
UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Sieradz
z dnia

lv sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społeczne.i w Sieradzu za 2014 rok, z realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny za 2014 rok, z realizacji Programu Przeciwdziałania
Przenlocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za ż014 rok

Na 1lodstarvie art.7 ust. l pkt. 6 oraz art. l8 ust.2 pkt. 15 ustarvy zdnia 8 marca 1990
rtlku o satrrorządzie gminnl,m (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz.594. poz.645" poz. 1318 i z,

2014 r. poz.379 i poz. 1072) oraz art. 110 ust. 9 ustaw-y z dnta 12lnarca 2004 roltu cl

pollloc)" społeczne.i (t.i. : I)z. U. z 2015 r.. poz. 1 63) uchwala się, co rrastępu_ie:

§ l. Przyilnr-rie się sprawozdanię za2014 rokz
l ) z, dzlalalności Glninnego Ośrodka Porlrocy Społecznej w Sieradzu. stanolr iilcc

zalączrlik Nr l dcl niniejszej uchrvały:
2} z, reali,lac,ii Gr"ninnego Progratnu Wspierania Rodziny, stanowiące załącznik Nr 2

6o,,,1 pic:j szc.i uchwały;
3) z rcali'z,ac.ji Progratnu Przęciwdziałania Przemocy w Rodziriię oraz Ochrony Otlar

Przenlocv rł Rodzinie. stanolviace załącz,nik Nr 3 do ninie.jszej uchił,ały.

§ 2. L.Jchrvala rvchcldzi lv życle z dnietn podjęcia.



l
Załączntk Nr 1 do Uchwały Nr.. . ... .....
Rady Gminy Sieradz
z dnia.

SPRAWOZDANIE

z dzialalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieradzu za 2014 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu jako instytucja
publiczna, dziŃa na podstawie ustawy z dnia 72 marca 2004 r. o pomocy
społecznej ( jednolity tekst Dz.U. z 2015 r., poz. 163 ) oraz Statutu ośrodka
Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Zgodnie z treścią art.2 ust.1 ustawy o pomocy społecznej )) pomoc
społeczna jest insĘtucjq polityki społecznej państwa, majqcq na celu
umozliwienie osobom i rodzinom przezwycięzanie trudnych sytuacji zyciowych,
ktorych nie sq w stanie pokonać wykorzystujqc włąsne uprawnienia, zasoby
imozliwości".

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb
zyciowych osób i rodzin oraz umozliwienie im bytowania w warunkach
odpowiadaj ących godności człowieka.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia odpowiadają okolicznościom
uzasadniającym udzielenie pomocy oraz realnym mozliwościom finansowym
Ośrodka.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542,00
zł, zwany dalej ,,kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekraczakwoty 456,00 zł,
zw any dalej,,kryterium dochodowy m rodziny",
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych
art.7 pkt.2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy
społecznej, min. z powodu: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,
niepełnosprawności, długotrwałej lub cięzkiej choroby, przemocy w rodzinie,
problemów rodzin wielodzietnych i niepełnych, trudności w przystosowaniu
się do życla po opuszczeniu zal<ładu karnego, zdarzenia losowego,, klęski
zywiołowej lub ekologicznej, alkoh olizmu, narkomanii.
Swiadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej
przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej
lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna możę byc udzielana
zurzędu.



Gminny ośrodek Pomocy Społecznej rea\iząe zadania własne i zlecone

gminom.

1. Zgodnie z art.17 ust.1 ustawy o pomocy społecznej do zadafi własnych

gminy o charakterze obowiązkowym należy z

1) opracowanię i realizacja gminnej strategii rozwiązywania Problemów' 
społe cznych zę szczegóInym uwzględnieniem programów pomocy

,poł"."rr!;, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

ktorych .Ó1.- jest integracjaosob i rodzin z grup szczegolnego ryzyka;
2) ,poirądzanie , zgodnię z art. I6a, oceny zasobów w zakresie pomocy

społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz nięzbędnego ubrania

osobom tego pozbawionym,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

6) przyznawanie i w}płacanie zasiłkow celowych na pokrycie wydatkow

powstałych w wyniku zdarzęnia losowego,

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłkow celowych na pokrycie wydatków

naświadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie

mających dochodu i mozliwości uzyskania świadczęń na podstawie

przepisów o powszęchnym ubezpieczęniu w NFZ,
B) przyznawanię zasiłkow celowych w formie biletu kredYtowaqego,

9i opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowę Za osobę,

która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością

sprawowanił a"rpośredniej , osobistej opieki nad długotrwale lub

cięzko chorym cŹłonkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującYmi

matką, ojcem lub rodzeństwem,

10) praea socjalna,
1li trganizowanie i świadczenlę usług opiekuńczych, w tym

'spócjalistycznych,wmiejscuzamięszkatia)zwyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób Z zaburzeniami

psychicznymi;
12) prÓ*adzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo' 

wychowawczych wsparci a dzięnnego lub mieszkaniach chronionYch;

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem

i rodziną;
14) dożywianie dzieci,
l5) sprawieni e pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatnoŚci za

pobyt mieszkańca w tym domu,

16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do żYciaPo
zwolnieniu z za\<ładu karnego;



17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu
wojewodzie,

18) utworzenie t utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym
zapewnienie środków na wynagrod zenia pracowników,

19) przyznawanię i wypłacanie zasiłków stałych,
20) opłacanie składek na ubezpieczenię zdrowotne.

Do zadań własnych gminy o charakterze fakultaĘwnym należy:
I) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających

z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów
osłonowych;

3) wspołpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania
ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania
informacii o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Realizacja form pomocy w zakresie zad,ań własnych gminy
przedstawia się na§tępująco:

20l2 20t3 20t4
Itczba
rodzin

Wartość
świadczeń

Liczba
Rodzin

Wańość
swiadczeń

Liczba
Rodzin

Wartość
swiadczeń

7,aslłkt okresowe

84

50.163,00
Wojewoda
6.308,00
Gmina

96

70.744,00
Wojewoda
2.871,36
Gmina

86

75.624,00
Wo.jewoda
2.032,86
Gmina

Dozywianie 303
dzieci

132.191,00 309
136.386,21
Gmina

355
149.300,08
Gmina

Usłuei opiekuńcze l 1.0B0,00 2 I.279,40 1 540,00

Sprawienie
pogrzebu 1 2.]50,00 l 3.200,00 0 0

schronienie 1 747,32 1 79B,00
Zaslłki celowe
i w naturze 2t8

97.688,00
Gmina
133.938,00
Wojewoda

2ż4

64.470,57
Gmina
161.925,00
Wojewoda

ż03

55.467.82
Gmina

l59.000,00
Woiewoda



zaslłki celowe na
pokrycie
wydatkow
powst. w wyniku
zdaruęnia
losowego

0 0 l 500,00 0 0

zasiłki stałe 6ż
ż29.767,00
Woiewoda

67
ż73.658,39
Woiewoda 65

212.909.97
Woiewoda

składka na
ubezpięcz. zdrow.

