
przemocy domowej. 

Budżet Gminy 

 

 

 

 

2014 -2020 
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Liczba realizowanych 
procedur NK; 
Liczba monitoringów; 

4. Realizacja Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2011-2015 w Gminie Wieruszów 

MGOPS, KPP, 
PCPR - PIK, ZI, 
GKRPA, Oświata, 
Ochrona Zdrowa, 
MOPTUiW 

- liczba wszczętych 
procedur NK przez 
KPP – 11 
- liczba monitoringów 
przez KPP – 108 
- liczba wszczętych 
procedur przez 
MGOPS – 3 
-Liczba wszczętych 
procedur przez PCPR 
- 1 
- spotkanie grup 
roboczych - 105 
- liczba rodzin, w 
których zakończono 
procedurę NK - 18 
-liczba realizowanych 
procedur NK - 23  

Dzięki współpracy wszystkich 
służb i instytucji możliwe jest 
zmniejszenie zjawiska 
przemocy domowej. 

Działania te są stale 
prowadzone w ramach 
Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
przemocy w Rodzinie na lata 
2016-2020 w Gminie 
Wieruszów. 

Budżet Gminy 2018 

 

5. Współpraca międzyinstytucjonalna 
prowadząca do zapobiegania i 
powstrzymywania zjawiska przemocy 
domowej . 

MGOPS, 
Kuratorzy i Sądy, 
KPP, PCPR, ZI, 
GKRPA, Oświata, 
Ochrona Zdrowa, 
MOPTUiW 

- liczba 
przeprowadzonych 
akcji społecznych 

Zmniejszenie skali zjawiska 

przemocy domowej. 

 

 

 

Budżet Gminy 

Budżet Powiatu, 

Budżet Państwa 

 

 

2018 

5. Współpraca międzyinstytucjonalna 
prowadząca do zapobiegania i 
powstrzymywania zjawiska przemocy 
domowej . 

MGOPS w 
Wieruszowie 

- Przeprowadzono 
akcję „Wieruszów 
STOP PRZEMOCY” 
program osłonowy 
„Wspieranie 
Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w 
Tworzeniu Systemu 

Przewidywane rezultaty: 

 zwiększenie świadomości 

lokalnego społeczeństwa na 

zjawiska przemocy domowej; 

- podniesienie kompetencji i 

Budżet Gminy 
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Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie” 
2018 

 

- Broszury 
informacyjne – 1000 - 
sztuk 

 

- plakaty informacyjne 
– 20 sztuk 

- szkolenie dla 
członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego 
– 20 osób 

 -  bezpłatne porady 
prawne – 35 osób 

profesjonalizacja służb 

zajmujących się problematyką 

przemocy w rodzinie 

- upowszechnienie informacji 

w społeczności lokalnej w 

zakresie możliwości uzyskania 

pomocy ze strony służb i 

instytucji lokalnych 

- wzmocnienie działań 

profilaktycznych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

5. Współpraca międzyinstytucjonalna 
prowadząca do zapobiegania i 
powstrzymywania zjawiska przemocy 
domowej . 

PCPR Wieruszów Liczba udzielonych 
porad mieszkańców 
gminy Wieruszów w 
ramach PCPR i 
działającego przy 
PCPR w Wieruszowie 
Punktu Interwencji 
Kryzysowej: - 182 
porady, w tym: 

- 43 porady 
pracownika 
socjalnego, 

- 92 porady prawnika, 

- 47 porad 
psychologa, 

- 2 porady z tyt. 
przemocy w rodzinie, 

- 9 porad z tyt. 
uzależnienia i 

Prowadzenie poradnictwa 

specjalistycznego (pracownika 

socjalnego, prawnika, 

psychologa) dla mieszkańców 

powiatu wieruszowskiego w 

ramach PCPR i utworzonego 

przy PCPR w Wieruszowie 

Punktu Interwencji 

Kryzysowej. 

Budżet Powiatu 
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współuzależnienia 

 
6. Minimalizowanie potencjalnych przyczyn 
występowania przemocy w rodzinie poprzez 
zaspokojenie jej podstawowych potrzeb 
(udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, 
świadczenia rodzinne, świadczenie pracy 
socjalnej). 

MGOPS Liczba i formy 
udzielanej pomocy; 
 
Liczba rodzin i dzieci 
w tych rodzinach 
objętych pomocą.  

Zmniejszenie skali zjawiska 

przemocy domowej. 

Budżet Gminy 

6. Minimalizowanie potencjalnych przyczyn 
występowania przemocy w rodzinie poprzez 
zaspokojenie jej podstawowych potrzeb 
(udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, 
świadczenia rodzinne, świadczenie pracy 
socjalnej). 

MGOPS - zasiłki celowe i 
specjalne celowe – 
225 osób  
- zasiłki okresowe – 
88 osób 
- zasiłki stałe – 53 
osoby 
- dożywianie 
dorosłych  i 
dożywianie dzieci w 
szkole – 216 osób 
- pomoc w ramach 
POPŻ – 662 osoby 
- świadczenia 
rodzinne (zasiłek 
rodzinny, świadczenia 
wychowawcze i inne) 
– 46389 świadczeń 

Udzielanie wsparcia 

finansowego oraz 

rzeczowego, a także szeroko 

rozumianej pracy socjalnej 

osobom dotkniętym 

zjawiskiem przemocy w 

rodzinie. 

Budżet Gminy 2018 

 

7.Realizacja działań edukacyjnych, 
profilaktycznych i prewencyjnych 
zmierzających do ograniczenia 
występowania zjawiska przemocy domowej. 

