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I. Wprowadzenie

       Gminna Strategia Integracji  i  Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca 
Wielka na lata 2006 – 2013 była dokumentem opracowanym w celu kształtowania lokalnej polityki 
społecznej,  poprzez  wyznaczenie  głównych  celów  i  zadań  do  realizacji,  ukierunkowanych  na 
poprawę życia  mieszkańców Gminy Wręczyca  Wielka,  powstałym w oparciu  o diagnozę  stanu 
problemów społecznych w Gminie na dzień 31 grudnia 2004 r.
Strategia  została  przyjęta  Uchwałą Nr  XXIII/216/05  Rady Gminy Wręczyca Wielka  z dnia 29 
grudnia 2005 r. na podstawie   art.  17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia   12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64  poz. 593 z późn. zm.). Realizację strategii przyjęto na okres 8 
lat. Głównymi adresatami strategii byli mieszkańcy gminy Wręczyca Wielka. Strategia stanowiła 
dokument bazowy, w odniesieniu do którego konstruowane były lokalne programy profilaktyczne i 
naprawcze oraz  projekty z  zakresu  polityki  społecznej.  W realizację  zadań ujętych w Strategii 
zaangażowane były instytucje gminne, w szczególności: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej,  Gminny  Ośrodek  Kultury,  szkoły  i  przedszkola,  Gminna  Komisja  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Komisariat Policji, Ośrodki Zdrowia, organizacje pozarządowe.
     Niniejszy raport dotyczący  realizacji Gminnej Strategii Integracji  Rozwiązywania Problemów 
Społecznych  Gminy  Wręczyca  Wielka  na  lata  2006  –  2013  został  opracowany  przez  Gminny 
Ośrodek  Pomocy  Społecznej  we  Wręczycy Wielkiej  i  stanowi  prezentację  projektów  i  działań 
podejmowanych  w celu  realizacji  przyjętych  zadań  wraz  ze  wskazaniem ich  realizatorów oraz 
efektów podjętych działań.

II. Realizacja Strategii w latach 2006 – 2013

       Założenia polityki społecznej gminy Wręczyca Wielka, sformułowane w   Gminnej Strategii 
Integracji  i  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych,  zostały  ujęte  w  formie  misji  „Samorząd 
gminy Wręczyca  Wielka zapewnia swoim mieszkańcom warunki do rozwoju i godnego życia oraz 
przeciwdziała wykluczeniu społecznemu w szczególności poprzez: Redukowanie zjawiska ubóstwa 
i  wykluczenia  społecznego;  Budowę  zintegrowanego  systemu  pomocy  dziecku  oraz  rodzinie; 
Tworzenie zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie 
gminy;  Poprawę  jakości  życia  osób  starszych,  w  tym  w  szczególności  samotnych  oraz 
niepełnosprawnych”.
   Misja  była  realizowana za pośrednictwem czterech  celów strategicznych.  Każdemu z celów 
strategicznych przyporządkowano kierunki działania, które były realizowane poprzez zadania. Cele 
zostały zdefiniowane zgodnie z zasadą strategicznego podejścia, która polega na koncentracji uwagi 
na kluczowych obszarach i najważniejszych problemach wymagających interwencji. 
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Cel strategiczny 1:
Redukowanie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego.

 Cele szczegółowe:
1. Działania  ratunkowe  w  stosunku  do  grup  dotkniętych  problemem  ubóstwa, 

marginalizowanych, bezdomnych.
2. Działania łagodzące, profilaktyczne i zapobiegające w stosunku do grup znajdujących 

się na pograniczu minimum socjalnego.
3. Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 Kierunki działań do celów szczegółowych:
1. Systematyczna pomoc finansowa ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób 
i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.       

         Działania związane z redukowaniem ubóstwa i wykluczenia społecznego były realizowane 
przez GOPS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz w oparciu o inne ustawy i uchwały Rady Gminy. 
Środki na realizację świadczeń pochodziły z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. 

         Z dniem 1 października 2012r. zmianie uległy kryteria dochodowe, które należy spełnić przy 
ubieganiu się o pomoc: z kwoty 477,00 zł/ miesięcznie na kwotę 542,00 zł w przypadku osoby 
samotnie gospodarującej oraz z kwoty 351,00 zł na kwotę 456,00 zł na osobę w rodzinie.
Wcześniejsza zmiana ustawowego kryterium dochodowego miała miejsce w 2006 roku.

Tabela 1. Budżet GOPS w latach 2006 - 2013

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Środki  z 
budżetu 
państwa  na 
zadania 
zlecone 
gminie

4.535 668 4 685 682 4 500 877 4 548.674 5 110 933 4 949 441 5.156.446 5.246.350

Środki  z 
budżetu 
gminy ma 
zadania 
własne 
gminy

592 393 631 602 816 312 1.086.348 1 263 266 1 385 656 1.582.199 1.649.857

Ogółem 5.128.061 5.317.284 5.317.189 5.635.022 6.374.199 6.335.097 6.738.645 6.896.207
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Tabela 2. Liczba rodzin objęta pomocą społeczną w latach 2006 – 2013.