52
18.955,00
Wojewoda

54
2L568,09
Woiewoda

50
21.367,14
Wojewoda

Odpłatność za DPS 5 82.104,00 7 I02.588,72 9 I50.584,46

Pięcza zastępcza 4 ż.704,00 7 9.939,93 8 ż0.963,B3

Ogółem
wykonanie:

757.648,00 849.878,99 908.588,16

Jak wynika z powyższej tabeli, największą częśc wydatków stanowią zasiłki
stałe, a w dalszej kolejności - dozywianię i zasiłki celowe.

Ponadto w ramach zadańwłasnych :

1. Z okaĄi Swiąt Bozego Narodzenia dla 47 dzleci niepełnosprawnych 10-21

roku zyci al - zostały ufundowane bony towarowe o wartości 200,00 zł dla
każdego dziecka , nałączną kwotę 9.400,00 zł;

2. Jednej osobie niepełnosprawnej cierpiącej na SM - gmina partycypowńa
w kosztach dojazdu na spotkania Polskiego Towarzystwa Stwardnienia

Rozsianego otazjednej osobie niepełnosprawnej - koszty rehabilitacji

/wydatkowa kwota 7.037,04 złl;

W 2014 roku Gmina Sieradz była organizatorem prac społęcznię użytecznych a

realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Prace te były kierowane do

osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających Ze

świadczeń pomocy społecznej.
Na przełomie miesięcy kwiecień lipiec 2014 r. do udziału w pracach

społóczni e użyĄecznych skierowano 6 osób w wymiarze 40 godzin miesięcznie.

Osoby biorące udziń w pracach ogółem przepracowały 732 godziny.

Ogolny koszt prac społęcznię użytecznych wyniósł 5.890o80 zł, w tym:

- środki PUP w Sieradzu stanowiły kwotę - 3.534,48 zł,
- środki własne gminy stanowi§ kwotę -2.356,32 zł.

Prace były wykonywane na terenie sołectw gminy Sieradz i polega§ między

i nnymi na porządkowaniu przystanków autobusowych, wycinaniu przydro żnY ch

krzaków, wykaszaniu rowów.
Dzięki udziałowi w pracach społecznie użytecznych bezrobotni zwiększyli
motywację do podjęcia pracy, uzyskali własne źrodło dochodu, podnieśli swoją



samoocenę. IJdziŃ w w/w pracach pomogł im w wytworzeniu nawyku
systematyczności i odpowiedzialności.

Pragnę nadmienić, że ramach zadań własnych zostńo wydanych 1219 decyzli
adrninistracyjnych.

RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSOB OBJĘTYCH POMOCĄ
SPOŁECZNĄ

WYSZCZEGOLNIEI{IE

LICZBA RODZIN
oGoŁEM

2012 2013 20l4

Swiadczenia przyznanę w ramach
zadań zleconych i zadań własnych
lbez wzg\ędu na ich rodzaj, formę,
liczbę oraz źrodło finansowania/

l 336 346 34I

Swiadczenia przyznane w ramach
zadań zleconych bezwzględu na ich
rodza1. fiormę i liczbę.

2 0 0 0

Swiadczenia przyznane w ramach
zadanwłasnych bezwzględu na ich
rodzą, formę i liczbę.

) 336 346 34I

Pomoc udzielana w postaci pracy
soc.jalnej - ogółem 4

61 I21 75

W tynl:
l^,ryłącznie w postaci pracy socjalnej 5

22 31 49

POWODY PRZYZNAN{IA POMOCY

POWOD TRUDNEJ
LICZBA RODZIN

SYTUACJI ZYCIOWEJ 20l2 20l3 20l4
UBoSTWo 249 18,1 252

ż SIEROCTWO
J BEZDOMNOSC I

4 POTRZEBA OCHRONY
MACIERZYŃsrwł

21 21 34

5 BEZRoBoClE |63 l72 l83
6 NIEPEŁNOSPRAWNOSC 67 ,79 99

1 DŁUGOTRWAŁA CHOROBA 21 JJ 58

8 BEZRADNOSC W SPRAWACH OPIEK.-
WYCH, l PROWADZENIU
GOSPODARSTWA DOMOWEGO-
oGoŁEM

85 8,| 128



9 W TYM:
RODZINY NIEPEŁNE

49 46 44

l0 RoDZiNY WlELoDZIETNE 36 34 84

ll Al,KoHoLIZM 30 40 22

l2 NARKOMANIA
lJ TRUDNOSCI W PRZYSTOSOWANIU DO

ŻYClX PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU
KARNEGo

7 7 2

l1 KLĘSKA ZYWIOŁOWA LUB
EKOLOGlCZNA

|_5 ZDARZENIE LOSOWE

Jak widać zpowższęgo zestawieniaw 201,4 r. nadal największym problemem

występują.yń ,ru terenie gminy Sieradz, powodującym korzystanie z pomocy

społecznej jest ubóstwo oraz bezrobocie , jak równiez niepełnosprawnoŚĆ.

Ubostwo najczęściej związane jest z bezrobociem, które powoduję obnizenie

standardu życia, rezygnację z asptracji, utratę poczucia godnoŚci. Znaczna jest

rownięż \iczba rodzin nie radzących sobie z problemami życia codziennego,
zyciowo niezaradnych, nie podejmujących działań w celu przezwyciężenia
trudnego połozenia, atakże rodzin w których występuje problem alkoholowy.

Rodziny takie objęte są wzmożoną pracą socjalną. Jednak, aby praca socjalna

przynosiła pożądane efekty wymagane jest współdziałanie z wieloma
instytucjami, takimi jak: Powiatowy lJrząd Pracy, Sądy, Szkoły, Policja,
Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Urzędem Gminy, Gminna. Komisja
Profi laktyki i Rozw iązywania Problemow Alkoholowych, PCPR,itp.

1. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
Od lat prowadztmy ścisłą współprace z PCPR w Sieradzu będącym
podobnie jak nasz Ośrodek jednostką organizacvjną pomocy społecznej.
Współpraca polega na udzielaniu informacji na temat turnusów

rehabilitacyjnych, warunków otrzymania pomocy dla osób

niepełnosprawnych ze środkow PFRON. Ośrodek Pomocy Społecznej
wykonuje wywiady środowiskowe na zlecęnię PCPR u osób

korzystalących z pomocy PCPR a mieszkających na terenie gm. Sieradz.
2. Współpraca z|Jrzędem Gminy Sieradz dotyczy pomocy merytoryczne1

oraz pomocy w zńatwianiu róznych spraw naszych klientów. Szczególnie
wazna jest dla nas współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, do których na bieżąco kieĄemy osoby
zagr ożone uza\eżni eni em.

3. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Sieradzu
Dzięki współpracy z PIIP w Sieradzu posiadamy przede wszystkim
lepszy dostęp do informacj i dotyczących organlzowanych programÓw
akty w tzacji b ezrob otnych.



4. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Sieradzu polega na
lvzajemnym informowaniu się o środowiskach stanowiących zagtożenie
bezpleczeństwa zarówno dla osób w nich przebywających, juk i
nalbliższego oto czen i a.

5. Współpraca ze Szkołami
Dyrektorzy szkoł na bieżąco informowali pracowników soc.jalnych
GOPS, asystenta rodziny o problemach uczniów, nie tylko opiekuńczo -
wychowawczych ale także finansowych. Problem dotyczył uczniów
szczegolnie z rodzin dotkniętych alkoholizmem zę strony rodzica.
Efektem współpracy była poprawa sytuacji rodzinnej, finansowe.j oraz
poprawa wyników szkolnych dzięci.

Pragnę nadrnienić, że pracownicy socjalni w 2014 r. zorganizowali zbiorkę
odzieży, obuwia, AGD, pościeli dla osob znajdujących się w trudnej sytuacji
tnaterialno - finansowej, jak równi ęż zabawek i ksiązek dla dzieci.
Ksiązki zostŃy pozyskane nieodpłatnie z Księgami ,,Aleksander" w Sieradzu.

Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów

Bardzo znaczącą częścią naszej działalnosci jest realizacja zadań wynikających
z ustawy o świadczeniach rodzinnychzdnia 28 listopada2003 t.
Swiadczeniami rodzinnymi są:

L Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie

p i el ęgnac y jne or az specj alny zasiłek opi ekuńczy,
3 . Je dnor azow a zap omo ga z tytułu urodzenia dziecka.

Zaslłek rodzinny przysługuje, jezeli dochód rodziny w przeliczęniu na osobę
albo dochod osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,00 zł. Gdy członkiem
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub
orzeczenięm o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
zasiłek rodzinny przysługuje, jezeli dochod rodziny w przeliczęniu na osobę nie
przekracza kwoty 664,00 zł.
Fundusz alimentacyjny stanowi system wsparcia osób uprawnionych do
alimentów na podstawie tytułu wykonawczego środkami finansowanymi z
budzetu państwa.
Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco
ustalonych alimentów, jednakze nie wyższej niż 500 zł miesięcznię.
Przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzalężnione jest od
spełnienia kryterium dochodowego. Świad.czenia te przysługują, jeżeli dochód
rodziny w przeliczęniu na osobę nie przekraczakwoty 725,00 zł.



Dłużnicy alimentacyj ni
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu
wierzyciela nalezności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu
al i m entacyj nego osobie uprawnio nej łączntę z ustawowymi odsetkami.

Dochody pozyskane od dłuzników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych
świadczeń z funduszu alimęntacyjnego wyniosły 76.512192 zł. Ww kwota
została przekazana zgodnie z obowiązującymi przepisami na dochód budzetu
państwa, dochod własny gminy wierzyciela oraz dochód własny gminy
dłużnika.
Łączny dochód własny gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego
zwrócony ch przez dłużników alimentacyj nych w 20 I 4 r. wyniósł 23.37 8.7 1 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu prowadziIiczną dokumentację
współpracy z komornikami, organami właściwymi dłuznikow, Powiatowym
IJrzędem Pracy, Prokuraturą Rejonową, Sądem Rejonowym lnię tylko w
Sieradzu/ w celu ustalenia kuratora dla osoby nieobecnej z miejsca pobytu,
Starostwem Powiatowym, Urzędem Skarbowym oraz innymi instytucjami w
zależności od konkretnej sytuacji.
Wszyscy dłużnicy zgłaszani są do Centralnej Ewidencji Dłuznikow.
W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów w 2014 r. wydano 1254 decyzji
adrninistracyjnych.

Realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego -
Rozdział 85ż12

Rodzaj świadczenia 2012 r. 2013 r. ż0I4 r.

I.Świadczenia rodzinne/ogółem
wvdatki/

2.923.355,93 ż.769.218,30 2.788.779,60

- Zaslłki rodzinne 1.184.809,00 I.237.B54,00 I.142.991,00

- dodatki do zasiłków rodzinnych 719.955,56 651.718,30 504.094,70

- spec i alny zasIłęk op iekuńczy 22.I52"00 36.244,00

- zasiłki pielęgnacy.|ne 393.8ż2,00 397.035.00 380.358,00

świadczenia pielęgnacyjne 505.769,37 358.159.00 223.56I,00

- dodatki do świadczęnia
pielęgnacyinego

15.300,00

- jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka

1l9.000,00 87.000,00 83.000,00



ł,

Rozdział B52I3 - składki na ubezpięczęnię zdrowotne od osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla
opiekuna
- ilość osób - 21
- ilość składek - 16I
- wypłacona kwota 8.360,40 zł

Rozdział 85295 Rządowy program wspierania osób pobierających
świ adczenia pielęgnacyj ne
- ilość osob - 26
- ilość składek - 301
- wypłacona kwota - 60.200,00 zł
- koszty obsługi - 1.806,00.
Ogółem wykorzystana dotacja - 62.006,00 zł.

Fozdział 85295 - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych

Liczba rodzin wielodzietnych korzystających z programu (Karta Duzej
Rodziny) - 42
Koszty obsługi - 375,00 zł

podsumorvanie

Podsumowując powyższe sprawozd anie należy stwierd zic, że Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sięradzvpoprzez udzielanie wsparcia rodzinom, okazując
szacunek, akceptację, zrozumięnte i troskę pomagał mieszkańcom gminy
Sieradz odzyskac zaufanie i wiarę w mozliwości wyjścia z sytuacjikryzysowej.