Oświata, Ochrona 
Zdrowia, MGOPS, 
KPP, PCPR, 

MOPTUiW 

Liczba osób 
uczestniczących w 
spotkaniach, 
pogadankach, 
konkursach, 
warsztatach; 
 
Liczba podmiotów 
prowadzących ww. 
działania; 
 

 

Wzrost świadomości 
mieszkańców. 

 

 2014 -2020 
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Liczba podjętych 
działań. 

7.Realizacja działań edukacyjnych, 
profilaktycznych i prewencyjnych zmierzających 
do ograniczenia występowania zjawiska 
przemocy domowej. 

MOPTUiW Liczba 

indywidualnych sesji 
terapeutycznych – 41 

 

Liczba 
porad/konsultacji 

specjalistów - 58 

Oddziaływanie 

psychologiczne w ramach 
Centrum adresowane jest do 

osób doznających przemocy, 

jak również do sprawców. 
Prowadzone były tylko 

indywidualne sesje 

terapeutyczne zgodnie z 

wcześniej opracowanym 
specjalistycznym programem 

terapeutycznym. 

Gmina Wieruszów 2018 

7.Realizacja działań edukacyjnych, 
profilaktycznych i prewencyjnych 

zmierzających do ograniczenia występowania 

zjawiska przemocy domowej. 

KPP Liczba osób 
uczestniczących w 

spotkaniach, 

pogadankach, 

konkursach, 
warsztatach – 458 

 

Liczba podmiotów 
prowadzących ww 

działania - 1 

Przeprowadzenie pogadanek 
w placówkach oświatowych w 

celu podniesienia 

świadomości mieszkańców na 

temat przemocy domowej. 

Gmina Wieruszów 2018 

7.Realizacja działań edukacyjnych, 

profilaktycznych i prewencyjnych 
zmierzających do ograniczenia występowania 

zjawiska przemocy domowej. 

Szkoła 

Podstawowa nr 2 

w Wieruszowie 

Wszyscy uczniowie 

szkoły brali udział w 
różnego rodzaju 

spotkaniach i 

pogadankach. 

Przeprowadzono zajęcia z 

psychologiem „Komunikacja 
bez przemocy” oraz zajęcia 

profilaktyczne z psychologiem 

i pedagogiem szkolnym 

mające na celu wzrost 
świadomości dzieci i 

młodzieży an temat przemocy. 

MOPTUiW 2018 
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7.Realizacja działań edukacyjnych, 

profilaktycznych i prewencyjnych 
zmierzających do ograniczenia występowania 

zjawiska przemocy domowej. 

Szkoła 

Podstawowa nr 3 

w Wieruszowie 

Liczba osób 

uczestniczących w 
spotkaniach, 

pogadankach, 

konkursach, 
warsztatach – 338 

 

Liczba podmiotów 
prowadzących ww 

działania - 3 

Aby osiągnąć założone cele 

zorganizowano: 

- Zajęcia z wychowawcami 

oraz pedagogiem dotyczące 

asertywnego zachowania w 
klasach na wszystkich 

poziomach kształcenia od 

klasy I SP do klasy III 

gimnazjum. 

- Wystawy prac plastycznych 

o tematyce przeciwdziałania 

przemocy i agresji. 

- Akcje propagujące instytucje 

pomocowe w przypadku 
występowania przemocy 

domowej/ 

 2018 

 

 

 

 

 

 

CEL OPERACYJNY 

 

IV. Wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych i ich rodzin w integracji i funkcjonowaniu w środowisku lokalnym 

 

Działania 

 

Realizatorzy i 

 

Wskaźniki ewaluacji 

 

Przewidywane efekty 

 

Źródła 

Czas 

realizacji 
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partnerzy finansowania lata 

1. Wzrost aktywności społecznej osób 

starszych i niepełnosprawnych poprzez 

zwiększenie dostępności do dziennych 

placówek wsparcia, klubów, grup wsparcia 

oraz imprez kulturalnych. 

PCPR, MGOPS  
Stowarzyszenia i 
Organizacje, 
 Związek 
Emerytów i 
Rencistów  

Liczba placówek 
dziennego wsparcia 
promujących zdrowy i 
aktywny styl życia 
wśród osób starszych i 
niepełnosprawnych; 
 
Liczba spotkań 
integracyjno – 
towarzyskich. 

Integracja osób starszych i 
niepełnosprawnych ze 
społeczeństwem; 
 
Wyrównywanie poziomu życia 
seniorów i osób 
niepełnosprawnych; 
 
Rehabilitacja społeczna; 
  
Pobudzanie aktywności osób 
starszych i niepełnosprawnych. 

Budżet Gminy 

Budżet Powiatu 

2014 - 2020 

1.  Wzrost aktywności społecznej osób starszych i 

niepełnosprawnych poprzez zwiększenie 

dostępności do dziennych placówek wsparcia, 

klubów, grup wsparcia oraz imprez kulturalnych. 

WDK Liczba spotkań 
integracyjno – 

towarzyskich - 8 

W ramach działalności 
Uniwersytetu trzeciego Wieku i 

imprez otwartych WDK 

odbywały się spotkania 
tematyczne integrujące 

środowisko osób starszych. 

Dotacja WDK 2018 

1.  Wzrost aktywności społecznej osób starszych i 

niepełnosprawnych poprzez zwiększenie 

dostępności do dziennych placówek wsparcia, 

klubów, grup wsparcia oraz imprez kulturalnych. 

