Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bielawa na lata 2012-2017 za rok 2017
Szczegółowa diagnoza i analiza sytuacji społecznej Gminy Bielawa, którą przedstawiono w „Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Bielawa na lata 2012 – 2017” stanowiła podstawę do wyodrębnienia 5 obszarów strategii.
- Rynek pracy – bezrobocie
- Uzależnienia (alkoholizm, narkomania, lekomania) i przemoc.
- Edukacja, kultura i sport
- Pomoc społeczna
- Sytuacja mieszkaniowa - bezdomność
Zadania z w/w obszarów realizowane są przez szereg instytucji w Bielawie.
W celu przeprowadzenia oceny realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bielawa na lata 2012 – 2017” w roku
2017, do szeregu instytucji została przesłana informacja z prośbą o przedłożenie sprawozdań z realizacji przedmiotowej Strategii w poszczególnych
jednostkach.
Na podstawie otrzymanych sprawozdań dokonano zbiorczego zestawienia przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne podmioty,
wpisujących się w Cele szczegółowe i Zadania określone w Strategii.
Cel główny: Zwiększanie szans na podjęcie pracy przez mieszkańców Bielawy.
Realizowany jest przez Gminne Centrum Informacji w Bielawie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie, Żłobek Publiczny w Bielawie,
Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego
Obszar rynek pracy-bezrobocie
Cel główny 1. Zwiększanie szans na podjęcie pracy przez mieszkańców Bielawy.
Cel szczegółowy:
1. Amortyzowanie zderzenia mieszkańców Bielawy ze zjawiskiem bezrobocia.
Zadanie

Realizator

Podać konkretne przykłady realizacji zadania

1. Aktywizacja i edukacja.

Gminne
Centrum
Informacji

3 spotkania z młodzieżą szkolną w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia
Kariery - informacje na temat metod poszukiwania pracy w kraju i za
granicą, zawodów deficytowych, zakładania firm.
2 spotkania z osobami bezrobotnymi uczestniczącymi w kursach
aktywizacyjnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy –
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prelekcje na temat skutecznego poszukiwania pracy i usług świadczonych
przez GCI.

2. Motywowanie bezrobotnych do
poszukiwania zatrudnienia i
usamodzielnienia się.

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Klubem Pracy oraz
Gminnym Centrum Informacji. Pracownicy socjalni na bieżąco informują
bezrobotnych klientów o ofertach pracy, giełdach pracy. Zwracają się z
prośbą do PUP o wyszukiwanie osobom bezrobotnym ofert pracy, kursów
zawodowych, stażów.

Bielawska
Agencja
Rozwoju
Lokalnego
Gminne
Centrum
Informacji

W 2016-2017 r. pozyskano firmy do realizacji programów szkoleniowych
i aktywizujących bezrobotnych. Firmy realizuję programy w Bielawskim
Inkubatorze Przedsiębiorczości zarządzanym przez BARL.

Żłobek
Publiczny

Przyjęcie osoby bezrobotnej w ramach prac społecznie użytecznych w
okresie od V –X 2017 - 1 osoba

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Klubem Pracy oraz
Gminnym Centrum Informacji. Pracownicy socjalni na bieżąco informują
bezrobotnych klientów o ofertach pracy, giełdach pracy. Zwracają się z
prośbą do PUP o wyszukiwanie osobom bezrobotnym ofert pracy, kursów
zawodowych, stażów. Sporządzanie kontraktów socjalnych
aktywizujących osoby bezrobotne.

Bielawska
Agencja
Rozwoju
Lokalnego

Pozyskano Firmę do realizacji programu dla bezrobotnych wraz z
poszukiwaniem zatrudnienia. Firma realizuje program w Bielawskim
Inkubatorze Przedsiębiorczości zarządzanym przez BARL. Firma
finansuje staże.

2119 wizyt osób zainteresowanych skorzystaniem z oferowanych usług:
55 Giełd Pracy – 1248 uczestników,
455 napisanych CV i listów motywacyjnych,
320 poszukujących pracy za pośrednictwem GCI,
ok 200 wysłanych aplikacji na konkretne stanowiska pracy,
5 porad na temat uzyskania dotacji z PUP i założenia firmy.
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3. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom
psychospołecznym bezrobocia.

Cel szczegółowy:
2. Rozwój infrastruktury gospodarczej
Zadanie
1. Instytucjonalne wspieranie Małych i
Średnich Przedsiębiorstw.

2.Program rozwoju Małych i Średnich
Przedsiębiorstw.
3.Rozwój infrastruktury technicznej

Gminne
Centrum
Informacji

Organizacja: robót Publicznych – 16 osób – 6 m-cy
Prac społecznie użytecznych -16 osób – 6 m-cy
W wyniku rekrutacji osób z orzeczeniem o niepełnosprawności pracę przy
sprzątaniu, ochronie i monitoringu firm podjęło 7 osób
Pomoc 53 emerytom i rencistom w znalezieniu dodatkowego zajęcia.

Żłobek
Publiczny

Przyjęcie osoby bezrobotnej w ramach prac społecznie użytecznych w
okresie od V –X 2017 - 1 osoba

Realizator

Podać konkretne przykłady realizacji zadania

Gminne
Centrum
Informacji

Udział Gminy Bielawa w Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu
Dzierżoniowskiego. Udziały o wartości 426 tys. Fundusz
udzielił przedsiębiorcom 350 poręczeń.

Bielawska
Agencja
Rozwoju
Lokalnego

W 2017 roku podpisano umowę z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego.
BARL Sp. z o.o. prowadzi na bieżąco działania informacyjne dotyczące
oferty FRW dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego na
rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej oraz dla
podmiotów Ekonomii Społecznej.
Zorganizowano 2 konferencje.
Brak danych

Brak danych
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Cel główny: Zwiększenie zasięgu profilaktyki uzależnień i przemocy wśród mieszkańców Bielawy.
Realizowany jest przez Urząd Miasta w Bielawie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie, Żłobek Publiczny w Bielawie,
Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Gimnazjum, Szkołę Podstawową nr 7, Szkołę Podstawową nr 10, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3.

Obszar Uzależnienia (alkoholizm, narkomania, lekomania) i przemoc w rodzinie
Cel główny: Zwiększenie zasięgu profilaktyki uzależnień i przemocy wśród mieszkańców Bielawy.
Cel szczegółowy;
1. Objęcie profilaktyką uzależnień i przemocy rodziców, dzieci uczestniczących w programach merytorycznych
Zadanie

Realizator

Podać konkretne przykłady realizacji zadania

1. Realizacja programów dotyczących
przemocy i uzależnień w przedszkolach,
szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Urząd
Miasta

1. Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy parafii oraz przy OHP,
prowadzenie klubów profilaktycznych przy G1, G2, G3, SP 7 i SP 10.
2. Dofinansowano program profilaktyczny, pod nazwą „Aktywne
Wakacje” .
3. W szkołach podstawowych, gimnazjach oraz Zespole Szkół
Społecznych w Bielawie przeprowadzono ogólnopolską kampanię
społeczną „Postaw na rodzinę”.
4. Dofinansowano program p.n. „Mikołaj na AQUARIUSIE”.
5. W ramach programu „Działając wspólnie – dbamy o rodzinę”
zorganizowano w szkołach:
- spotkania młodzieży z prawnikiem (który uświadamiał ich na temat
skutków prawnych działań przemocowych popełnianych przez osoby
młodociane lub nieletnie),
- spotkania młodzieży ze specjalistą, który miał prelekcje na temat
dopalaczy w kontekście radzenia sobie z sytuacjami stresowymi,
- warsztaty dla dzieci i młodzieży pn. „Świadomy stres”.

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

W 2017 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 85 przypadków
przemocy w rodzinie, gdzie zostały uruchomione procedury Niebieskich
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Kart. Łącznie w rodzinach objętych procedurą zostało sporządzonych 95
Niebieskich Kart.
Oznacza to, że w rodzinach objętych procedurą zostało dodatkowo
wypełnionych 10 Niebieskich Kart. W 2017r. prowadzonych było 28
procedur „NK” które zostały wszczęte w 2016 r. lub wcześniej.
Procedurą Niebieskie Karty objętych było 361 osób.
- w tym: kobiet – 120, mężczyzn – 120, dzieci – 121.
Grupy robocze spotkały się 411 razy.
1. Liczba założonych Niebieskich Kart A w 2017 r rozpoczynających
procedurę – 91 w tym założonych przez: pomoc społeczną – 12, policję 69, gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych – 1, oświatę
– 9, ochronę zdrowia – 0.
2. Liczba Niebieskich Kart A zakładanych w trakcie prowadzenia
procedury ( nie wszczynały procedury) – 10.
3. Liczba sporządzonych Niebieskich Kart C przez Zespół
Interdyscyplinarny/Grupę Roboczą - 38.
4. Liczba sporządzonych Niebieskich Kart D przez Zespół
Interdyscyplinarny/Grupę Roboczą – 33.
5. Liczba zakończonych przez Zespół Interdyscyplinarny/Grupę Roboczą
procedur "Niebieskie Karty", na skutek ustania przemocy w rodzinie i
zrealizowania indywidualnego planu pomocy – 83.
6. Liczba zakończonych przez Zespół Interdyscyplinarny/Grupę Roboczą
procedur "Niebieskie Karty", na skutek rozstrzygnięcia o braku zasadności
podejmowania działań - 12.
7. Liczba wniosków skierowanych do GKRPA – 29. (wniosek o podjęcie
działań wobec osoby nadużywającej alkoholu).
8. Liczba wniosków skierowanych do sądu opiekuńczego – 23. (wniosek
o wgląd w sytuację małoletnich w środowisku rodzinnym zagrożonym
przemocą domową, bądź wobec których stosuje się przemoc domową).
9. Liczba wniosków skierowanych o opuszczenie lokalu (art.11 a ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy – 3.
10. Liczba zawiadomień o zawiadomień o popełnieniu przestępstwa
kierowanych do organów ścigania– 23.
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Szczegóły w sprawozdaniu z Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie.
Żłobek
Publiczny

-Zamieszczanie tematycznych informacji na tablicy na tablicy ogłoszeń
w żłobku,
- edukacja personelu. W 2017 roku personel żłobka uczestniczył w
szkoleniu w zakresie problematyki przemocy prowadzonego przez
przedstawicieli OPS.