Ośrodek Pomocy na rzęcz mieszkańców wykonywał zadania, których celem
była dbałość o to, aby:
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zasiłek dla opiekunów 418.530.90
II. Swiadczenia z funduszu alim. 229.998,70 282,073,9B 303.701,B3
il. Składki na ubezptecz. społ. od
świadcz. pielęgnacyinych i s.z.o

37,75I,22 60.391,05 55.619,9B

ilość osob 27 35 31

III. Koszty obsługi 98.705,43 96.298,99 II0.722,95
IY . Zakupy inwestycyjne 0 0

ogółem wvdatki 3.289.2I1,2B 3.207.982,3ż 3.25B.824.36



- dzieci nie były głodne, w tym celu opłacono posiłki w 15 placówkach
oświatowych.
- seniorzy, mieli godną starośó, czy to w domu pomocy społecznej azy w
środowisku domowym,
- osoby niepełnosprawne samotne mogły juk najdłużej funkcjonować w
środowisku domowym,
_ udzię|tc schronienia, zapewnić posiłek oraz nięzbędne ubranie osobom tego
pozbawionym.

Pracownicy socjalni obejmowali swoją działalnością również i takię rodziny, w
ktorych sytuacja finansowa była dobra, jednak konflikty rodzinne, przęmoc
psychiczna bądź ftryczna, nałogi, itp. miały negatywny wpływ na dobro
rnałoletnich dzieci lub innych członków rodziny.

Niestety, nie zawsze pomoc z naszej strony wygląda tak, jak byśmy sobie
tego życzyli. Często wynika to z braku chęci współpracy z drugiej strony. Bywa
równiez, że naszą działalność ograniczają przepisy prawne i mimo tego, ze
w danym przypadku uwazamy, iż np. pomoc finansowabyłaby konieczna, nie
mozemy jej udzielić, poniewaz ustawa stanowi inacze1.

Pragnę nadmienić, żę pomimo licznych problemów wynikających
z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych( ciągłych zmian przepisow
dotycząca przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku
opiekuńczego, bądź zasiłku dla opiekuna), ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, jak równięż z ustawy o pomocy społecznej, udało
naln się w większości przypadków zadania zrealizowaó, uniknąć wielu
drastycznych sytuacli oraz rozwiązac problemy zyciowe rodzin zwracających
się o pomoc, nie tylko finansową,
Jest to dowod dużej odpowiedzialności i ogromne go zaangażowania wszystkich
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Z tego miejsca chciałabym podziękować Władzom Gminy, a szczegóInie
Panu Wojtowi Jarosławowi Kaźmierczakowi, cńej Radzie Gminy Sięradz za
bardzo dobrą współpracę.
Są to osoby, którym nie jest obojętny los osób potrzebujących. Na ich pomoc
i wsparcie mozęmy zawsze liczyc i wspólnie rozwiązywać problemy społeczne
naszej gminy.
Rok 2015 ze wzg\ędu na ogólny kryzys i wzrost bezrobocia oraz zmniejszenie
dochodów niektórych rodzin, może przynieść wzrost liczby osób korzystających
z pomocy naszego Ośrodka. Wierzę, że przy zaangażowaniu pracowników
GOPS oraz wsparcia władz gminy, poradzimy sobie z nadchodzącymi
problemami.
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Zalącznik Nr 2 Do Uchwały Nr.....,..

Rady Gminy Sieradz z dnia.........

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie

Sieradz za2OL4 r.

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Sieradz na lata 2013-2015

został przyjęty Uchwałą Nr XXV|/156/2013 Rady Gminy Sieradz z dnia 25 lutego

2OI3 r.

Głownym celem programu jest wspieranie rodzin doświadczających trudności

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych w Gminie Sieradz,

Realizowany jest on poprzez cele szczegółowe:

t. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka;

2, Wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo celem przywrócenia

prawi dłowego fu n kcjonowa n ia;

Ha rmonogra m wykona ni a zadan:

Lp. Zadanie Raport realizacji Wnioski
1. prowadzenie

działalności
profilaktycznej na rzecz
dzieci

1,Udział rodziców w programach
profilaktycznych i edukacyjnych
wspierających wychowanie
dzieci i młodzieży

]-.Podniesienie poziomu
umiejętności opiekuń. -
wychowawczych oraz
poprawa wyników
szkolnych dzieci i młodz.

2. Udzielanie wsparcia i

pomocy rodzinie
p rzezywającej trudności
w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo -

wychowawczych

7. W 201,4 r. - 1,6 rodzin zostało
objętych wsparciem asystenta
rodziny, które polegało na:
< pomocy w rozwiązywaniu
problemów socjalnych(pomocy
w uzyskaniu uprawnień-renty
rodzinnej po zmarłej matce,
alimentów od ojca dzieci, zasiłku
rodzin nego wraz z dodatkami),
< pomocy w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych z

dziećmi,
< motywowaniu do podnoszenia
kwa l ifi kacj i zawod owych,

1.Zwiększen ie poczucia
bezpieczeństwa
socjalnego rodziny.
2.0dbudowanie
poczucia wartości
rodziny.
3.Zwiększenie poczucia
odpowiedzialności
rodziny oraz
umiejętności
rozwiązywania
problemów,
4.0dbudowa poczucia
współodpowiedzia l ności



< udzielaniu pomocy w
poszukiwaniu pracy zarobkowej,
< pomocy w relacjach ze

słuzbami i instytucjami (szkołą,

ku ratelą sądową, administracją),
< prowadzeniu treningów
zarządzania cza se m, b u dżetem
domowym,
< motywowaniu do
przestrzega nia higieny osobistej
oraz dbanie o zdrowie własne i
najblizszych,
< wsparciu w podejmowaniu
decyzji i oraz docenianiu
postępów,
< pomocy w budowaniu
,,zdrowych" relacji rodzinnych,
< udzielaniu porad jak nalezy
przezwycię żac kryzysy rodzi n ne,
< motywowanie do podjęcia
leczenia odwykowego.