MGOPS 

Wieruszów 

Projekt socjalny 

„Senior dla Seniora” w 
którym wzięło udział 

20 osób 

 
Wykład „Bezpieczne 

życie seniorów” 

skierowany do 

seniorów 
zamieszkujących na 

terenie gminy 

Wieruszów 

Celem projektu socjalnego 

„Senior dla Seniora było 
„Podniesienie jakości życia i  

zapobieganie izolacji społecznej 

seniorów poprzez 
aktywizowanie i 

wykorzystywanie zasobów 

środowiska lokalnego” 
 
Celem wykładu „Bezpieczne 

życie seniorów” było 

podwyższenie świadomości 
seniorów na temat 

bezpieczeństwa”. 

Budżet Gminy 2018 
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2. Wsparcie rodziny w zapewnieniu opieki nad 

osobami starszymi i niepełnosprawnymi i 

pozostawienie ich w środowisku naturalnym.  

PCPR, MGOPS  

Powiatowe 
Centrum 
Medyczne w 
Wieruszowie Sp. 
z o.o.; 
 

Stowarzyszenia 

Liczba  świadczeń 
medycznych 
realizowanych w 
warunkach domowych 
 
Liczba osób objętych 
pomocą w formie usług 
opiekuńczych; 
 
Liczba 
niepełnosprawnych 
dzieci 
uczęszczających do 
przedszkoli i szkół 

Zmniejszenie czasu oczekiwania 
na przyznanie usług 
opiekuńczych; 
 
Zmniejszenie liczby osób 
kierowanych do domów pomocy 
społecznej; 
 
Organizacja dziennej opieki dla 
osób wymagających wsparcia; 
 
Aktywizacja zawodowa osób 
nieaktywnych zawodowo, które 
opiekują się niepełnosprawnym 
dzieckiem; 
 
Wyjście z izolacji i osamotnienia 
osób nieaktywnych zawodowo, 
które opiekują się 
niepełnosprawnym dzieckiem 

Budżet Gminy 

Budżet Powiatu 

2014 - 2020 

2. Wsparcie rodziny w zapewnieniu opieki nad 

osobami starszymi i niepełnosprawnymi i 

pozostawienie ich w środowisku naturalnym. 

Powiatowe 
Centrum 

Medyczne w 

Wieruszowie Sp. 

z o.o.; 

Liczba wizyt 
Hospicjum Domowego 

- 1305 

W zakresie działalności 
Hospicjum Domowego 

przeprowadzono 1305 wizyt 

domowych, mających na celu 

pomoc osobom 
niepełnosprawnym i ich 

rodzinom.  

NFZ 2018 

2. Wsparcie rodziny w zapewnieniu opieki nad 

osobami starszymi i niepełnosprawnymi i 

pozostawienie ich w środowisku naturalnym. 

MGOPS - skierowanie do DPS 

– 4 
 - przebywające w 

DPS - 20 
- usługi opiekuńcze - 
21 

Zapewnienie opieki nad osobami 

starszymi realizowane było 
poprzez usługi opiekuńcze w 

miejscu zamieszkania w formie 

pomocy w zaspokojeniu 
codziennych potrzeb życiowych, 

opieki higieniczno – sanitarnej, 

przyrządzanie posiłków, 

Budżet Gminy 2018 
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aktywizacji w wymiarze 

społecznym i osobistym oraz 

podtrzymywania kondycji 
psychofzycznej, a także 

kierowanie do placówek opieki 

całodobowej szczególnie osób 

samotnych. 

2. Wsparcie rodziny w zapewnieniu opieki nad 

osobami starszymi i niepełnosprawnymi i 

pozostawienie ich w środowisku naturalnym. 

PCPR  Realizacja projektu 

partnerskiego 

„Centrum Usług 
Społecznych w 

powiecie 

wieruszowskim” 6 

mieszkańców gminy 
Wieruszów 

korzystających z usług 

opiekuńczych w 
ramach projektu 

Realizacja projektu 

partnerskiego „Centrum Usług 

Społecznych  
w powiecie wieruszowskim” 

przez Powiat 

Wieruszowski/PCPR  

w Wieruszowie, Gminę 
Wieruszów/MGOPS  

w Wieruszowie, Gminę 

Lututów/GOPS w Lututowie, 
Gminę Bolesławiec/GOPS  

w Bolesławcu, Stowarzyszenie 

Integracyjne „Klub Otwartych 

Serc” z Wieruszowa (SI KOS), 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski w Wieruszowie 

(TPD OM). W ramach projektu 
Gmina Wieruszów/MGOPS  

w Wieruszowie realizowała 

usługi opiekuńcze  
w miejscu zamieszkania. Usługi 

dostosowane były do 

indywidualnych potrzeb osób 

objętych wsparciem. 
Realizowane były  od pon. do pt. 

w miejscu zamieszkania osoby 

niesamodzielnej. Ponadto  

Środki EFS, 

środki krajowe, 

środki własne 

realizatorów 

projektu, dopłaty 

uczestników 

projektu 

2018 
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w ramach w/w projektu 

realizowano wsparcie dla osób 

niesamodzielnych: usługi 
asystenckie w miejscu 

zamieszkania, usługa 

skierowana do mieszkańców 

powiatu wieruszowskiego 
(realizator: TPD OM), usługi 

opiekuńcze  

w Dziennym Domu Pomocy  
w Hucie (realizator: Gmina 

Lututów/ GOPS w Lututowie), 

usługi opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania (realizator: Gmina 

Bolesławiec/GOPS  

w Bolesławcu). W 2019 r. 

planuje się uruchomienie  
1 mieszkania treningowego  

i 2 mieszkań wspieranych dla 

osób niesamodzielnych z 
powiatu wieruszowskiego 

(realizator:  

SI KOS) oraz grupowego 
poradnictwa specjalistycznego 

dla opiekunów faktycznych 

uczestników projektu (realizator: 

Powiat Wieruszowski/PCPR  
w Wieruszowie). Projekt 

koordynowany jest przez Powiat 

Wieruszowski/PCPR  
w Wieruszowie. 

3. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych i starszych. 

PCPR, 
MGOPS, 
Stowarzyszenia 

Liczba osób 
korzystających z WTZ; 
  

Zapewnienie opieki, rozwijanie 
psychofizycznych sprawności 
uczestników oraz podstawowych 

Budżet gminy 
Budżet powiatu 
PFRON 

2014-2020 



20 

Liczba osób 
uczęszczających do 
ŚDS;  
 
Liczba osób 
korzystających z 
dofinansowania do: 
turnusów, 
rehabilitacyjnych, 
sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki, 
zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, 
przedmioty 
ortopedyczne i środki 
pomocnicze, likwidacji 
barier 
architektonicznych, w 
komunikowaniu się i 
technicznych w 
związku z 
indywidualnymi 
potrzebami; 
 
Wydatki na 
instrumenty i usługi 
rynku pracy; 
 
Jednorazowe środki na 
podjęcie działalności 
gospodarczej lub 
rolniczej albo 
wniesienie wkładu do 
spółdzielni socjalnej 

i specjalistycznych umiejętności 
zawodowych; 
 
Zapewnienie poczucia 
bezpieczeństwa osobom 
uczestniczącym w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej; 
 
Zapewnienie opieki osobom 
przewlekle psychicznie chorych, 
upośledzonym umysłowo i 
wykazującym inne przewlekłe 
zaburzenia czynności 
psychicznych; 
 
Zapewnienie poczucia 
bezpieczeństwa rodzinom osób 
uczęszczających do 
Środowiskowych Domów 
Samopomocy; 
 
Aktywizacja społeczna i 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych; 
 
Zwiększenie liczby osób 
niepełnosprawnych 
uczestniczących w 
organizowanych imprezach; 
  
Poprawa sytuacji 
psychofizycznej uczestników 
turnusów rehabilitacyjnych; 
 
Likwidacja lub ograniczenie 
barier architektonicznych; 
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Stworzenie możliwości 
włączenia się do tworzącego się 
społeczeństwa informacyjnego; 
 
Likwidacja lub ograniczenie 
bariery w poruszaniu się –
umożliwienie uczestnictwa w 
aktywności społecznej  

3. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i 
starszych. 

PCPR Liczba osób 
korzystających z WTZ 

- 22 osoby  
 

 
 

 

 
Liczba osób 

uczęszczających do 

ŚDS- 9 osób  
 

 

 

Liczba osób 
korzystających z 

dofinansowania do: 

 
- turnusów 

rehabilitacyjnych- 29 

osób na kwotę 55.160 

zł (turnusy rehab.); 
- sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki - 3 

pozytywnie 
rozpatrzone wnioski 

Działalność prowadzonego przez 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski w Wieruszowie 

Warsztatu Terapii Zajęciowej 
 
 

 

Działalność Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Osieku  

z filią w Czastarach  

i Chróścinie 
 

 

 

 
 

 

Realizacja zadań zgodnie  
z ustawą z dnia 27.08.1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych. 
Dofinansowanie ze środków 

PFRON organizacji sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki 
osób niepełnosprawnych 

Środki PFRON i 
środki Powiatu 

Wieruszowskiego 

 

 
 

 

dotacja 
Wojewody 

Łódzkiego, 

dopłaty 
uczestników ŚDS 

zgodnie z ustawą 

o pomocy 

społecznej; 
 

środki PFRON 

2018 
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organizacji 

pozarządowych na 

kwotę  
5.565 zł, brak danych 

dot. liczby 

uczestników imprez z 

gminy Wieruszów; 
 

- zaopatrzenie w sprzęt 

rehabilitacyjny- 2 
osoby na kwotę 3.475 

zł; 
 
- przedmioty 

ortopedyczne i środki 

pomocnicze - 30 

wniosków na kwotę 
28.878,06 zł; 
 

- w komunikowaniu 
się - 4 osoby na kwotę 

22.677,36 zł; 
 
- technicznych w 

związku z 

indywidualnymi 

potrzebami - 1 osoba 
na kwotę 1.777,50 zł. 

otrzymały 3 organizacje 

pozarządowe tj.: Polski Związek 

Niewidomych Okręg Łódzki, 
Koło Terenowe  

w Wieluniu na imprezę 

„Spotkanie z okazji Dnia 

Niewidomego”, Stowarzyszenie 
Integracyjne „Klub Otwartych 

Serc” w Wieruszowie na 

imprezę III Ogólnopolski 
Integracyjny Bieg Uliczny, 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski Wieruszowie na 
Imprezę Integracyjną 

„Twórczość, Terapia, Sukces” 
W zakresie sprzętu 

rehabilitacyjnego 
dofinansowano mieszkańcom 

gminy Wieruszów  zakup: 2 

rowerów rehabilitacyjnych. W 
zakresie przedmiotów 

ortopedycznych  

i środków pomocniczych 
mieszkańcom gminy Wieruszów  

dofinansowano zakup peruki, 

pieluchomajtek, gorsetu 

ortopedycznego, cewników, 
aparatów słuchowych, poduszek 

przeciwodleżynowych, wózka 

inwalidzkiego. 
W zakresie likwidacji barier  

w komunikowaniu się 

mieszkańcom gminy Wieruszów 

dofinansowano zakup systemu 
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do komunikowania się cyber- 

oko, 2 laptopów, zestawu 

wspomagającego 
komunikowanie się, tabletu. 
W zakresie likwidacji barier 

technicznych dofinansowano 

mieszkańcowi gminy 
Wieruszów zakup bramy 

garażowej. 

3. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i 
starszych. 

Stowarzyszenie 
Integracyjne 

„Klub Otwartych 

Serc” 

Zakład aktywności 
Zawodowej – 33 osoby 

z niepełnosprawnością 

 

Ośrodek Edukacji i 
Rehabilitacji „Być 

razem” do którego 

uczęszcza 20 dzieci z 
terenu gminy 

Wieruszów 

 

Grupa wsparcia dla 
rodziców i opiekunów,  

oraz osób z 

niepełnosprawnością, 
które były 

uczestnikami WTZ lub 

pracownikami ZAZ 
oraz oczekujących na 

miejsce w tych 

placówkach – około 60 

osób 

Zapewnienie opieki, rozwijanie 
psychofizycznych sprawności 
uczestników oraz podstawowych 
i specjalistycznych umiejętności 
zawodowych. 
 

Środki własne 2018 
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CEL OPERACYJNY 

 

V. Działania profilaktyczno – edukacyjne zmierzające do poprawy stanu zdrowia mieszkańców gminy Wieruszów oraz  
systemu przeciwdziałania uzależnieniom, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych 

 tym zjawiskiem dzieci i młodzieży  

 

 

Cele szczegółowe 

 

Realizatorzy/ 

partnerzy 

 

Wskaźniki 

ewaluacji 

 

Przewidywane 

efekty 

 

Źródła 

finansowania 

 

Termin 

lata 

1. Ochrona i promocja zdrowia – działalność  w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej – organizowanie okresowych , przesiewowych działań. 

Placówki 
służby zdrowia,  
Lokalne media. 
-samorząd 
gminny 

Liczba osób 
biorących udział  w 
okresowych 
badaniach   

Poprawa stanu 
zdrowia 
mieszkańców. 

Budżet Gminy 2014 -
2020 

1. Ochrona i promocja zdrowia – działalność  w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej – organizowanie okresowych , przesiewowych działań. 

Samorząd 

gminny 

Liczba osób 

biorących udział w 

okresowych 

badaniach – 15 
dzieci, 

 

liczba zabiegów - 66 

Gmina realizowała 

program 

profilaktyki 

próchnicy zębów dla 
dzieci w wieku 11-

12 lat dla dzieci z 

terenu Gminy 
Wieruszów. 

Budżet 

Gminy 

Wieruszów 

2018 

1. Ochrona i promocja zdrowia – działalność  w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej – organizowanie okresowych , przesiewowych działa 

MGOPS - Spotkanie 

edukacyjne w 

ramach POPŻ  - 10 
osób 

Poszerzenie wiedzy 

na temat 

zachowania 
sprawności 

Budżet 

Gminy 

2018 
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- Piknik zdrowotny 

„Trzeźwo, zdrowo i 
sportowo” - 43 

osoby 

ruchowej oraz 

prawidłowej diety. 

2. Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla dzieci i 
młodzieży w szkołach w formie spotkań i pogadanek z 
przedstawicielami, m. in. służby zdrowia, szkoły, propagujących 
zdrowy styl życia. 

Placówki 
służby zdrowia; 
 
Powiatowa 
Komenda  
Policji; 
 
Szkoły; 
 
Poradnia 
psychologiczno 
-pedagogiczna 

Liczba  uczniów 
uczestniczących w 
spotkaniach, 
pogadankach; 
 
Liczba podmiotów 
prowadzących ww. 
działania. 

Wzrost świadomości 
wśród dzieci i 
młodzieży. 

Budżet Gminy 2014 -
2020 

2. Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla dzieci i młodzieży 
w szkołach w formie spotkań i pogadanek z przedstawicielami, m. in. służby 
zdrowia, szkoły, propagujących zdrowy styl życia. 

Szkoła 

Podstawowa nr 
3 

Liczba uczniów 

uczestniczących w 
spotkaniach, 

pogadankach – 214 

 
Liczba podmiotów 
prowadzących ww. 
działania - 3 

Realizacja programu 

prozdrowotnego 
Trzymaj Formę 

 

Konkursy 

plastyczne na temat 
zdrowego stylu 

życia.  

Happening 
propagujący 

aktywne formy 

spędzania wolnego 

czasu.  
 

Tydzień 

propagujący treści i 
działania związane 

 2018 
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ze zdrowiem. 

 

Spotkania z 
dietetykiem.  

Wszystkie te 

działania  mają na 

celu wzrost 
świadomości dzieci 

i młodzieży na 

temat zalet 
zdrowego stylu 

życia, bez używek i 

uzależnień. 

2. Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla dzieci i młodzieży 
w szkołach w formie spotkań i pogadanek z przedstawicielami, m. in. służby 
zdrowia, szkoły, propagujących zdrowy styl życia. 