Szkoła
Podstawowa
nr 4 z
Oddziałami
Gimnazjum

Szkoła w/w zadanie realizowała poprzez:
Szkolny Program Profilaktyczno – Wychowawczy szczególnie w części
dotyczącej bezpieczeństwa społeczności szkolnej i
cyberprzemocy,realizacja programów:
-Bezpieczna szkoła,
-Bezpieczna droga do szkoły,
-Nie pal przy mnie proszę,
-Dziecko w sieci- Sieciaki,
- warsztaty dotyczące zagrożeń związanych z sięganiem po substancje
psychoaktywne przeprowadzone przez terapeutę uzależnień ,
-„Odpowiedzialność prawna”- spotkanie młodzieży z prawnikiem”
-Prowadzenie pogadanek i prelekcji na temat dla uczniów klas V-VI
przez Policję ,
-Prowadzenie zajęć-warsztatów dla uczniów klas VI na temat
Cyberprzemocy przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
-Prowadzenie przez Pedagoga i Psychologa szkolnego: pogadanek i
rozmów z uczniami klas IV-VI na tematy uzależnień , cyberprzemocy,
relacji międzyludzkich, odpowiedzialności prawnej i bezpieczeństwa w
sieci, zajęć dotyczących profilaktyki zachowań: relacji koleżeńskich,
przeciwdziałania agresji, sytuacji konfliktowych.

Szkoła
Podstawowa
nr 7

- Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie promocji zdrowia psychicznego,
profilaktyka niedostosowaniu społecznemu, (zajęcia z pedagogiem,
psychologiem, pogadanki pielęgniarki szkolnej, lekcje wychowawcze),
-Realizacja programu profilaktyczno wychowawczego „Spójrz inaczej”,
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- spotkania z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej na temat
bezpieczeństwa, sposobów unikania zagrożeń, odpowiedzialności za
zachowania niepożądane,
- udział szkoły w miejskim projekcie „Postaw na Rodzinę”.
- kontynuacja zajęć z terapeutą dla dzieci z zaburzeniami emcjonalnymi
w ramach Klubu Puchatek,
Szkoła
Podstawowa
nr 10

Realizacja
programów
profilaktyczno-wychowawczych:
„Spójrz
inaczej”(elementy), „Przemoc wobec dzieci”, „Szkoła bez agresji”,
„Tydzień bezpieczeństwa w szkole”, „ Postaw na rodzinę”, oraz programu
socjoterapeutycznego dla dzieci z grupy ryzyka zagrożenia alkoholizmem,
niedostosowaniem społecznym oraz z niską pozycją w klasie. Lekcje
wychowawcze na tematy „Zagrożenia ze strony środków odurzających”,
„Cyberprzemoc”

Gimnazjum
nr 1

Szkoła w/w zadanie realizowała poprzez:
- realizacja szkolnego programu profilaktycznego (cały rok),
- zorganizowanie i przeprowadzenie akcji pn. „Jabłko zamiast papierosa”,
która miała na celu przedstawienie negatywnego wpływu papierosów na
organizm człowieka,
- realizacja warsztatów z Zakresu Profilaktyki Zachowań
Autodestrukcyjnych prowadzonych przez terapeutów z Oddziału
Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Sudeckiego Centrum Zdrowia
- realizacja warsztatów Świadomy Stres prowadzonych przez terapeutę z
Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Sudeckiego Centrum
Zdrowia
- realizacja zajęć psychoedukacyjnych z prawnikiem pt.
Odpowiedzialność Nieletnich Wobec Prawa
- realizacja programu pn. „Znajdź właściwe rozwiązanie”, którego celem
było zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej,
- prowadzenie Klubu Profilaktycznego dla uczniów zagrożonych
niedostosowaniem społecznym,
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- promowanie akceptowalnych form spędzania czasu wolnego
a) realizację programu „Postaw na rodzinę” (organizacja konkursu
gminnego na najładniejszą ozdobę świąteczną)
b) udział w festynie rodzinnym „Bielawa Twój Dom”
c) udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym,
d) organizowanie półkolonii zimowych,
e) organizowanie wycieczek szkolnych miejscowych i wyjazdowych,
f) realizacja zajęć pozalekcyjnych,
- prowadzenie działań promujących zdrowy styl życia poprzez:
a) realizację programu edukacyjnego pn. „Trzymaj formę”, którego ideą
jest promowanie zasad zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, b)
prowadzenie prelekcji przez pielęgniarkę szkolną na temat: higieny
osobistej, profilaktyki grypy, profilaktyki raka piersi, profilaktyki szyjki
macicy, negatywnego wpływu palenia tytoniu i stosowania dopalaczy na
organizm człowieka, profilaktyki wad postawy, profilaktyki wad wzroku
oraz profilaktyki HIV/AIDS,
c) udział uczniów w konkursach i olimpiadach promujących zdrowy styl
życia
d) udział w zajęciach Szkolnych Klubów Sportowych i klubu sportowego
ULKS „MUFLON”, zajęciach na basenie i zawodach sportowych
2. Zwiększenie bazy materialnej i
intelektualnej umożliwiającej realizację
programów merytorycznych.

Urząd
Miasta

1. Sfinansowanie materiałów papierniczych, piśmiennych, pomocy
dydaktycznych, wycieczek turystycznych i innych działań mających na
celu wzbogacenie oferty w świetlicach środowiskowych oraz klubach
profilaktycznych.
2. W listopadzie zorganizowano szkolenie dot. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie dla pracowników policji, pomocy społecznej oraz
członków zespołu interdyscyplinarnego. W szkoleniu wzięło udział 66
osób.
3. Sfinansowanie materiałów papierniczych i poczęstunku na potrzeby
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.
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3.Edukacja rodziców. Organizowanie
pogadanek, prelekcji, dyżurów
interwencyjno-wspierających.

Szkoła
Podstawowa
nr 7

- przy udziale gminy zorganizowano zajęcia dla dzieci w ramach Klubu
Puchatek,
- zapewniono dzieciom dostęp do programów edukacyjnych i
profilaktycznych kształtujących umiejętności potrzebne do życia bez
używek, (profilaktyczne spektakle teatralne),
- udział pedagoga w posiedzeniach grup roboczych d.s. przemocy w
rodzinie w ramach realizacji zagadnień Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy.
- udział szkoły w projekcie „Postaw na Rodzinę”.

Szkoła
Podstawowa
nr 10

Wykorzystanie materiałów edukacyjnych oraz ulotek związanych z
realizacją programu „Postaw na rodzinę”, programów antynikotynowych
oraz funduszy przeznaczonych na nagrody do konkursów plastycznych i
literackich - z Urzędu Miejskiego

Urząd
Miasta

1. Został utworzony punkt dla osób doświadczających przemocy w
rodzinie, w którym raz w tygodniu dyżurował radca prawny oraz
psycholog.
2. Przy współpracy z NZOZ „EURO MEDICA”kontynuowana była
realizacja programu „Trzeźwy umysł”.
3. Zlecono do realizacji zadanie publiczne w zakresie ochrony zdrowia Podejmowanie działań mających na celu pomoc osobom uzależnionym i
członkom ich rodzin.
4. W ramach punktu konsultacyjnego przy OPS prowadzone były zajęcia
edukacyjne z osobami podejrzewanymi o stosowanie przemocy oraz
osobne zajęcia z osobami podejrzewanymi o doświadczanie przemocy.
5. Zorganizowano spotkania rodziców ze specjalistą, który prowadził
prelekcje na temat trudności wieku dojrzewania, w kontekście sięgania po
substancje psychoaktywne.

Żłobek
Publiczny

Edukacja poprzez działania informacyjne poprzez tablicę ogłoszeń w
żłobku.
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Szkoła
Podstawowa
nr 4 z
Oddziałami
Gimnazjum

Szkoła w/w zadanie realizowała poprzez:
Prowadzenie pogadanek i prelekcji dla rodziców uczniów klas V-VI przez
Policję ,Przedstawicieli na temat: uzależnień , cyberprzemocy i
odpowiedzialności prawnej bezpieczeństwa dzieci
-Spotkania z rodzicami i pogadanki dla rodziców w ramach wywiadówek
n/t uzależnień, cyberprzemocy,
-Spotkania - prelekcje dla rodziców organizowane we współpracy z
Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Bielawie na tematy :
” Bezpieczeństwo w Internecie”,
” Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci-metody
wychowawcze”,
Prowadzimy na terenie szkoły:
-Grupę wsparcia dla rodziców-Porady i rozmowy wspierające, profilaktyczno- wychowawcze dla
rodziców oraz kierujemy do instytucji specjalistycznych wymagających
takich interwencji.
Realizowaliśmy program Bezpieczna + ,również dla rodziców dotyczący:
- sposobów rozwiązywania problemów dzieci i nastolatków,
- podnoszenia kompetencji rodzicielskich.
-Warsztaty dotyczące okresu dojrzewania zagrożeń związanych z
sięganiem po substancje psychoaktywne” spotkanie z terapeutą
uzależnień dla rodziców.