2.Udzielono pomocy finansowej
i rzeczowej:
-pomocą w formie dozywiania w
szkołach objęto 29 dzieci i

młodzieży,
-wyprawki i stypendia szkolne
otrzymało 6 rodzin,
-udzielono pomocy finansowej
w formie zasiłków celowych,
okresowych, stałych-1-os.
-pozyska no odzież, pościel,
kołdry, ręczniki, zabawki dla

dzieci- dla 4 rodzin,
-zorganizowano czas wolny
dzieciom w okresie wakacji w
formie wyjazdu integracyjno -
sportowego do Białego Dunajca:

5 dzieci - sfinansowano wyjazd
ze środków GKPiRPA).
5 dzieci - sfinansował wyjazd
PKPS ZT w Sieradzu,
- 2 dzieci z rodzin niewydolnych
wvchowawczo brało udział w

za sytuację bytową
rodziny.



obozie sportowym w
Międzyzdroju (Vlll 2014 r.)-
sfinansowano ze środków
GKPiRPA),-
6 dzieci z ww. rodzin
zakwalifikowało się na
półkolonie letnie organizowane
przezTPDz. w Sieradzu,
- ponadto dzieci z powyzszych
rodzin uczestniczyły w festynie
rodzinnym zorgan izowanym
przez OSP oraz KGW w
Chojnem, Szkołę Podstawową w
Kłocku, ,,Dniu Rodziny" w
Gra bowcu zorgan izowanym
przez Filię Gminnej Biblioteki
Publicznej, Jednostkę OSP, KGW;
uroczystościach z okazji Dnia
Dziecka organizowanych przez
OSP Wiechucice, Bogumiłów,
Dzigorzew, KGW Kłocko i
Dzierlin:
Pikniku Ekologicznym,,Rodzice
dzieciom"- organ izowanym
przez Publiczne Gimnazjum
Gminy Sieradz.

3. Doskonalenie
współpracy pomiędzy
instytucjami i

podmiotami
działającymi na rzecz
dzieci i rodziny

Asystent rodziny w 2O'J,4 r. wziął
udział w szkoleniach:
1) ,,Motywowanie do podjęcia
leczen ia osób uza leżn io nych
oraz sprawców przemocy
domowej", 2) ,,Kierowanie
rozwiązywaniem problemów
przemocy w gminie- Trening
Lidera" . Asystent wziął udział w
1,1, posiedzeniach grup
roboczych dotyczących
przemocy domowej.
Pozostaje w stałym kontakcie
(osobistym i telefonicznym) ze
szkołami
zdrowia,

policją ,służbą

pracownikami socjalnymi GOPS,
ku rato ra m i, Zespołem
lnterdyscyplinarnym, Gminną
Komisją Profilaktyki i

1. Zwiększenie
współpracy między
instytucjami- lepszy
przepływ informacji.
2. Udzielanie rodzinie
kompleksowej pomocy.



_

Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych , Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie
(jednostką realizującą działania z
zakresu pieczy zastępczej) oraz
innymi instytucjami.
Pracownicy socjalni wzięli udział
w szkoleniach z zakresu
działania i funkcjonowania
Zespołu lnterdyscyplinarnego
oraz Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

Realizując zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od

01 czerwca 2013 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu

zatrudniony jest asystent rodziny.

środki na wynagrodzenie asystenta w ż01-4 r. w wysokości 22.532,0a zł

pochodziły z dotacji (ze środków Wojewody Łodzkiego), natomiast 9.479,26 zł

stanowiły środki własne gminy. W ramach kosztów własnych pokrywana była

częsc kosztów wynagrodzenia oraz ryczałt za używanie własnego samochodu

do wyjazdów w teren.

W 2014 r. wsparciem asystenta rodziny było objętych 16 rodzin. Na dzień 31

grudnia 201,4 r. praca asystenta została zakończona z 3 rodzinami (w dwoch

przypadkach z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania rodzin, W jednYm

przypadku ze względu na osiągnięcie celow). Z pozostałymi rodzinami w

dalszym ciągu będzie kontynuowana praca socjalna.

Asystent w ramach wykonywania swoich zadan udzielał nie tylko pomocV

rodzinie w poprawie jej sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętnoŚci w

prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa domowego, wspierał rodzinY W

rozwiązywaniu jej problemow socjalnych, psychologicznych i wychowawczvch,

motywował do podejmowania leczenia odwykowego, ale takze podejmował

działania interwencyjne i zaradcze w przypadku zagrozenia bezpieczeństwa

małoletnich dzieci, i tak:

< w ramach interwencji, ze względu na zagrozenie życia i zdrowia, jedno

małoletnie dziecko zostało umieszczone w rodzinie spokrewnionej .



OdpłatnoŚĆ za pobyt 8 dzieci w pieczy zastępczejw 2014 r. wyniosła 20,963,83
zł.

Uwazam, że zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Sieradzu asystenta rodziny było jak najbardziej celowe i zasadne. Przyniosło
niewymierne korzyŚci. Dzięki zaangażowaniu i ofiarnej pracy asystenta
uratowane zostało życie dwójki małoletnich , ciężko chorych dzieci (poprzez
stałe kontakty z lekarzami, umawianie na specjalistyczne wizyty lekarskie,
zabiegi operacyjne).

Efektem pracy asystenta było chociazby to, że rodziny mające problem
alkoholowy podjęły leczenie odwykowe w Szpitalu w Zgierzu. Po zakończeniu
leczen ia utrzym ują a bstynencję.

U większości rodzin podniosły się umiejętności opiekuńczo - wychowawcze
oraz umiejętnoŚci w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Poprawiły się
relacje rodzinne. Dzieci osiągają lepsze wyniki nauczania. Na skutek działań
asystenta w większoŚci mieszkań naszych podopiecznych utrzymywany jest
porządek, mieszkania zostały odnowione.

Pragnę nadmienić, że monitoring sytuacji dzieci zagrożonych kryzysem lub
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu opiekuńczo - wychowawczej,
zamieszkałych na terenie gminy prowadzony jest na bieżąco przez asystenta
rodziny oraz pracowników socjalnych zatrudnionych w GOPS. Dotyczy również
sytuacji rodzin , z którymi zakończono współpracę,



Rady Gminy Sieradz
z dnta

Sprawozdanie z rea|izacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie za ż0l4 rok

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinle oraz Ofiar Przemocy
w Rodzinie został przyjęty Uchwałą Nr XXII/I26|20I2 Rady Gminy Sieradz
z dnta 17 wtześniaLjlL r.
Głównym celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w
rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci oraz poprawa
skutecznosci dziŃń osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania
przemocy.
Realizacja celu głównego mozliwa jest poprzez celę szczegółowe, min.:

1 ) Systematyczną edukację środowiska lokalnego;
2) Zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadkow występowania

przemocy w rodzinie;
3) Poprawę skuteczności działań osób zobowlązanych i uprawnionych do

przeciwd ziałania przemo cy oT az monitorowani e występowania pr zemo ay
w rodzinie, jej rozmiarow i skutków społecznych oraz efektywności
podej mowanych działań.