Szkoła 
Podstawowa nr 

2 

Liczba uczniów 
uczestniczących w 

spotkaniach, 

pogadankach – 
wszyscy uczniowie 

szkoły 

 
Liczba podmiotów 
prowadzących ww. 
działania – 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów 
 

Działania 
profilaktyczno – 

edukacyjne 

zmierzające do 
poprawy stanu 

zdrowia dzieci : 

godziny 

wychowawcze nt. 
Zdrowego stylu 

życia oraz zajęcia 

dla klas I-III w 
ramach programu 

„Warzywa i owoce 

w szkole” 

Ministerstwo 
Rolnictwa 

2018 

2. Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla dzieci i młodzieży 
w szkołach w formie spotkań i pogadanek z przedstawicielami, m. in. służby 
zdrowia, szkoły, propagujących zdrowy styl życia. 

Poradnia 
Psychologiczno 

- Pedagogiczna 

Liczba  uczniów 
uczestniczących w 
spotkaniach - 191 
pogadankach - 14 
 
Liczba podmiotów 
prowadzących ww. 

Prowadzenie 
warsztatów dla 

dzieci i młodzieży 

na temat: 
„Depresja” oraz 

„Wartości w naszym 

Budżet 
placówki 

2018 
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działania - 1 życiu”. Warsztaty te 

uświadamiały jak 

ważny w życiu 
człowieka jest stan 

zdrowia. 

2. Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla dzieci i młodzieży 
w szkołach w formie spotkań i pogadanek z przedstawicielami, m. in. służby 
zdrowia, szkoły, propagujących zdrowy styl życia. 

KPP 

Wieruszów 

Liczba  uczniów 
uczestniczących w 
spotkaniach, 
pogadankach - 458 
 
Liczba podmiotów 
prowadzących ww. 
działania - 1 

Wzrost świadomości 
wśród dzieci i 
młodzieży. 

 2018 

2. Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla dzieci i młodzieży 
w szkołach w formie spotkań i pogadanek z przedstawicielami, m. in. służby 
zdrowia, szkoły, propagujących zdrowy styl życia. 

MOPTUiW Liczba grup – 2  

 

Liczba osób – 20, w 

tym 10 z terenu 
gminy Wieruszów  

Profilaktyka 

wczesnej 

interwencji „FreD 

goes 
net”rekomendowany 

przez Krajowe 

Biuro ds. 
Przeciwdziałania 

Narkomanii 

adresowany do osób 
w wieku 14-21 lat, 

którzy zostali 

odnotowani przez 

policje lub szkołę w 
związku z 

używaniem 

alkoholu lub 
narkotyków.  

Ośrodek podpisał 

porozumienie z 

Sądem Rejonowym 

Powiat 

Wieruszowski 

2018 
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w Wieluniu. 

3. Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci i młodzieży z 
rodzin dysfunkcyjnych poprzez wsparcie edukacyjne oraz 
dofinansowanie zajęć dodatkowych i wyrównawczych. 

MGOPS Liczba uczniów 
uczestniczących w 
tych zajęciach  

Zwiększenie 
samooceny  
poprzez uzyskanie 
lepszych wyników w 
nauczaniu - 
zagospodarowanie 
czasu wolnego 

Budżet Gminy 2014 -
2020 

3. Wyrównywanie szans edukacyjno -rozwojowych dzieci i młodzieży z 
rodzin dysfunkcyjnych poprzez wsparcie edukacyjne oraz dofinansowanie 

zajęć dodatkowych i wyrównawczych. 

MGOPS - bezpłatna nauka 
jazdy na łyżwach – 

11 dzieci 

 

- Majówka na 
Prośnie – 10 dzieci 

 

- wakacje z MGOPS 
– projekty socjalne 

w których udział 

wzięło około 46 
dzieciom, 

 

- Piknik 

Profilaktyczny 
„Trzeźwo, zdrowo i 

sportowo” -. 43 

osoby 
 

- „Dzień Sąsiada” - 

spotkanie 
profilaktyczne dla 

mieszkańców Gminy 

Wieruszów – 30 

osób 

Zwiększenie 
samooceny  
poprzez uzyskanie 
lepszych wyników w 
nauczaniu - 
zagospodarowanie 
czasu wolnego 

Budżet 
Gminy 

2018 
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3. Wyrównywanie szans edukacyjno -rozwojowych dzieci i młodzieży z 

rodzin dysfunkcyjnych poprzez wsparcie edukacyjne oraz dofinansowanie 

zajęć dodatkowych i wyrównawczych. 

Szkoła 

Podstawowa nr 

3 

Liczba uczniów 
uczestniczących w 
zajęciach: 
- zajęcia 
rewalidacyjne 11 
uczniów z 
niepełnosprawnością 
- zajęcia korekcyjno 
– kompensacyjne – 
49 uczniów 
- dodatkowe zajęcia 
rozwijające 
kompetencje 
językowe dla 
obcokrajowców – 5 
uczniów 
- zajęcia 
dydaktyczno – 
wyrównawcze – 100 
uczniów 

W celu zwiększenia 

samooceny dzieci i 

uzyskanie lepszych 
wyników w nauce 

szkoła 

zorganizowała 

podane zajęcia. 

Budżet 

Gminy 

2018 

3. Wyrównywanie szans edukacyjno -rozwojowych dzieci i młodzieży z 
rodzin dysfunkcyjnych poprzez wsparcie edukacyjne oraz dofinansowanie 

zajęć dodatkowych i wyrównawczych. 

Szkoła 
Podstawowa nr 

2 

Liczba dzieci 
objętych pomocą 

specjalistów - 65 

W celu zwiększenia 
samooceny dzieci i 

uzyskanie lepszych 

wyników w nauce 

szkoła 
zorganizowała 

zajęcia ze 

specjalistami: 
logopedą, 

psychologiem, 

rehabilitantem, a 
także zajęcia mające 

charakter 

terapeutyczny  z 

psychologiem i 

Budżet 
Gminy 

2018 
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pedagogiem oraz 

rozmowy 

wspierające. 