Szkoła
Podstawowa
nr 7

- pedagogizacja rodziców w ramach spotkań indywidualnych z
wychowawcami, pedagogiem, psychologiem, Dyrekcją, pracownikami
PPP w Bielawie.
- wsparcie psychologa i pedagoga dla dzieci z rodzin dotkniętych
przemocą,
- w październiku 2017 r. zorganizowano spotkanie rodziców uczniów klas
I- III z pedagogiem PPP w Bielawie. Temat prelekcji : „Sytuacje trudne.”
- w listopadzie 2017 r. roku zorganizowano spotkanie rodziców z T.
Bylickim – specjalistą w zakresie poradnictwa i terapii rodzinnej,

10

Szkoła
Podstawowa
nr 10

Zorganizowanie spotkań z rodzicami w formie prelekcji: „Rola rodziców
w ochronie dzieci przed sięganiem po środki odurzające”, „Dojrzałość
szkolna”, „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci”
„Cyberprzemoc”. Spotkania i rozmowy indywidualne z rodzicami
prowadzone przez pedagoga i psychologa, zebrania z rodzicami oraz tzw.
„otwarte poniedziałki”.

Gimnazjum
nr 1

Szkoła w/w zadanie realizowała poprzez:
- indywidualne konsultacje rodziców z pedagogiem i psychologiem
szkolnym,
- organizowanie szkoleń i prelekcji dla rodziców w ramach SZKOŁY
DLA RODZICÓW - przeprowadzenie szkolenia z profilaktyki substancji
psychoaktywnych – Stop dopalaczom;

Straż
Miejska

Program –Pedofilia i porwania dzieci oraz program – Dopalacze i
narkotyki. Programy realizowane były dla rodziców wszystkich szkół
podstawowych

Cel główny: Wspieranie rozwoju edukacji, kultury i sportu.
Realizowany jest przez: Urząd Miejski w Bielawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie, Żłobek publiczny w Bielawie, Szkołę
Podstawową nr 4 z Oddziałami Gimnazjum, Szkołę Podstawową nr 7, Szkołę Podstawową nr 10, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2,
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.

Edukacja, kultura i sport
Cel główny: Wspieranie rozwoju edukacji, kultury i sportu.
Cel szczegółowy:
1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków umożliwiających zdobywanie wiedzy zgodnie z ich predyspozycjami a
także potrzebami rynku pracy.
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Zadanie

Realizator

Podać konkretne przykłady realizacji zadania

1. Umożliwienie kadrze pedagogicznej
nabywania dodatkowych kwalifikacji i
doskonalenia zawodowego

Żłobek
publiczny

W 2017 pracownicy wzięli udział w 7 szkoleniach zewnętrznych oraz 6
wewnętrznych .

Szkoła
Podstawowa
nr 4 z
Oddziałami
Gimnazjum

Szkoła w/w zadanie realizowała poprzez:
Kursy kwalifikacyjne:
-Edukacja wczesnoszkolna,
-Oligofrenopedagogika,
- Muzyka.
Szkolenia Rady pedagogicznej:
- „ Procedura Niebieskiej karty. Problemy i dylematy.”
-Pedagodzy szkoły uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez gminę
Bielawa n/t :
„ Działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą domową”.

Szkoła
Podstawowa
nr 7

W ramach doskonalenia zawodowego wszyscy nauczyciele mają możliwość
podnoszenia swoich kwalifikacji przez cały rok.

Szkoła
Podstawowa
nr 10

Kadra pedagogiczna miała możliwość nabywania dodatkowych kwalifikacji i
doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły oraz potrzebami własnymi.
Były to m.in.: „Oligofrenopedagogika”, „Nauczanie chemii w szkole”, „Edukacja
biblioteczna”, „Neurodydaktyka”, „ Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera”,
szkoleniowe Rady Pedagogiczne, warsztaty dla nauczycieli.

Gimnazjum
nr 1

I. Szkolenia Rady Pedagogicznej:
1. „TIK w nowoczesnym nauczaniu” Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała
s.c. w Świdnicy;
2. „Niebieska Karta w pigułce” – Zespół Interdyscyplinarny przy Ośrodku Pomocy
społecznej w Bielawie
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3. „Zmiany prawa oświatowego od 01.09.2017 r.” - Europejskie Centrum Rozwoju
Kadr w Białymstoku
4. „Ocena pracy nauczyciela 2017” Europejskie Centrum Rozwoju Kadr w
Białymstoku
5. „Po rozum do głowy, a w niej... Jak wspierać ucznia w aktywnym uczeniu się?”
– Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych Warszawa
6. „Kształcenie uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w
szkole ogólnodostępnej. Tworzenie i realizacja IPET” – Centrum Terapii i
Edukacji Anima Wrocław
7. „Nauczyciel i rodzic w koalicji... Budowanie dobrej komunikacji z rodzicami
uczniów. Poziom I” - Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych Warszawa
8. „Jak zorganizować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego?” –
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu filia w Wałbrzychu
II. Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji przez członków Rady Pedagogicznej:
1. Studia podyplomowe w zakresie EDUKACJI BIBLIOTECZNEJ – Wyższa
Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.
2. Studia podyplomowe w zakresie Nauczania fizyki w szkole
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu
II. Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji przez członków Rady Pedagogicznej:
1. Studia podyplomowe w zakresie EDUKACJI BIBLIOTECZNEJ – Wyższa
Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.
2. Studia podyplomowe w zakresie Nauczania fizyki w szkole
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu

2. Wspieranie finansowe imprez
edukacyjnych.

Gimnazjum
nr 2

Szkoła w/w zadanie realizowała poprzez:
- Trening umiejętności społecznych (K. Tomczak-Bartizal)
- Bibliotekarstwo (M. Bieżanowska)

Urząd Miasta

1. Dofinansowano realizację przez Stowarzyszenie Bielawski Uniwersytet
Trzeciego zadania publicznego p.n. "Aktywny senior"
2. Dofinansowano realizację przez Stowarzyszenie Stowarzyszenie Przyjaciół Rzemiosła
zadania publ. Pod nazwą: "Zawód od podszewki".
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3. Dofinansowano realizację przez Stowarzyszenie Bielawska Akademia Umiejętności
Zawodowych zadania publicznego pn. "VI wiosenny obóz sprawnościowo – naukowy klas
mundurowych".

Szkoła
Podstawowa
nr 7

Dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców (przez cały rok szkolny) z przeznaczeniem
na organizację imprez wynikających z terminarza szkoły, zakup nagród, dyplomów
i upominków.

Szkoła
Podstawowa
nr 10

Szkoła w/w zadanie realizowała poprzez:
działania i szkolne imprezy edukacyjne są wspierane finansowo przez:
Wszystkie organizowane imprezy kulturalne, turystyczne i sportowe były
dofinansowane głównie przez rodziców oraz szkołę (Radę Rodziców, fundusz
„Dzieci-Dzieciom”, środki własne szkoły)

Gimnazjum
nr 1

3. Dostosowanie oferty edukacyjnej do
potrzeb rynku pracy i oczekiwań
mieszkańców.

Szkoła w/w zadanie realizowała poprzez:
- zakup nagród na konkursy powiatowe i gminne organizowane przez szkołę
(gminny konkurs organizowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na
Rodzinę” i zawody sportowe).

Żłobek
publiczny

Włączanie rodziców w zmiany organizacyjne w placówce : dotyczące czasu
pobytu dzieci w placówce, żywienie dzieci, warsztaty i spotkania ze specjalistami :
psycholog, logopeda, pedagog

Szkoła
Podstawowa
nr 10

Oferta edukacyjna szkoły uwzględnia oczekiwania rodziców – mieszkańców
Bielawy.
W związku z przynależnością do Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia głównym
celem naszej pracy jest identyfikacja uzdolnień uczniów, stymulacja poprzez
różnorodność zajęć oraz wspieranie w samorozwoju. Wyrazem tego są m.in.
realizacja indywidualnych programów nauczania, praca metodą projektów, klasy

14

sportowe, nauka tańca, organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
działalność opiekuńczo-wychowawcza świetlicy.
Gimnazjum
nr 1

- szkoła uczestniczyła w programie Szkoła na Telemoście; w ramach tego
programu organizowano zajęcia pozalekcyjne wspierające uzdolnienia i
wyrównujące braki edukacyjne
- odbyły się szkolenia dla uczniów klas trzecich prowadzone przez doradcę
zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy nt. potrzeb lokalnego rynku pracy
- w szkole funkcjonują koła, na których uczniowie zdolni rozwijają swoje
zainteresowania, a także są przygotowywani do konkursów
i olimpiad,
- w celu podniesienia jakości nauczania gabinety zostały wyposażone w
stanowiska interaktywne i multimedialne. Ułatwia to uczniom przyswajanie
wiedzy, gdyż lekcje są atrakcyjniejsze, a tym samym bardziej interesujące,
- uczniowie mający zaległości i problemy w nauce uczestniczą
w zajęciach wyrównawczych
- w klasach trzecich prowadzone są konsultacje egzaminacyjne
z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych przygotowujące
uczniów do egzaminu gimnazjalnego,
- od września 2015 r. w szkole funkcjonują klasy o profilu sportowym i
przyrodniczo-ogólnym,
- młodzież uczestniczy w ciekawych zajęciach dydaktycznych prowadzonych w
Szkole Leśnej i w Interaktywnym Centrum Poszanowania Energii w Bielawie,
- w szkole zatrudniony jest doradca zawodowy, który przygotowuje uczniów do
wyboru zawodu i przyszłej szkoły na podstawie predyspozycji indywidualnych i
prognoz rynku pracy,
- młodzież klas trzecich gimnazjum uczestniczy w Prezentacjach Szkół
Ponadgimnazjalnych Powiatu Dzierżoniowskiego, na których uczniowie zapoznają
się z ofertą edukacyjną prezentujących się szkół i korzystają z pomocy w wyborze
kierunku dalszego kształcenia,
- przy szkole działa ULKS „MUFLON”, dzięki któremu zwiększyła się oferta
pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów (narciarstwo biegowe, biathlon,
lekkoatletyka). Poza tym młodzież uzdolniona ruchowo może rozwijać swoje
zainteresowania uczestnicząc w zajęciach szkolnych klubów sportowych,
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- w ramach wychowania fizycznego uczniowie doskonalą naukę pływania, jazdy na
rolkach i nartach biegowych.
Cel szczegółowy:
2. Zapewnienie szerokiego dostępu mieszkańcom do obiektów kultury i sportu
Zadanie
Realizator
Podać konkretne przykłady realizacji zadania
1. Wspieranie finansowe imprez
kulturalnych, turystycznych i
sportowych.