H ann ono gram wykonan ia zadań:

l ) Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzeniem Nr 33l2O10 Wójta Gminy Sieradz z dnia 10 września 2010 r.
został powołany Zespoł Interdyscyplinamy ds. Przeciwdziałania Przęmocy w
Rodzinie, w skład którego wchodzą przedstawiciele: Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwi ązywania
Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji, oświaty, Sądu
Rej onowego, ochrony zdrowia.
Zespoł Interdyscyplinarny ręaltzowŃ działania określone w Gminnym
Programie Przeciwdzińartia Przemocy w Rodzinie oraz O_chrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie.
W 2014 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu, na których były omawiane
bieżące sprawy dotyczące problemów związanych z przeciwdziałaniem
przemocy w gminie oraz 58 posiedzeń grup roboczych.



2) Prowadzenie przez Zespoł Interdyscyplinarny zintegrowanych
skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy
rodzinie

Celem podejmowanych dzińań przęz Zespoł Interdyscyplinarny oraz grupy

robocze było umozliwienie osobom i rodzinom przezweiężenie trudnych

sytuacji zyciowych, które same nie były w stanie pokonać, atakżę zapobieganie

takirn sytuacjom.
po otrzymaniu wypełnionych ,,Niebieskich Kart" przez policję, pracownicy

socjalni nięzwłocznte przeprowadzali rodzinny wywiad środowiskowy.
Diagnozowali problem przemocy w rodzinie. Zapewniali osoby/rodziny wobec

ktorej stosowanabyłaprzęmoc, iz podejmowane w trakcie interwencji działania
będą znimiustalane i konsultowane, będą się odbywały za ich zgodą.

lnformowali osoby/rodziny, wobęc ktorej stosowana była przemoc o

konieczności nawiązania wspołpracy ze specjalistami z rożnych dziedzin, np. Z

prawnikiem, psychologiem, policjantem, lekarzem, pedagogiem szkolnym,
pracownikiem socjalnym, sądem, itp., podając konkretne informacle otaz adresy

instytucji, jak również możIiwości zwołania Zespołu Interdyscyplinarnego,bądŹ
grupy roboczej w celu podjęcia kompleksowych dzińań-
podczas przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego pracownicY

socjalni opracowywali plan pomocy osobie/rodzinie, wobec której stosowana

była przemoc. Informowali równi eż te osoby/rodziny wobec której stosowana

była przemoc, że powzięte informacje o wystąpieniu przemocy w rodzinie

zobowiązują ich do zawiadamiania policję lub prokuratora.

W 20l4 roku w wyniku przęmocy domowej grupy robocze działające w ramach

Zespołu Interdyscyplinarnego objęły pomocą 10 rodzin. W stosunku do tych

rodzin, grupy robocze prowadziły szereg zintegrowanych dziŃań. Monitorowały
ich sytuacje rodzinnę oraz prowadziły dokumentację działań podejmowanych

wobec rcdzin, w których dochodziło do przemocy oraz efęI<tów tych dziŃań.

Sprawców przemocy (zazwyczaj były to osoby uzależnionę od alkoholu)

nrotywowały do podjęcia leczenia odwykowego. Dziewięć wniosków przesłano

do Gminnej Komisji Prof,rlaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych o

podjęcie wobec tych osob leczenia odwykowego. Komtsja z tymi osobami

przeprowadziła rozmowy interwencyjno - motywacyjne, w wyniku których
osoby te zobowiązały się do zaprzestawania spozywania alkoholu i unikania
alvantur w domu, niektóre z tych podjęły dobrowolne leczenie odwykowe w
Szpitalu w Zgterzu.
pracownicy socjalni, jako osoby odpowiedzia|nę za prowadzenie oceny

efektywności podej mowanych działań wobec osoby/rod ziny, której stosowana

była przemoe, zobowiązani byli do współpracy oraz ,,czuwania" nad

osobą/rodziną do azasu ustania zjawiska, do systematycznychwizyt w miejscu

i
w



zamieszkania sprawcy, tak aby sprawca przęmocy w rodzinie miał świadomość
stałego zainteresowania jego zachowaniem wobec członków rodziny.
Ewaluacji podlegały równlęż działania podjęte w ramach Zespołu
lnterdyscyplinarneg o, bądź grup robo czy ch.
W 2014 roku do GOPS w Sieradzu wpłynęło 28 ,,Niebieskich Kart"
wypełnionych przęz policję, przęz pracowników socjalnych GOPS 1

,,NiebieskaKarta" .

Pracownicy socjalni w 2014 roku odbyli 87 wizyt, którę były związane z
przęmocą w rodzinie.
Ogołem 58 osob objęto poradnictwem z ty.tułu przemocy, 29 rodzin
doznających przemocy objęto praeą socjalną.
W 2014 r. podjęto decyzję o zakończenlu 17 ,,Niebieskich Kart" z powodu
ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszezenia o zaprzęstaniu
dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu
indywidualnego planu pomocy.

3) Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujqcych zadania.
zwiqzane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

10 osob realizujących program przeeiwdziałania przemocy wobec rodzin
(członkowie Zespołu oraz pozostali pracownicy socjalni GOPS) w 2014 r.

uczestniczyło w dwóch jednodniolvych szkoleniach organizowanym przez
ośrodek psychoprofilaktyki ,,NOWA PERSPEKTYWA" z Krakowa, pt.:

1. ,,Motywowanie do podjęcia lęczenia osób uzalężnionych oraz sprawców
przemocy domowej";

2. ,,Kierowanie rozwlązywaniem problemów przemocy w Gminie - Trening
Lidera'o. Koszty ww. szkoleń wyniosły łącznie 600,00 zł.