4. Monitorowanie sieci punktów sprzedaży alkoholu, w tym  
przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. 

GKRPA; 
KPP 

Liczba monitoringów 
przez przedstawicieli 
GKRPA   

Zmniejszenie 
dostępności do 
alkoholu wśród 
dzieci i młodzież. 

Budżet Gminy 2014 -
2020 

4. Monitorowanie sieci punktów sprzedaży alkoholu, w tym  przestrzegania 
zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. 

GKRPA Kontrola 60 punktów 
sprzedaży napojów 
alkoholowych. 

Kontrola punktów 
sprzedaży miała na 
celu weryfikację 
przestrzeganych 
zasad i warunków 
korzystania z 
zezwoleń na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych w 
miejscu i poza 
miejscem sprzedaży 

GKRPA 2018 

4. Monitorowanie sieci punktów sprzedaży alkoholu, w tym  przestrzegania 
zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. 

KPP Policja realizuje je 
podczas 
codziennych służb 
jednak w tym 
przedmiocie nie jest 
prowadzona 
statystyka. 

Zmniejszenie 
dostępności 
sprzedaży alkoholu 
wśród dzieci i 
młodzieży. 

Budżet 
Gminy? 

2018 

5. Podejmowanie działań profilaktyczno – edukacyjnych na rzecz 
używania alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych 
przez dzieci, młodzież i dorosłych.  

Pełnomocnik 
ds. 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych; 
 
Placówki 
oświatowo – 
wychowawcze; 
 

Liczba 
zrealizowanych 
działań; 
 
Liczba podmiotów 
zaangażowanych w 
podejmowanie 
działań 

Zwiększenie wiedzy 
dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych w 
zakresie uzależnień; 
 
Wybieranie 
zdrowego stylu 
życia. 

Budżet Gminy 2014 -
2020 
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Jednostki 
ochrony 
zdrowia; 
 
Media lokalne 

5. Podejmowanie działań profilaktyczno – edukacyjnych na rzecz używania 
alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci, 
młodzież i dorosłych 

MGOPS 
Wieruszów 

- piknik 

profilaktyczny – 
„Trzeźwo, zdrowo i 

sportowo” – 43 

osoby 

 
- „Dzień Sąsiada” - 

spotkanie 

profilaktyczne dla 
mieszkańców Gminy 

Wieruszów – 30 

osób 

Zwiększenie wiedzy 
dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych w 
zakresie uzależnień. 

Budżet Gminy 2018 

5. Podejmowanie działań profilaktyczno – edukacyjnych na rzecz używania 
alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci, 
młodzież i dorosłych 

Szkoła 
Podstawowa nr 
1 w 
Wieruszowie 
Gmina 
Wieruszów 

„Tydzień profilaktyki” 
– zajęcia dla 
uczniów klas V-VIII 
prowadzone przez 
psychologów i 
pedagogów na temat 
uzależnień 
behawioralnych – 
około 220 uczniów.  
Zajęciami z zakresu 
pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej 
objętych jest w 
szkole ponad 250 
uczniów. 

Zwiększenie wiedzy 
dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych w 
zakresie uzależnień. 

Budżet Gminy 2018 

5. Podejmowanie działań profilaktyczno – edukacyjnych na rzecz używania 
alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci, 

Szkoła 
Podstawowa nr 

Zajęcia dla uczniów 
szkoły: 

Zajęcia mają na celu 
poszerzenie wiedzy  

Budżet Gminy 2018 
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młodzież i dorosłych 3 w 
Wieruszowie 
Gmina 
Wieruszów 

-  konkursy 
plastyczne „Wolny 
od nałogów”, 
„Chcemy zdrowo i  
bezpiecznie żyć’’ 
- happening 
promujący zdrowy 
styl życia 
- warsztaty z 
psychologiem 

dotyczącej 
uzależnienia. 
 

5. Podejmowanie działań profilaktyczno – edukacyjnych na rzecz używania 
alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci, 
młodzież i dorosłych 

Szkoła 
Podstawowa nr 
2 w 
Wieruszowie 
Gmina 
Wieruszów 

Liczba 
zrealizowanych 
działań – 5 
Lekcje profilaktyczne 
z pedagogiem i 
psychologiem w 
klasach. 

Prowadzone zajęcia 
mają na celu 
uchronić dzieci i 
młodzież przed 
zagrożeniami 
związanymi z 
uzależnieniem od 
alkoholu, 
narkotyków i innych 
substancji 
psychoaktywnych. 
   
Zorganizowano: 
- Przedstawienie 
profilaktyczne 
„Droga donikąd”-
teatr Moralitet 
- udział szkoły w 
programie „Czyste 
powietrze wokół 
nas”, 
- udział szkoły w 
programie „Zadbaj o 
swoje płuca”, 
- udział szkoły w 
kampanii „Nie spal 
si na starcie”, 

Budżet Gminy 2018 
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-zajęcia z 
profilaktyki z 
pedagogiem (min. 1 
godz w każdej 
klasie), 
- zajęcia 
profilaktyczne z 
psychologiem (jw.), 
- pedagogizacja 
rodziców „Internet”, 
- inne. 