Urząd Miasta

1. Współorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy.
2. Dofinansowywanie działań kulturalnych, turystycznych
organizowane przez organizacje pozarządowe.

i

sportowych

OSiR

Zajęcia na pływalni dla dzieci i młodzieży z klubów profilaktycznych i świetlic
środowiskowych.

Szkoła
Podstawowa
nr 4 z
Oddziałami
Gimnazjum

Szkoła w/w zadanie realizowała poprzez:
Pikniki i Festyny szkolne
- Dzień jesieni,
-Dzień wiosny,
-szkolne oraz powiatowe zawody sportowe
-Zajęcia z narciarstwa biegowego,
-Turniej Mikołajkowy
-Lekkoatletyka
-Organizacja programów:
-Każdy jest ważny,
-Wycieczki piesze, szkolne pikniki oraz festyny z udziałem uczniów i rodziców ,
- Dni Nauki,
-Śniadanie daje moc .
Wsparcie finansowe do w/w zapewniają: Dyrektor szkoły, Wydawnictwa
pedagogiczne oraz Sponsorzy i Rodzice uczniów.
-Udział w kampanii”Postaw na rodzinę”-korzystanie ze środków przekazywanych
przez Urząd Miasta na realizację programu i konkursów dla uczniów ,
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- Stop przemocy w rodzinie, heppening - przemarsz ulicami Bielawy,
konkursy,zabawy, wystepy uczniów naszej szkoły dla rodziców i mieszkańców
miasta, prezentacja i sprzedaż, wyrobów,
- bożonarodzeniowa noc filmowa,
- bożonarodzeniowe warsztaty rękodzielnicze, –Szkolny Jarmark
bożonarodzeniowy.
Wszystkie organizowane imprezy kulturalne, turystyczne i sportowe były
dofinansowane głównie przez rodziców oraz szkołę (Radę Rodziców, fundusz
„Dzieci-Dzieciom”, środki własne szkoły)

2. Organizowanie i wspieranie
cyklicznych imprez kulturalnych i
sportowych.

Szkoła
Podstawowa
nr 10

Wszystkie organizowane imprezy kulturalne, turystyczne i sportowe były
dofinansowane głównie przez rodziców oraz szkołę (Radę Rodziców, fundusz
„Dzieci-Dzieciom”, środki własne szkoły).

MOKiS
Urząd Miasta

Pomoc przy organizacji Biegu Gladiatora
1. Współorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy.
2. Dofinansowywanie działań kulturalnych, turystycznych
organizowane przez organizacje pozarządowe.

i

sportowych

OSiR

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii zimowych o
letnich, organizacja imprezy mikołajkowej na pływalni.

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Działania środowiskowe 2017 r. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i
wolontariusze
- „Zabawa karnawałowo - walentynkowa” – luty 2017 r.
- Dzień Świętego Patryka – (zabawa dla dzieci) - marzec 2017 r.,
- Warsztaty dla dzieci i rodziców pn. „Wielkanoc się zbliża" – kwiecień 2017 r.,
-„Majówka” – maj 2017r.
- Warsztaty z okazji Dnia Matki – maj 2017 r.
.- „Wakacje w kolorach tęczy” - czerwiec 2017 r.
- Święto pieczonego ziemniaka – październik 2017 r.
- Zajęcia dla dzieci z udziałem dogoterapeuty – listopad 2017 r.
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- „Zabawa andrzejkowa” - listopad 2017 r.
- Warsztaty świąteczne – grudzień 2017 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie we wrześniu 2017r. uczestniczył
w organizacji festynu rodzinnego „Bielawa Twój Dom” oraz Jarmarku
Bożonarodzeniowego w grudniu 2017 r.
Żłobek
publiczny

Organizowanie „Festynu Letniego” na terenie ogrodu żłobka skupiającego rodziców
oraz środowisko lokalne.

Szkoła
Podstawowa
nr 4 z
Oddziałami
Gimnazjum

Szkoła w/w zadanie realizowała poprzez:
Pikniki i Festyny szkolne
- Dzień jesieni,
-Dzień wiosny,
-szkolne oraz powiatowe zawody sportowe
-Zajęcia z narciarstwa biegowego,
-Turniej Mikołajkowy
-Lekkoatletyka
-Organizacja programów:
-Każdy jest ważny,
-Wycieczki piesze, szkolne pikniki oraz festyny z udziałem uczniów i rodziców ,
- Dni Nauki,
-Śniadanie daje moc .
Wsparcie finansowe do w/w zapewniają: Dyrektor szkoły, Wydawnictwa
pedagogiczne oraz Sponsorzy i Rodzice uczniów.
-Udział w kampanii”Postaw na rodzinę”-korzystanie ze środków przekazywanych
przez Urząd Miasta na realizację programu i konkursów dla uczniów ,
- Stop przemocy w rodzinie, heppening - przemarsz ulicami Bielawy,
konkursy,zabawy, wystepy uczniów naszej szkoły dla rodziców i mieszkańców
miasta, prezentacja i sprzedaż, wyrobów,
- bożonarodzeniowa noc filmowa,
- bożonarodzeniowe warsztaty rękodzielnicze, –Szkolny Jarmark
bożonarodzeniowy.
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Wszystkie organizowane imprezy kulturalne, turystyczne i sportowe były
dofinansowane głównie przez rodziców oraz szkołę (Radę Rodziców, fundusz
„Dzieci-Dzieciom”, środki własne szkoły)
Szkoła
Podstawowa
nr 7

Uczniowie Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr7 im. Juliana Tuwima z
Oddziałami Gimnazjum w Bielawie wspierają imprezy sportowe i kulturalne
organizowane na terenie miasta (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, imprezy w
ramach projektu „Postaw na Rodzinę”, Mityng pływacki „Dla Tosi”, itp., ).

Szkoła
Podstawowa
nr 10

Szkoła organizowała następujące imprezy kulturalne i sportowe:
- Festyn sportowo – rekreacyjny „Dzieci – Dzieciom”’
- Koncert charytatywny „Gwiazdka dla Afryki”’
- Turniej Mikołajkowy’
- Olimpiada Sportowa’
- Towarzyski Turniej Warcabowy’
- Bieg po talent.

Gimnazjum
nr 1

W 2017 r. zorganizowano:
- VI Mityng Lekkoatletyczny o Puchar Starosty Dzierżoniowskiego,
- XII Otwarte Halowe Mistrzostwa Powiatu Dzierżoniowskiego
w Skoku Wzwyż,
- konkurs gminny organizowany w ramach ogólnopolskiej akcji „Postaw na
rodzinę”,
- uroczystą galę podsumowująca konkurs gminny organizowany
w ramach ogólnopolskiej akcji „Postaw na rodzinę”,
- przedstawienia artystyczne dla społeczności lokalnej.
Uczniowie szkoły wzięli udział:
- w Biciu Rekordu Guinessa w jednoczesnym czytaniu

Gimnazjum
nr 2

Szkoła organizowała następujące imprezy kulturalne i sportowe:
- organizacja pikniku „ Mieszkam w Bielawie, Bielawa jest OK“,
- udział w kampanii „Postaw na rodzinę“,
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- organizacja koncertu z okazji Dnia babci i dziadka.
- udział w Jarmarku Bożonarodzeniowy,
- udział w projekcie „Polskie rodziny w wirze historii“ w ramach zadania rodzina
polonijna. Projekt międzynarodowy organizowany przez Fundację Krzyżowa.

3. Budowa ogólnie dostępnych obiektów
sportowo-rekreacyjnych.

4. Rozbudowa bazy kulturalnej.

MOKiS

Organizacja seansów filmowych, imprez kulturalnych, Dni Miasta, Festiwalu
Regałowisko, przeglądów amatorskich: Minutka, Rockmania, konkursy plastyczne
i okazjonalne.

Szkoła
Podstawowa
nr 7

Plac zabaw dla dzieci, boisko „Orlik” dostępne dla mieszkańców miasta.

Szkoła
Podstawowa
nr 10

Modernizacja nawierzchni boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy.
Modernizacja monitoringu.
Czyszczenie nagrzewnic w sali gimnastycznej.

Gimnazjum
nr 1

Szkoła w/w zadanie realizowała poprzez:
- w 2000 r. w budynku gimnazjum otwarto pełnowymiarową salę gimnastyczną,
- od 2008 r. przy szkole funkcjonuje boisko wielofunkcyjne
o nawierzchni syntetycznej. Na boisku tym młodzież gra
w koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę,
- w 2011 r. na terenie gimnazjum powstał kompleks lekkoatletyczny, który
pozwala uprawiać biegi sprinterskie, biegi długodystansowe, pchnięcie kulą, skok
w dal i skok wzwyż.
Boiska dostępne są dla młodzieży i mieszkańców Bielawy. Poza tym szkoła
udostępnia odpłatnie salę gimnastyczną.
Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego. Wyposażenie sal lekcyjnych
meble, krzesła, stoliki, tablice. Zakup pomocy dydaktycznych. Zakup strojów
sportowych dla uczniów klas sportowych oraz sprzętu sportowego. Zakup książek
do biblioteki szkolnej.