4)Zmiana postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania
i nfo r ma cyj no - edukacyj ne

Mając na uwadze poziom wiedzy mieszkańców gminy na temat mozliwości
rozwtązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie, wśród 32
przedstawicieli Rad Sołeckich gminy Sieradz , 5 szkół podstawowych,
Publicznego Gimnazjum Gminy Sieradz oraz Komendy Powiatowej Policji w
Sieradzu zostały rozpropagowane informacje dotyczące funkcjonowania
Zespołu Interdyscyplinarnego i umieszczone na tablicach ogłoszeń (również na
tablicy w budynku Urzędu Gminy Sieradz).
Ze środkow Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholov\rych zakupiono pakiet bazowy ,,Zachowaj Trzeźv,ry Umysł"
zawierąący ulotki i broszury profilaktyczno informacyjnych dotyczące



zjawiska przęmoay domowej i rozpowszechniono na terenie gminy oraz w 5

szkołach podstawov\rych i Publicznym Gimnazjum Gminy Sieradz.
We wszystkich szkołach podstawo!\rych i PGG Sieradz ręalizowane były
programy profilaktyeznę w zakresie przeciwdziałanta przemoesr, rozszetzaniu
się alkoholizmowi, narkomanli oraz innych zjawisk patologicznych wśród dzieci
i młodzieży.

Publiczne Gimnazjum Gminy Sieradz
1. W ramach zalęc edukacyjno - wychowawczych:
a) Przeprowadzono na godzinach wychowawczych pogadanki poświęcone

ww. tęmatyce- wszystkie klasy - 522 osoby,
b) tematykę przęmoay poruszano w trakcie pedagogizacji rodziców na
spotkaniach wychowawców z rodzicami (dla522 rodziców) oraz na
spotkaniu pedagoga zrodzicami (dla 175 rodzicow).
2. Formy aktywnego spędzania czasu wolnego promującego zachowania

nieagresywne, to m.in. :

a) zajęcia teoretyczne z wychowawcami klas, realizacja tematów z Programu
Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki Szkoły,

b) rajdy piesze- w roku 2014 zorganIzowano 2 rajdy jednodniowe po Ziemi
Sieradzkiej,

c) pozalekcyjne zajęcia spottowe - 9 godzin tygodniowo (dla 58 uczniów),
d) koło tanecznę - l godzina tygodniowo,
e) ,,Bezpięczne życie" - koło dyskusyjne - 1 godzinatygodniowo,
f) koło szachowe i turnieje organizowane na terenie szkoły,
g) akcja promocyjno - profilaktyczna:,,Dopalaczom mówimy stop" dla 522

uczniów) ) .

h) spektakle profilaktyczne,.,,Swiatełko w tunelu" i ,,Najlepszy z naj\epszych"
(dIa346 uczniów),

i)Piknik Ekologiczny: Rodzice Dzieciom (elementy profilaktyki
prozdrowotnej: m.in. pokazy fittnes, promowanie zdrowego stylu życia) -
dla 522 uczniów.

Liczba rodzin objętych dziŃaniami edukacyjnymi poświęconymi tematyce
przemocy - ok.522.

Szkoła Podstawowa w Charłupi Małej
1.W zEęciach edukacyjno wychowawczych poświęconych tematyce
przemocy w rodziniewzięIiudział uczniowie klas 1-6,tj. 115 osób.
W szkole zorganizowano :

a) akcję informacyjną dla dzięci - juk szukać pomocy- wyeksponowany zostŃ
plakat z numerem telefonu na,,Błękitną linię",
b) nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu na temat ,,Działania szkoły na rzeaz
zdrowia l bezpteczeństwa",



c) w szkole przeprowadzane były zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów
spraw-iających problemy wychowawcze z klas I-VI,
d) na godzinach wychowawczych wychowawcy klas podkreślali rangę
bezpieczeństwa w szkole i w drodze do niej, atakżę w domu i w wolnym czasie,
e) r e altzowany był pro gr am,,B ezpie czna pr zelw a",
f) w klasie IV realizowany był Program ,,Znajdźwłaściwe rozwiązanie".
2.Formy aktywnego spędzania czasu wolnego promującego zachowania
nieagresywne:
a) zajęcia spottowe na Orliku i sali gimnastycznej,
b) udział w rajdach pieszych i rowerowych,
c) zajęcia wokalno - recytatorskie,
d) zajęcia zespołów wyrównawczy ch,
e) rnobilność kadry edukacyjne w ramach programu Erasmus*,
t) udział w wycieczkach do ciekawych miejscowości naszego kraju,
g) zabawy na szkolnym placu zabaw,
h) dyskoteki,
i) spotkanie z policjantem klas I-III - podankant.bezpieczeństwa,
j) spotkanie zę strażakiem klas IV-VI ,,Czadowi stop."
3 .Li czba rodzicow obj ętych działaniami edukacyj nymi poświęconymi tematyce
przemocy - ok. 89 osób.

W Szkole Podstawowej w Rzechcie ręalizowane były elementy Programu
profilaktyki dotyczące zachowań agresywnych i przemocy w rodzinie.
l.W zajęciach edukacyjno - wychowawczych poświęconych ww. tematyce
wzięło udział - 86 osób.
2.Ręalizowane były elementy Programu profilaktyki dotyczące zachowań
agresywnych i przęmocy w rodzinte. Zawarte były w nim równiez procedury
postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i Ęciu uczniów. Szkoła
prowadziła działania profilaktyczne mające na celu eliminowanie agresywnych
zachowań u dzieci i propagowanie pożądanych w społeczeństwie postaw.

3.F'ormy aktywnego spędzania ezasu wolnego promującego zachowania
nieagresywne:
- udział w kołach zainteresowań, zajęciach sportowo - rekreacyjnych,
- dyskoteki szkolne,
- wycieczki kraj ozn awlze,
- udział w rajdach pieszych i rowerowych.
4 .Liczba rodziców obj ętych działaniami edukacyj nymi po święconymi tematyce
przemocy - 75.

Szkoła Podstawowa w Chojnem
l.W zajęctach edukacyjno wychowawczych realizowanych w ramach
programu profilaktyki wzięło udział - 146 dzieci.



2 .Szkoła r ealtzow ała przede wszystkim Szkolny Program Profi laktyki,,Zyjemy
zdrowo i bezpiecznie", ktory w swoich zńożeniach zawierał między innymi
umiejętnośc rozrożniania dobra od zła przęz uczniów, ukazywanie zgubnej roli
agresji w grupie rówieśniczej, ksżałtowanie odpowiedzialności za własne
zachowania w stosunku do innych ludzi za swoje czryny.
W ramach programu odbyły się :

a) sesja plakatowa ,,Rozpoznawanle u;zuć",
b) warsztaty psychologiczne ,,Bezpiecznie i zdrowo w szkole" - kl. I,
c) warsztaty psychologlaznę,,Radzenie sobie ze złością" - kl. I-VI,
d) warsztaty ,,Praca w grupie" - kl. IV,
e) warsztaty ,,Przemoc rówieśnicza" - kl. III-U.