5. Podejmowanie działań profilaktyczno – edukacyjnych na rzecz używania 
alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci, 
młodzież i dorosłych 

MOPTUiW Prowadzenie zajęć 
dla uczniów – 39 
 
Liczba zajeć dla 
rodziców – 6 
 
Liczba uczniów – ok.  
900 
 
Liczba rodziców: ok. 
600 

Zajęcia dla uczniów 
odbywały się na  
lekcjach 
wychowawczych, 
zajęcia  dla 
rodziców na 
jednogodzinnych 
spotkaniach przy 
okazji wywiadówek. 
Miały one cel 
profilaktyczny, 
zapobieganie 
uzależnieniu wśród 
dzieci i młodzieży 
oraz podniesienie 
świadomości 
dorosłych na temat 
uzależnień. 

Budżet Gminy 2018 

6. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób 
uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych i 
członków ich rodzin poprzez pomoc psychologiczną (prowadzenie 
terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej), pomoc prawną. 

Pełnomocnik  
ds. 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych; 
 
Jednostki 

Liczba udzielonych 
porad; 
 
Liczba podmiotów 
udzielających  
wsparcia; 
 

Poprawa sytuacji 
osób korzystających 
z pomocy;  
 
Poprawa relacji 
rodzinnych; 
  

Budżet Gminy 2014 -
2020 
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ochrony 
zdrowia;  
 
( MOPUiW); 
  
PCPR -Punkt 
Interwencji 
Kryzysowej;. 

Liczba osób 
korzystających  z  
pomocy. 

Zwiększenie 
dostępności do 
udzielanych form 
pomocy. 

6. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych 
od alkoholu i innych środków psychoaktywnych i członków ich rodzin 
poprzez pomoc psychologiczną (prowadzenie terapii indywidualnej, 
grupowej, rodzinnej), pomoc prawną. 

MOPTUiW Liczba pacjentów - 
160 w tym, 65 z 
Gminy Wieruszów 
 
Liczba osób 
biorących udział w 
terapii indywidualnej 
- 160 
 
Liczba grup 
terapeutycznych – 3 
 
Liczba osób 
biorących udział w 
terapii grupowej - 28 

Ośrodek w ramach 
swojej struktury 
organizacyjnej 
prowadzi poradnię 
leczenia uzależnień 
od substancji 
psychoaktywnych. 
Prowadzi również 
terapię 
współuzależnienia, 
dla członków rodzin 
osób uzależnionych, 
w celu zniwelowania 
utrwalonej formy 
funkcjonowania w 
długotrwałej, trudnej 
i niszczącej sytuacji 
związanej z 
patologicznymi 
zachowaniami 
osoby uzależnionej. 
Leczenie uzależnień 
i  współuzależnieni 
prowadzone jest w 
formie psychoterapii 
indywidualnej i 
grupowej tworzą 
całość programu 
terapeutycznego.   

NFZ 2018 
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6. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych 
od alkoholu i innych środków psychoaktywnych i członków ich rodzin 
poprzez pomoc psychologiczną (prowadzenie terapii indywidualnej, 
grupowej, rodzinnej), pomoc prawną. 

MOPTUiW Liczba grup 
warsztatowych – 3 
 
Liczba uczestników - 
18 

Warsztaty 
terapeutyczne dla 
osób uzależnionych 
i 
współuzależnionych. 
Zajęcia te są 
poszerzeniem oferty 
terapeutycznej 
Ośrodka w 
kontekście leczenia 
uzależnień i 
współuzależnienia. 
Podstawowym 
celem zajęć jest 
zbudowanie w 
uczestnikach 
warsztatów 
stabilności psycho-
społecznej poprzez 
odbudowanie 
poczucia osobistej 
wartości, nabycie 
umiejętności 
interpersonalnych 
oraz pobudzenie do 
rozwoju osobistego. 
Zajęcia prowadzone 
są w formie spotkań 
grupowych. 

Gmina 
Wieruszów 

2018 

6. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych 

od alkoholu i innych środków psychoaktywnych i członków ich rodzin 
poprzez pomoc psychologiczną (prowadzenie terapii indywidualnej, 

grupowej, rodzinnej), pomoc prawną. 

MOPTUiW Liczba konsultacji - 

450 

Punkt konsultacyjny 

– informacyjny dla 
osób 

nadużywających 

środki 
psychoaktywne. 

Porady dotyczące 

Gmina 

Wieruszów 

2018 
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osób uzależnionych 

oraz członków 

rodizn 
zgłaszających się w 

celu uzyskania 

wsparcia bądź 

informacji gdzie 
szukać pomocy dla 

swoich bliskich. 

Mają charakter 
motywacyjny do 

terapii. 

6. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych 

od alkoholu i innych środków psychoaktywnych i członków ich rodzin 
poprzez pomoc psychologiczną (prowadzenie terapii indywidualnej, 

grupowej, rodzinnej), pomoc prawną. 

MOPTUiW Liczba dyżurów – 45 

 
Liczba osób 

przyjętych - 176 

Dyżury 

interwencyjno – 
wspierające dla 

mieszkańców 

Gminy Wieruszów. 
Adresowane są do 

osób dotkniętych 

problemem 

uzależnień, mają 
charakter 

interwencyjny 

skierowany do osób, 
które aktualnie 

doświadczają 

skutków 
uzależnienia i z 

różnych przyczyn 

nie są 

zmotywowane do 
leczenia. Polegają 

na motywowaniu 

osób do zmiany 

Gmina 

Wieruszów 

2018 
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swoich postaw i 

określeniu ścieżki 

indywidualnego 
rozwiązania 

problemu. 

 