Szkoła
Podstawowa
nr 10
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Cel główny: Profesjonalna i kompleksowa pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych.
Realizowany jest przez: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie, Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie, Żłobek Publiczny, Szkołę
Podstawową nr 4 z Oddziałami Gimnazjum, Szkołę Podstawową nr 7, Szkołę Podstawową nr 10, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2,
Straż Miejska
Obszar Pomoc społeczna
Cel główny 1. Profesjonalna i kompleksowa pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych.
Cel szczegółowy:
1. Wspieranie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym
Zadanie

Realizator

Przykłady realizacji zadania

1. Udzielanie pomocy finansowej i
rzeczowej osobom i rodzinom dotkniętym
ubóstwem.

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Wypłata zasiłków;
- zasiłek stały 165 rodzin,
- zasiłek okresowy 182 rodziny,
- zasiłek celowy i w naturze 233 rodziny.
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:
- stypendium szkolne dla 276 uczniów w wysokości od 160 do 220 zł
miesięcznie.
- zasiłek szkolny8 uczniów.
- Zasiłek rodzinny1336 rodzin,
- Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego 67 rodzin,
- Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 94 rodzin,
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- Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania
dziecka 78 rodzin,
- Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 142 rodzin,
- Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego 132 rodzin,
- Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
581 rodzin,
- Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki poza miejscem
zamieszkania 97 rodzin,
- Zasiłek pielęgnacyjny 904 rodzin ,
- Świadczenie pielęgnacyjne 96 rodzin,
- Specjalny zasiłek opiekuńczy 41 rodzin,
- Zasiłek dla opiekuna 28 rodzin,
- świadczenie rodzicielskie – 123 rodzin,
- Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 208 rodzin,
- Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 259 rodzin,
- Świadczenie wychowawcze (500+) – 1822 rodzin,
- Świadczenie „za życiem” – 3 rodziny
- Dodatek mieszkaniowy – 624 rodziny
- Dodatek energetyczny – 292 rodziny
Żłobek
publiczny

Żłobek włącza się w akcje , zbiórki np. odzieży na rzecz osób dotkniętych
ubóstwem.

Współpraca z OPS i MZPO w sprawie przyznawania ( na podstawie kryterium
Szkoła
Podstawowa dochodowego) pomocy w zakresie refundacji obiadów, stypendiów szkolnych,
zapomóg losowych oraz zwrotu kosztów za pomoce szkolne.
nr 4 z
Oddziałami
Gimnazjum
- pokrycie kosztów niektórych zajęć w ramach klubu socjoterapeutycznego
Szkoła
Podstawowa przez cały rok,
nr 7
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- współpraca z GKRPA- pokrycie kosztów wyjść na basen w czasie ferii letnich
i zimowych.
Szkoła w/w zadanie realizowała poprzez:
Szkoła
Podstawowa W zakresie udzielania pomocy finansowej i rzeczowej osobom i rodzinom
dotkniętym ubóstwem zorganizowano festyn „Dzieci- Dzieciom”, z którego
Nr 10
dochód przeznaczono na potrzeby uczniów z rodzin ubogich, tj. dopłatę do
wycieczek klasowych, obozów sportowych, wyjazdów na konkursy i festiwale.
Rozprowadzano także wśród uczniów odzież używaną.
Gimnazjum
nr 1

Szkoła w/w zadanie realizowała poprzez:
- wypożyczanie podręczników uczniom
- kierowanie rodziców do Ośrodków Pomocy Społecznej w celu otrzymania
stypendium socjalnego na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci,
- prowadzenie zajęć Klubu Profilaktycznego dla uczniów zagrożonych
niedostosowaniem społecznym,
- realizacja programów i akcji profilaktycznych,
- zapewnienie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych,
- prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego,
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- organizowanie imprez i festynów i eventów sportowych promujących
akceptowalne społecznie formy spędzania czasu wolnego,
- kierowanie uczniów zagrożonych drugorocznością na bezpłatne zajęcia
realizowane w ramach programu „Wakacje z poprawką”. Zajęcia te
przygotowują uczniów do egzaminów poprawkowych,
- organizowanie półkolonii zimowych,
- organizowanie wycieczek szkolnych miejscowych i wyjazdowych

Gimnazjum
nr 2

Szkoła w/w zadanie realizowała poprzez:
- wypożyczano podręczniki szkolne wszystkim uczniom ,
- pomoc rzeczowa dla uczniów,
- sfinansowanie kosztów wycieczek edukacyjnych i krajoznawczych,
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2. Dożywianie dzieci oraz osób dorosłych.

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

W ramach realizowanego w 2017 r. Rządowego Programu „Pomoc Państwa w
zakresie dożywiania” udzielano pomocy w formie obiadów lub świadczenia na
zakup żywności lub posiłku. Z tej formy pomocy skorzystało łącznie 235 osób,
w tym 48 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 62
uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Pozostałe 125 osób, to
osoby dorosłe niepełnoprawne lub w podeszłym wieku.
Koszt dożywiania poniesiony ze środków własnych gminy w 2017 r. wyniósł
57.880 zł. Pozostałe 86.821 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.
W ramach dożywiania dzieci korzystały z posiłków w okresie roku szkolnego, a
także w czasie ferii i wakacji, gdy była czynna stołówka lub uczestniczyły w
półkolonii.
OPS wydawał skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w podprogramie 2017. Pomoc
żywnościowa w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium
dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj 1268 zł
dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. W Bielawie
dystrybucją żywności zajmuje się Cartitas, Misja „Nowa Nadzieja” oraz
Betezda. Z programu PO PŻ od 01 sierpnia 2017 do 31 stycznia 2018 r.
skorzystało łącznie 401 osób.

Żłobek
Publiczny

Udział w programie „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.
W roku 2017 żadne dziecko nie korzystało z takiej pomocy

Współpraca z OPS.
Szkoła
Podstawowa
nr 4 z
Oddziałami
Gimnazjum
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W miarę potrzeb- sponsor prywatny p. D. Osińska.
Szkoła
Podstawowa
nr 7
Uczniowie korzystali z obiadów opłacanych przez Ośrodek Pomocy
Szkoła
Podstawowa Społecznej,
Nr 10

3.Motywowanie i wspieranie osób i rodzin
w działaniach zmierzających do wyjścia z
ubóstwa.

Straż
Miejska

Program Bezdomni - Dożywianie w okresie jesienno-zimowym osób
bezdomnych i potrzebujących

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Praca socjalna na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia:
- pomoc w nabywaniu umiejętności poszukiwania pracy, motywacja do aktywnej
współpracy z PUP, GCI, informowanie o aktualnych terminach giełd pracy,
- informowanie o możliwościach udziału w programach i zajęciach
aktywizujących dla bezrobotnych, podjęciu stażu, prac interwencyjnych,
publicznych,
- wsparcie w sytuacji pozostawania bez pracy bezrobotnego i jego rodziny,
- pomoc i edukacja w zakresie gospodarowania budżetem domowym, w tym
wspólne z klientem planowanie i monitorowanie wydatków oraz umożliwienie
uczestnictwa w treningu budżetowym,
Praca socjalna na rzecz poprawy stanu zdrowia podopiecznych:
- edukacja w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej w rodzinie,
- pomoc w załatwieniu pobytu i dotarcia do szpitala, obejmowanie
ubezpieczeniem zdrowotnym,
- pomoc w załatwieniu wizyty lekarza w domu,
- pomoc w pozyskaniu sprzętu medycznego, ortopedycznego,
Praca socjalna na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym i
niepełnosprawnym:
- działania na rzecz zapewnienia opieki osobie strasznej lub niepełnosprawnej
przez rodzinę,
- zapewnienie usług opiekuńczych w domu osoby starszej i niepełnosprawnej,
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- pomoc w uzyskaniu możliwości pobytu w dziennych placówkach wsparcia dla
osób starszych i niepełnosprawnych,
- pomoc w uzyskaniu skierowania na turnusy rehabilitacyjne, sanatorium,
- pomoc w skompletowaniu dokumentacji lekarskiej, wydawanie druków i
wypełnianie wraz z klientem wniosków do Orzecznika oraz składanie za klienta
wniosku do Orzecznika,
- pomoc w skompletowaniu dokumentów do ZUS oraz pomoc w wypełnianiu
wniosku o przyznanie emerytury lub renty,
Praca socjalna na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych podopiecznych:
- poradnictwo i pomoc w skompletowaniu dokumentów oraz pomoc przy
wypełnianiu wniosku o przydział mieszkania,
- sporządzanie pisma do MZBM w sprawie przydziału lokali dla klientów,
- reprezentowanie interesów klientów w zakresie przyznania lokali
mieszkalnych,
- interwencje w środowisku lokalnym na pisma bądź telefony z MZBM dot. np.
konfliktów sąsiedzkich, zakłócania spokoju, nieporządku, dewastacji mieszkań,
nie zachowywanie obowiązujących norm społecznych w środowisku lokalnym.
- reprezentowanie interesów klienta w MZBM (np. pobieranie nadpłaconego
ryczałtu za wodę i czynsz, pomoc w ponownym podłączeniu wody w
mieszkaniu,
- informowanie i przypominanie klientowi o terminowym składaniu wniosku o
dodatek mieszkaniowy oraz pomoc w jego wypełnianiu,
- współpraca z ZE i ZG – reprezentowanie interesów klienta, np. pomoc w
napisaniu podania o rozłożeniu bieżącego rachunku lub zadłużenia na raty,
rozmowy telefoniczne o przesłanie duplikatu rachunku klientowi,
Praca socjalna na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi:
- współpraca z wolontariuszami w zapewnieniu korepetycji,
- kierowanie dzieci i młodzieży do udziału w zorganizowanych formach
wypoczynku letniego,
- działania interwencyjne w sytuacji naruszenia praw dziecka, wystąpienie do
sądu z Informacją o zaniedbywaniu dziecka w celu wydania zarządzeń
opiekuńczo-wychowawczych,
- - kompleksowa praca z rodzinami ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
opiekuńczo – wychowawczych dzieci,
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-

-

- wzmacnianie roli i funkcji rodziny,
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i ich rodzin,
- wspieranie aktywności społecznej rodzin,
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych rodziców, udzielanie
wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych,
- prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin,
- współpraca z instytucjami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka
i rodziny,
- współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym,
- świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej oraz pomocy mediatora w
zakresie rozwiązywania konfliktów rodzinnych.
Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób chorych psychicznie:
- pomoc w przeprowadzeniu konsultacji psychiatrycznej
- pomoc w uzyskaniu możliwości pobytu w Zespole Ośrodków Wsparcia
- wsparcie rodziny osoby chorej psychicznie,
Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób uzależnionych od
alkoholu i ich rodzin:
- pomoc w uzyskaniu diagnozy i skierowanie na leczenie odwykowe osoby
uzależnionej,
- pomoc w dotarciu do grup wsparcia dla osoby uzależnionej oraz osób
współuzależnionych,
- motywowanie do utrzymywania abstynencji i udziału w zajęciach terapii
uzależnień.