3. Formy aktywnego spędzania czasu wolnego promującego zachowania
nieasertywne:
a) zawody sportowe,
- udział w rajdach pieszych i rowerowych,
b) zabawy, dyskoteki,
c) udział w kołach zaintęresowań.
d) zaięcia wokalno - ruchowe w ramach zajęc świetlicowych.
4, Liczba rodziców objętych działaniami edukacyjnymi poświęconymi tematyce
przemocy - 1I.

szkoła podstawowa w kłocku
l.Liczba dzięci biorących udział w zajęciach edukacyjno - wychowawczych
poświęconych tematyce przemocy - I39.
2.Wśród uczniów w ww. Szkole nie było dzięci z rodzin objętych procedurą
,,Niebieskiej Karty". Wszystkie podejmowane w tym kięrunku działania miĄ
charakter wryłącznie profilaktyczny. W 2014 r. szkoła była zaangazowana w
problem przeciwdziałanta przemocy w rodzinie. Dla rodziców i uczniów były
udostępnione materiały informacyjne zarówno przy wejściu do budynku szkoĘ,
jak i na stronie intemetowej szkoły w zaĘadcę ,,Dla Rodziców".
Przeprowadzonę były indywidualnę rozmory z rodzicami (35 osoby) na temat
właściwych postaw rodzicielskich, opieki nad dzieckiem, zapewnieniu dzieciom
p o c z uc i a b ezpie czeń stwa ftzy czne go i p sychi czne go.
W ramach realizowanego w szkole Programu Wychowawczego i Programu
Profilaktyki oraz godzin do dyspozycji wychowawcy, prowadzone były zajęcia
edukacyjno wychowawaze promujące właściwy sposób rozwiązywania
konfliktow oraz radzenia sobię z agręsją, w których uczestniczyli wszyscy
uczniowie klas I - VI oraz dzięci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych .

Realizowane były zagadnienia o tematyce :

- w zmacniania w ięzi ro dz innych,
- poznawania tradycji rodzinnych,
- tnówienia,,nie" na patologiczne zachowania innych osób,



/
- sposobow opanowywania Wrażania uczuĆ negatywnych i właściwego

wyrażania własnych sądów i ocen,
- niebezpieczeństwa grożące dzieciom w domu i w szkole,
- konflikty - jak ich unikać i je rozstrzygacbez agresji,
- ABC asefiywności,
- bezpteczeństwo dziecka w rodzinie,
3.Fonny aktywnego spędzania ezasu wolnego promującego zachowania nie
agresywne:
a) udziń w kołach zainteresowań,
b) udział w zajęctach sporlowych,
c) udział w licznych uroczystościach szkolnych, tj. Święto Szkoły, Dzięn
Chłopca, Andrzejki, Mikołajki, Przedstawienie Noworoczne, zabawa
choinkowa, Dzięń Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, Światowy
Dzięń Zyczliwości.
4 .Liczba rodziców obj ętych działaniami edukacyj nymi poświęconymi tematyce
przemocy - 4I.

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiei
1.W zajęciach edukacyjno - wychowawczych dotyczącychprzemocy w rodzinię
wzięło udział 48 uczniów.
2. Szkoła realizowała Szkolny Program Profilaktyki Przemocy.
a) na tablicach informacyjnych widniały procedury w przypadku agresji i
przemocy) _

b) przy współudziale koordynatora ds. bezpieczeństwa rozwiązywane były na
bieżąco konflikty dotyczące zĘch zachowań dziect,
c) nauczyciele przeprowadzali pogadanki na tęmat zachowania uczniów w

szkole i poza szkołą,
d) szkoła przeprowadzała pogadanki na temat dyskryminacji i cyberprzemocy,
e) przeprowadzane były ankiety w celu rozpoznaniaróżnych zagrożeń,
f) realizowała program ,,Nie pal przy mnie, proszę", ,,Znajdź właściwe
rozwiązante,
g) szkoła współpracowała z policją, Poradnią Psychologiczno - Pedago giczną.
Przęz ww. instytucje przeprowadzane były pogadanki, warsztaty dla dzieci i

rodzicow na temat przeciwdziałanta przemocy w rodzinie.
3. Forrny aktywnego spędzania czasu wolnego promującego nie agręsywne
zachowania:
a) udział w kołach zainteresowań, zajęciach sportowych,
b) dyskotęki szkolne, bal karnawałowy,
c) wyciec zki krajoznaw cze,
d) wyjazdy do kina, teatru, na basen, do ZOO, Ogrodu Botanicznego,
e) spacery na śwteżym powietrzu połączonę z zajęciami edukacyjnymi kI.0-III,
f) udział dzieci w rajdach pieszych i rowerowych oraz koloniach lętnich,
g) akcje charytatywne np. ,,Góra grosza", "Gorączka ńota",



I

h) spotkania zciekawymi ludźmi,

i) wdrażanie do wspolneg o czytanta (głośne czytanie fragmentów literatury

pr zez rodzic ów, zapr o szonlch. g: 
:ci)

4 . Liczb aroori 
" 
J# obj ętyóh dZińaniami edukacyj nymi p o święconymi tematyce

przefiIocy - 41.

Ponadto w żOl4 r. _ Zespół Interdyscyplinarny na terapię. indywidualną do

psycholog a dziiającego w ośrodtu tnteiwencji Kryzysowej w Sieradzu nie

skierował żadnelóś"u], (brak vnyrażenia zgody przez osoby pokrzywdzone), 17

osob skierowanodo prawnika w PCPR w Sieradzu,

Z przedstawionej analtzy stanu rea\tzacji Programu Przeciwdziałanta

Przemocy w Rodzin r" orurofiar Przemocy wynika, żę w 2014 roku wszystkie

zadania* ,ut ..ri. przeciwd ziałanta przemocy w rodzinie były zrealtzowane ,

Dzińania podejmow ane przez ręalizatorów sprzyjały ograniczeniu problemu

przemocy w rodzinie i skutkow stosowania przemocy, w ramach

podejmowanych działań wzrosła więdza i świadomość zarówno słuzb

odpowied ,iu|ny"h łuprr..i*a zińanię zjawisku przemocy domowej, jak i osob

uwikłanych w przemoc oraz mieszkańców naszej gminy,