Poradnictwo, Współpraca z OPS.
Szkoła
Podstawowa
nr 4 z
Oddziałami
Gimnazjum
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- wsparcie emocjonalne dla dzieci wychowujących się w rodzinach dotkniętych
Szkoła
Podstawowa przemocą i ubóstwem,
- spotkania z psychologiem, pedagogiem
nr 7

4.Zintegrowane działania instytucji i
organizacji społecznych mających wpływ
na wyjście z ubóstwa oraz wykluczenia
społecznego

Gimnazjum
nr 1

Szkoła w/w zadanie realizowała poprzez:
- wypożyczanie podręczników uczniom
- kierowanie rodziców do Ośrodków Pomocy Społecznej w celu otrzymania
stypendium socjalnego na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci,
- prowadzenie zajęć Klubu Profilaktycznego dla uczniów zagrożonych
niedostosowaniem społecznym,
- realizacja programów i akcji profilaktycznych,
- zapewnienie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych,
- prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego,
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- organizowanie imprez i festynów i eventów sportowych promujących
akceptowalne społecznie formy spędzania czasu wolnego,
- kierowanie uczniów zagrożonych drugorocznością na bezpłatne zajęcia
realizowane w ramach programu „Wakacje z poprawką”. Zajęcia te
przygotowują uczniów do egzaminów poprawkowych,
- organizowanie półkolonii zimowych,
- organizowanie wycieczek szkolnych miejscowych i wyjazdowych

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

OPS realizował w/w zadanie poprzez:
- współpracę z Misją „ Nowa Nadzieja”,
- współpracę z GKRPA,
- współpracę z kuratorem nad poprawą funkcjonowania rodziny,
- współpracę z MZBM – pisma (dot. np. usuwania usterek, informowanie
klientów o możliwościach odpracowania zadłużeń czynszowych przez podjęcie
pracy w MZBM),
- współpracę ze starostą i organami ścigania w skutecznym prowadzeniu
postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego W sprawach wobec dłużników
alimentacyjnych wydano łącznie 39 decyzji administracyjnych. Skierowano 21
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wnioski do organów ścigania o przestępstwo określone w art. 209 kodeku
karnego oraz sporządzono 4 wnioski do Starosty o zatrzymania prawa jazdy.
W okresie od 01 października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. na ulicy
Brzeżnej funkcjonuje ogrzewalnia dla bezdomnych mieszkańców Bielawy.
Skorzystać z niej może każda potrzebująca osoba.
Osoby bezdomne z terenu miasta kierowane są do Schroniska w Świdnicy oraz
do Hostelu dla osób uzależnionych prowadzonego przez Misję „Nowa
Nadzieja”. Uważamy jednak, że pobyt w Hostelu i Schronisku jest rozwiązaniem
doraźnym. Zapewnienie posiłku następuje poprzez wskazanie tych osób do
korzystania ze stołówki przy ul. Małej należącej do “Caritas”.
Poradnictwo, Współpraca z OPS.
Szkoła
Podstawowa
nr 4 z
Oddziałami
Gimnazjum
- współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w temacie pieczy
Szkoła
Podstawowa zastępczej,- modyfikacja działań, wymiana informacji,
- współpraca z Zespołem Asysty Rodzinnej,
nr 7
- udział pedagoga w posiedzeniach grup roboczych MOPS,
- współpraca z kuratorami zawodowymi,
Gimnazjum
nr 1

Szkoła współpracowała z:
1. Sądem Rodzinnym w Dzierżoniowie (kierowanie wniosków
o rozpatrzenie spraw nieletnich, współpraca z kuratorami zawodowymi i
społecznymi, sporządzanie i przekazywanie opinii
o uczniach, nad którymi ustanowiono nadzór lub toczących się postępowanie w
ich sprawie),
2. Komisariatem Policji w Bielawie (bieżące interwencje, uczestniczenie
przedstawicieli Policji w zespołach wychowawczych),
3. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bielawie (prowadzenie badań
przesiewowych z zakresu czytania ze zrozumieniem w klasie czwartej,
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prowadzenie spotkań informacyjno-szkoleniowych dla rodziców i uczniów,
wydawanie opinii i orzeczeń),
- Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bielawie (kierowanie
uczniów na zajęcia przygotowujące do egzaminów poprawkowych - „Wakacje
z poprawką”),
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielawie i Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Dzierżoniowie (wypłacanie stypendiów socjalnych dla uczniów z
ubogich rodzin, pomoc w zdiagnozowaniu środowiska ucznia),
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia
w Dzierżoniowie (przekazywanie opinii o uczniach przebywających
w rodzinach zastępczych w celu oceny sytuacji dziecka).
5. Aktywizacja społeczna i kształcenie
ustawiczne osób nieaktywnych zawodowo.

Realizacja w Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Arte”.

Misja
„Nowa
Nadzieja”

Cel szczegółowy:
2. Tworzenie systemu pomocy dzieciom i rodzinie w celu przeciwdziałania powstawania nowych i niwelowania istniejących już
deficytów i zaniedbań.
Zadanie

Realizator

Podać konkretne przykłady realizacji zadania

1. Rozeznanie i diagnozowanie rodzin w
środowisku i placówkach oświatowych.

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie w 2013 roku powstał Zespół ds. Asysty
Rodzinnej, gdzie zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych oraz 3
asystentów rodziny. Do zadań asystenta rodziny należy między innymi:
analizowanie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w
rodzinie, wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności
opiekuńczo-wychowawczych rodziny, pomoc w integracji rodziny oraz dążenie
do reintegracji rodziny.
Do zadań Zespołu ds. Asysty Rodzinnej należy:
- kompleksowa praca z rodzinami ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
opiekuńczo – wychowawczych dzieci,
- wzmacnianie roli i funkcji rodziny,

-
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-

Żłobek
publiczny

- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i ich rodzin,
- wspieranie aktywności społecznej rodzin,
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych rodziców, udzielanie
wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych,
- prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin,
- współpraca z instytucjami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka
i rodziny,
- współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym,
- świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej oraz pomocy mediatora w
zakresie rozwiązywania konfliktów rodzinnych.
Bieżący kontakt z rodzicami dziecka oraz systematyczna obserwacja pozwala
na wczesną interwencję i wsparcie merytoryczne rodziców. W 2017 roku nie
wystąpiły przypadki zaniedbań dzieci.

Szkoła
Podstawowa Wywiady środowiskowe w domach uczniów , wywiady, obserwacje we
współpracy z pracownikami szkoły i instytucji wspierających tj : PPP, PCPR,
nr 4 z
Oddziałami OPS ,Sąd Rodzinny i Opiekuńczy.
Gimnazjum
Szkoła
Podstawowa Wywiady środowiskowe w domach wychowanków, rozmowy indywidualne
z dziećmi i rodzicami, współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w opiece
nr 7
nad dziećmi.
Szkoła
Podstawowa Diagnozę sytuacji rodzinnej uczniów prowadzono w oparciu o wywiady
środowiskowe, ankietę skierowaną do rodziców, rozmowy z rodzicami,
Nr 10
współpracę z pracownikami socjalnymi oraz asystentami Ośrodka Pomocy
Społecznej, a także współpracę z kuratorami sądowymi rodzin objętych
Gimnazjum nadzorem.
nr 1
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Szkoła w/w zadanie realizowała poprzez:
- pedagog szkolny, psycholog szkolny i wychowawcy prowadzili rozeznanie
wśród rodzin dzieci poprzez rozpoznawanie warunków życia, nauki i spędzania
czasu wolnego,
- pedagog szkolny, psycholog szkolny i wychowawcy przeprowadzali wywiady
w domach uczniów z rodzin dysfunkcyjnych,
- diagnozowano sytuację opiekuńczą w klasach,
- utworzono zespół ds. diagnozy w szkole.
Gimnazjum
nr 2
Szkoła w/w zadanie realizowała poprzez:
- indywidualne spotkania z pielęgniarką dotyczące higieny osobistej oraz
zaburzeń odrzywiania,
- profilaktyka wad postawy, wad wzroku i ciśnienia tętniczego poprzez badania
przesiewowe uczniów,
- ankieta środowiskowa dla uczniów kl. VII
- przygotowanie opini nt. uczniów do PPP
2. Rozwój placówek wsparcia dla dzieci i
rodzin zagrożonych i dysfunkcyjnych.

W szkole działa Klub Profilaktyczny i świetlica szkolna. Dzieci potrzebujące
Szkoła
Podstawowa pomocy kierowane były również do świetlic środowiskowych funkcjonujących
w mieście.
Nr 10

Gimnazjum
nr 2

3. Poradnictwo pedagogiczne i
psychologiczne dla dzieci i rodziców.

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Szkoła w/w zadanie realizowała poprzez:
- konsultacje z psychologiem odnośnie zaburzeń odżywiania,- konsultacje
psychologiczne dla uczniów i rodziców będących w kryzysie,
- terapia psychologiczna uczniów mających problemy emocjonalne
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie, na mocy ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.
powstał Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej. W skład ZAR wchodzi obecnie: 2
pracowników socjalnych, 3 asystentów rodziny, psycholog zatrudniony na ½
etatu od 01 stycznia 2018 r. na cały etat oraz koordynator.
Do zadań Zespołu ds. Asysty Rodzinnej należy:
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- kompleksowa praca z rodzinami ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
opiekuńczo – wychowawczych dzieci,
 - wzmacnianie roli i funkcji rodziny,
 - podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i ich rodzin,
 - wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 - motywowanie do udziału w zajęciach grupowych rodziców, udzielanie
wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych,
 - prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin,
 współpraca z instytucjami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i
rodziny,
 - współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym,
 - świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej oraz pomocy mediatora w
zakresie rozwiązywania konfliktów rodzinnych.
ZZgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej od 1 stycznia 2015r. liczba rodzin, z którymi jeden
asystent rodziny może prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności
wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15 (wcześniej była to liczba
20 rodzin).
W ramach działań Zespołu ds. Asysty Rodzinnej w 2017 r. prowadzone były:
 - Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, w każdy wtorek od
15:00 do 16:30 oraz w każdy piątek od godziny 09.30 do 11:00
 - Mediacje dot. konfliktów wewnątrz rodzinnych
 - Arteterapia – w każdy czwartek od godz. 16.00,
 - Warsztaty dla szkół ponadpodstawowych – cyberprzemoc,
 - Poradnictwo psychologiczne – po wcześniejszym umówieniu się,
Żłobek
Publiczny

Formy wsparcia dla rodziców:
- porad w ramach kontaktów indywidualnych
- gazetki edukacyjne
- warsztaty z udziałem specjalistów ( w roku 2017 zorganizowano spotkania : z
udziałem ratownika medycznego, neurologopedy, pedagoga, psychologa).
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Szkoła
Podstawowa
nr 4 z
Oddziałami
Gimnazjum

Szkoła w/w zadanie realizowała poprzez:
- Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie własnym
szkoły i w ramach swoich zadań oraz współpraca z poradniami
specjalistycznymi powiatu na rzecz poradnictwa dla dzieci i rodziców.

- indywidualne spotkania z psychologiem i pedagogiem,
Szkoła
Podstawowa - psychoedukacja- zajęcia warsztatowe, pogadanki
nr 7
Rodzicom i dzieciom udzielane były porady podczas indywidualnych spotkań
Szkoła
Podstawowa z psychologiem i pedagogiem szkolnym, wywiadów środowiskowych z
rodzicami, także w czasie zebrań klasowych, prelekcji oraz tzw. „otwartych
Nr 10
poniedziałków”. W kilkunastu przypadkach proponowano rodzicom wizytę w
poradni psychologiczno- pedagogicznej lub u lekarza specjalisty.
Gimnazjum
nr 1

W Gimnazjum nr 1 w/w zadanie realizowane było poprzez:
- pomoc pedagoga i psychologa szkolnego (porady indywidualne
i grupowe),
- organizowanie szkoleń i prelekcji dla rodziców w ramach SZKOŁY DLA
RODZICÓW - przeprowadzenie szkolenia z profilaktyki substancji
psychoaktywnych – Stop dopalaczom
- utworzenie i funkcjonowanie zespołu ds. pomocy psychologicznopedagogicznej dla dzieci z problemami w nauce i zachowaniu oraz uczniów
przewlekle chorych i w przejściowo trudnej sytuacji.

Gimnazjum
nr 2

Szkoła w/w zadanie realizowała poprzez:
- konsultacje z psychologiem uczniów i rodziców,
- realizacja indywidualnego nauczania w jednym przypadku,
- terapia uczniów z rodzin dysfunkcyjnych
- prowadzenie zajeć socjoterapeutycznych
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- przeprowadzanie rozmów o charakterze wychowawczym terapeutycznym,
wspierającym i profilaktycznym z uczniami sprawiającymi szczególne trudności,
nieakceptowanymi, z problemami w kontaktach rówieśniczych.
- udzielanie konsultacji i porad rodzicom, dot. rozwiązywania trudności
wychowawczych ich dzieci. Informowanie rodziców o zachowaniu i sytuacji szkolnej
dziecka.
- rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych.
- sprawdzanie frekwencji uczniów i motywowanie ich do uczestniczenia w zajęciach
lekcyjnych.

Cel szczegółowy:
3. Zintegrowany program działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych
Zadanie
Realizator
Podać konkretne przykłady realizacji zadania
1. Kształtowanie pozytywnego obrazu
niepełnosprawności i starości w
środowisku społecznym.

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Działalność Bielawskiego Klubu Seniora
- aktywne uczestnictwo w życiu społecznym min. poprzez uczestnictwo we
wszelkich imprezach miejskich,
- promowanie aktywnej starości,
- wskazywanie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego,
- integracja seniorów.

Zespół
ośrodków
Wsparcia

1.Organizacja obchodów Dnia Seniora
2.Organizacja warsztatów integracyjnych pn. „Niepełnosprawni są wśród nas”
dla osób niepełnosprawnych z obszaru Dolnego Śląska i Opolszczyzny
3. Współorganizacja Pikniku Rodzinnego „Bielawa Mój Dom”. W trakcie
pikniku przeprowadzono happening oraz akcję ambientową pod hasłem „
Akceptuj mnie takim jakim jestem”

Prowadzenie placówki : z Oddziałami Integracyjnymi oraz realizacja zadań
Szkoła
Podstawowa wynikająca z działań statutowych szkoły
nr 4 z
Oddziałami
Gimnazjum
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Szkoła uwrażliwia uczniów na potrzebę niesienia pomocy innym poprzez:
Szkoła
Podstawowa - realizację zadań ujętych w Programie Wychowawczo- Profilaktycznym,
- obchody Dnia bez Przemocy, Dnia Życzliwości
nr 7
- pogadanki przez radiowęzeł,
- wizyty uczniów w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym, (uczniowie wykonują
ozdoby świąteczne jako podarunki dla pensjonariuszy, przedstawiają program
artystyczny),
- wizyty uczniów w Dziennym Domu Opieki Społecznej,
- organizację pogadanki z okazji Dnia Świadomości Autyzmu,
- lekcje wychowawcze poruszające tematy: ubóstwa, praw człowieka, prawa do
edukacji,
- obchody Dnia Babci i Dziadka,
- zbiórkę produktów pielęgnacyjnych dla Hospicjum „Formuła dobra”,
- organizację spotkania wigilijnego dla seniorów,
- udział w akcji „Szlachetna paczka”,
- kiermasz kartek świątecznych dla niepełnosprawnych dzieci objętych pomocą
fundacji „Sursum Corda”,
- organizację zbiórki pieniężnej, kiermaszu ciast, pokazu układu tanecznego
Zumby,
z przeznaczeniem na leczenie kolegi ze szkoły,
- organizację kiermaszu zabawek i książek, kiermaszu ciast z przeznaczeniem
na leczenie Tosi,
- wyjście do kina na projekcję filmu „Cudowny chłopak”,
Szkoła
W związku z kształtowaniem pozytywnego obrazu niepełnosprawności w
Podstawowa działaniach wychowawczych szkoły znalazły się tematy związane z tolerancją
Nr 10
wobec osób niepełnosprawnych i poszanowaniem należącym się osobom
starszym.
Gimnazjum
nr 1

Szkoła w/w zadanie realizowała poprzez:
- organizowanie przez szkołę akcji charytatywnych na rzecz osób
niepełnosprawnych – udział w akcji Szlachetna Paczka,
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Gimnazjum
nr 2

2. Edukacja i psychoedukacja osób
niepełnosprawnych i ich rodzin.

- prowadzenie pogadanek na lekcjach wychowawczych nt. kształtowania
pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych
i starszych,
- udział w festynie rodzinnym „Bielawa Twój Dom”
Szkoła w/w zadanie realizowała poprzez organizację koncertu z okazji Dnia
babci i dziadka.

Zespół
Ośrodków
Wsparcia

1.W ramach działalności statutowej prowadzone były zajęcia z psychoedukacji,
skierowane zarówno do Uczestników jak i członków ich rodzin.
2.W zależności od potrzeb były także prowadzone przez psychologa porady,
interwencje kryzysowe lub terapia w Zespole Ośrodków Wsparcia
3.Współpraca z rodzinami i opiekunami osób z problemem zdrowia
psychicznego w ramach działalności statutowej.
4. W ramach realizowanego przez placówkę projektu „Nie jestem inny nie
jestem gorszy” prowadzono trening kompetencji społecznych z elementami
socjoterapii dla osób z problemami zdrowia psychicznego oraz grupę wsparcia
i zajęcia socjoterapeutyczne dla członków ich rodzin.

Żłobek
Publiczny

W roku 2017 w żłobku prowadzona była praca z dzieckiem autystycznym :
-behawiorysta ( w ramach pomocy żłobka dla rodziców dziecka )
-psycholog, logopeda ( w ramach współpracy żłobka z Fundacją „Promyk
słońca”)
W roku 2017 do żłobka uczęszczało jedno dziecko z orzeczeniem o
niepełnosprawności.

Prowadzenie placówki : z Oddziałami Integracyjnymi oraz realizacja zadań
Szkoła
Podstawowa wynikająca z działań statutowych szkoły
Wsparcie indywidualne pedagoga szkolnego i psychologa.
nr 4 z
Oddziałami
Gimnazjum

Wsparcie indywidualne pedagoga szkolnego i psychologa.
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Gimnazjum
nr 1
3. Dążenie do likwidacji barier
architektonicznych.

Zespół
Ośrodków
Wsparcia

1.Dokonano adaptacji pomieszczeń na potrzeby Uczestników Środowiskowego
Domu Samopomocy, w tym wykonano pomieszczenie sanitarne dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ośrodek
pomocy
Społecznej

Remont schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu od ul.
Wolności.

Żłobek
publiczny

Dostęp do placówki dla osób niepełnosprawnych jest ułatwiony ze względu na
pochylnię przy wejściu.

Na bieżąco dostosowujemy warunki sprzyjające uczniom niepełnosprawnym.
Szkoła
Podstawowa
nr 4 z
Oddziałami
Gimnazjum
Gimnazjum
nr 1
4. Rozwój i tworzenie w miarę potrzeb i
możliwości nowych placówek wsparcia dla
osób niepełnosprawnych i starszych.
5. Poradnictwo specjalistyczne i praca
socjalna na rzecz osób niepełnosprawnych
i starszych.

W szkole stworzono podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

Brak danych
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

OPS realizuje w/w zadanie poprzez:
- pomoc w uzyskiwaniu gwarantowanych świadczeń (pozyskiwanie środków
materialnych i finansowych, należnych świadczeń na mocy prawa np.
emerytalno-rentowych, świadczeń z pomocy społecznej w tym również
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych),
- udzielanie informacji i poradnictwa, w tym poradnictwa specjalistycznego:
38

-

-

-

Zespół
Ośrodków
Wsparcia

prawnego, psychologicznego, rodzinnego w zakresie rozwiązywania
problemów osób lub rodzin przeżywających różne trudności,
udzielanie informacji o możliwościach skorzystania przez osoby starsze i
niepełnosprawne z przysługujących im uprawnień np. wyjazdu na turnus
rehabilitacyjny, do sanatorium, w uzyskaniu odpowiedniego sprzętu
rehabilitacyjnego, ortopedycznego, ustaleniu stopnia niepełnosprawności, w
dostosowaniu mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej itp.
działania podejmowane na rzecz poprawy stanu zdrowia poprzez ułatwianie
kontaktów z placówkami służby zdrowia, starania o hospitalizację i dotarciu
do szpitala, edukacja w zakresie profilaktyki i higieny zdrowia,
udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych form rehabilitacji leczniczej i
społecznej,
przeciwdziałanie samotności, osamotnieniu i izolacji społecznej osoby
starszej ( inicjowanie kontaktów z rodziną, podejmowanie działań
zmierzających do większego zaangażowania rodziny w sprawowanie opieki
nad osobami wymagającymi takiej pomocy, pomoc w odnawianiu i
podtrzymywaniu kontaktów społecznych z sąsiadami, szerszą społecznością
– zachęcanie do odwiedzin), zapewnienie osobom uprawnionym usług w
ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej,
zachęcanie do aktywności, min. rozwijania zainteresowań, nabywania
nawyku racjonalnego spędzania wolnego czasu,
uwrażliwienie społeczności lokalnych na potrzeby osób starszych,
niepełnosprawnych,
rozpowszechnienie idei wolontariatu oraz obejmowanie opieką
wolontarystyczną osób potrzebujących pomocy,
aktywizowanie i wykorzystywanie zasobów środowiskowych.

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz pracy
socjalnej w ramach bieżącej działalności.

Szkoła w/w zadanie realizowała poprzez:
Szkoła
Podstawowa Stałe i bieżące poradnictwo psychologiczno pedagogiczne, logopedyczne oraz
współpraca i kierowanie do poradni specjalistycznych.
nr 4 z
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Oddziałami
Gimnazjum

6. Aktywizacja społeczna i kształcenie
ustawiczne osób nieaktywnych zawodowo.

7. Świadczenie usług opiekuńczych na
rzecz osób niepełnosprawnych i starych.

Gimnazjum
nr 1

W Gimnazjum nr 1 w/w zadanie realizowane było poprzez:
- udział uczniów w akcjach charytatywnych, takich jak. „Góra Grosza”,
„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Już 10 lat przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie działa Bielawski Klub
Seniora. Klub został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska
lokalnego seniorów, przełamywaniu izolacji i samotności z jaką często borykają
się ludzie starsi. Spotkania mają na celu integrować seniorów, co wpływa
korzystnie na ich psychikę i zwalnia procesy starzenia. Seniorzy rozwijają
swoje zainteresowania i razem z ludźmi w podobnym wieku miło spędzają czas.
Biorą czynny udział w życiu kulturalnym miasta i gminy. W Klubie
organizowane są zabawy, andrzejki, karnawał, ostatki, obchodzone są imieniny
uczestników, dzielimy się jajkiem, opłatkiem, organizowane są ogniska,,
wycieczki krajoznawcze, wyjścia do muzeum, kina i inne imprezy cykliczne.
Bielawski Klub Seniora uczestniczy w spotkaniach artystycznych Klubów
Seniora, wielokrotnie uczestniczy prezentowali swoje umiejętności artystyczne,
wokalne na różnego rodzaju imprezach lokalnych.
Klub Seniora jest grupą nieformalną prowadzoną przez samych seniorów i
pracownika socjalnego tut. Ośrodka. Spotkania odbywają się dwa razy w
miesiącu co drugi wtorek w godzinach od 16.00 – 18.00 w Szkole
Podstawowej Nr 4 w Bielawie ul. Waryńskiego 50. W 2017 r. Bielawski Klub
Seniora skupiał 17 uczestników.

Zespół
Ośrodków
Wsparcia

W ramach realizacji projektu „Nie jestem inny nie jestem gorszy” Uczestnicy
Zespołu Ośrodków Wsparcia brali udział w warsztatach edukacyjnych m. in.
fotograficznych, komputerowych, kulinarnych, socjoterapeutycznych.

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu
zamieszkania chorego na terenie miasta Bielawa. Usługi opiekuńcze są
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zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym świadczonym
osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają
pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub
niemożliwości ich zapewnienia przez rodzinę. Obejmują one pomoc w
zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą
przez lekarza, pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Realizacja powyższych usług po przetargu została zlecona firmie: Nadzieja
Opieka Pielęgniarstwo rehabilitacja Sp. z o.o z siedzibą w Koninie.
Wszystkie czynności pielęgnacyjne wykonują zatrudnione tam opiekunki.
Ogółem pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w 2017
r. objęto 202 osoby, wydatki wyniosły 1.061.864 zł – zadania własne, a osoby
korzystające z tych świadczeń w zależności od swojej sytuacji materialnej
ponoszą częściową odpłatność za usługi według zasad ustalonych Uchwałą
Rady Miejskiej Bielawy.

Cel główny: Zwiększanie i poprawa stanu zasobów mieszkaniowych.
Realizowany przez Urząd Miasta w Bielawie, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o.o, Miejski Zarząd Budynków
Mieszkalnych w Bielawie..
Obszar Sytuacja mieszkaniowa i bezdomność
Cel główny 1. Zwiększanie i poprawa stanu zasobów mieszkaniowych.
Cel szczegółowy:
1. Zwiększenie zasobów Gminy Bielawa
Zadanie
1. Budowa mieszkań w systemie TBS
i Spółdzielczym.
2. Adaptacja obiektów niemieszkalnych na
mieszkalne.

Realizator

Podać konkretne przykłady realizacji zadania
Wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (15 mieszkań) w
Bielawie przy ul. Żeromskiego 19 z przeznaczeniem na lokale socjalne.
Brak danych
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3.Budownictwo indywidualne

Brak danych

Cel szczegółowy:
2. Preferencje dla budownictwa mieszkaniowego.
Zadanie
Realizator

Podać konkretne przykłady realizacji zadania

Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego

Gmina Bielawa kupiła od Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, tereny
przy Szkole Zawodowej przy ul. Żeromskiego w Bielawie pod budownictwo
mieszkaniowe. Ponadto Gmina Bielawa Przygotowuje działkę o powierzchni
około 2ha przy ul. Ks. Romana Biskupa z przeznaczeniem pod budownictwo
mieszkaniowe.
Brak danych

Zadanie

Realizator

Podać konkretne przykłady realizacji zadania

1. Prowadzenie bieżących remontów i
modernizacji istniejących zasobów
mieszkaniowych.

Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego

Wszelkie pojawiające się usterki są usuwane na bieżąco, na bieżąco również
modernizowane są elementy wymagające interwencji tj. dachy czy drzwi
wejściowe do budynków.

Realizator

Podać konkretne przykłady realizacji zadania

Miejski
Zarząd

Wydano 27 skierowań do zawarcia umów o najem lokali socjalnych oraz 3
skierowania na pomieszczenia tymczasowe.
Stan lokali socjalnych na 31.12.2017r. -145szt.

1. Przygotowywanie przez Gminę
terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową.
2. Zapewnienie warunków nabywania
działek budowlanych.
Cel szczegółowy:
3. Poprawa stanu zasobów mieszkaniowych.

Cel szczegółowy:
4.Tworzenie lokali socjalnych.
Zadanie
1. Tworzenie lokali socjalnych z
istniejącego zasobu w wyniku
przemieszczania się mieszkańców.
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Budynków
Mieszkalnych

Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego
2. Udostępnianie lokali socjalnych dla
osób w trudnej sytuacji mieszkaniowej,
bezdomnych i uprawnionych do lokali
socjalnych, w miarę posiadanych
możliwości.

3. W miarę pojawienia się źródeł
finansowania, tworzenie mieszkań
chronionych

Miejski
Zarząd
Budynków
Mieszkalnych

82 lokale w budynkach stanowiących Wspólnoty Mieszkaniowe 63 w
budynkach Gminy Bielawa.
Sfinalizowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
przeznaczeniem na lokale socjalne, na które Spółka TBS otrzymała
finansowanie zwrotne z Bankowego Funduszu Dopłat.
Ze względu na trudną sytuację mieszkaniową oraz niskie dochody
zapewniono lokale socjalne:
3 Wychowankom Domów Dziecka
7 lokali dla rodzin wielodzietnych, samotnych matek i ojców, 5 osób
bezdomnych,
Pozostałe wskazania- 12lokali to: realizacja wyroków sądowych o eksmisje:
z zasobów , Gminy Bielawa, Spółdzielni Mieszkaniowej oraz od osób
fizycznych.
W roku 2017 w Gminie Bielawa nie tworzono mieszkań chronionych.
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