Rok Liczba 
mieszkańców

 Liczba  rodzin 
objętych pomocą

Liczba  osób  w 
rodzinach 
objętych 
pomocą

Wskaźnik  %  liczby  osób 
korzystających  z  pomocy  w 
stosunku  do  liczby 
mieszkańców

2006 17.339 439 1.472 8,48
2007 17.355 384 1.262 7,27
2008 17.407 357 1.152 6,61
2009 17.460 373 1.135 6,50
2010 17.482 394 1.142 6,53
2011 17.512 387 1.133 6,46
2012 17.643 397 1.103 6,25
2013 17.682 421 1.141 6,45

Tabela 3.    Beneficjenci GOPS objęci pomocą z powodu ubóstwa w latach 2006 -2013

Rok Liczba rodzin 
objętych pomocą  z 
powodu ubóstwa

2006 367
2007 332
2008 271
2009 281
2010 180
2011 258
2012 227
2013 288

2. Wsparcie osób marginalizowanych informacją, pracą socjalną, poradnictwem prawnym.

       Praca socjalna prowadzona przez pracowników GOPS dostosowywana była indywidualnie do 
potrzeb  danej  rodziny/osoby.  Dotyczyła  ona  m.in.  rozmów,  mediacji  z  rodziną,  wskazówek  i 
pomocy przy rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych, udzielania porad, informacji, motywacji 
do podejmowania działań, pomocy w kompletowaniu i wysyłaniu dokumentów.
W zakres pracy socjalnej wchodziło także uczestnictwo w rozprawach sądowych w charakterze 
świadka, uczestnictwo w posiedzeniu grupy roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego, a także stała 
współpraca z pracownikami innych instytucji dbających o dobro społeczeństwa.
Aby udoskonalić formy pracy socjalnej pracownicy uczestniczyli w organizowanych szkoleniach, 
kursach,  itp.
       Ponadto pracownicy socjalni GOPS sporządzali wywiady środowiskowe dla potrzeb innych 
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instytucji  tj.  Zakłady Ubezpieczeń  Społecznych,  Kasa  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego, 
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, ośrodki adopcyjne, Sądy, schroniska, wywiady alimentacyjne 
dla  innych  ośrodków  pomocy  społecznej,  wydawane  były  opinie  dotyczące  sytuacji  rodzin 
korzystających z pomocy OPS do Sądów, Fundacji itp.

Tabela  4.     Rodziny objęte pracą socjalną w latach 2006 - 2013

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rodziny 
objęte  pracą 
socjalną 
ogółem
w tym: 
wyłącznie 
pracą 
socjalną

188 254 342 260 219 260 294 326

78 109 163 119 90 111 133 128

3. Podjęcie działań w kierunku zapewnienia najuboższej ludności gminy jednego gorącego 
posiłku dziennie.  

      Ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. przyjęto do realizacji w latach 2006-2013 program wieloletni  
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  Celem Programu było  wsparcie gmin w wypełnianiu 
zadań własnych  o  charakterze  obowiązkowym  w zakresie  dożywiania  dzieci  oraz  zapewnienia 
posiłku osobom potrzebującym. Program był finansowany ze środków budżetu państwa oraz ze 
środków  budżetów  gminy.  Pomoc  mogła  być  realizowana  w  formie  posiłku,  świadczenia 
pieniężnego  na  zakup  posiłku  lub  żywności,  świadczenia  rzeczowego  w  postaci  produktów 
żywnościowych.

Tabela  5.   Finansowanie   Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania” w  
latach 2006 -  2013 - ogółem

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Środki  z 
budżetu 
państwa 

105.953 114.422 114.142 106.450 126.757 144.406 160.000 164.000

Środki 
własne 
gminy

 76.070  76.309  90.000 100.000  95.000  98.776 110.370 112.000

Ogółem 182.023 190.731 204.142 206.450 221.757 243.182 270.370 276.000
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w tym: 

Tabela  6.   Finansowanie   Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania” w  
latach 2006 -  2013   - zasiłki celowe na zakup żywności

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Środki  z 
budżetu 
państwa 

34.770 64.350 70.930 61.668 79.331 91.523  92.989 99.803

Środki 
własne 
gminy

39.981 42.030 56.987 59.506 57.545 47.684 62.734 46.268

Ogółem 74.751 106.380 127.917 121.174 136.876 139.207 155.723 146.071

4.  Rozwój  współpracy  z  Policją  w  zakresie  zwiększenia  bezpieczeństwa  publicznego  i 
zapobiegania rozwojowi przestępczości, w szczególności wśród osób młodych.

         Działania z zakresu zapobiegania przestępczości nieletnich to przede wszystkim aktywizacja 
dzieci  i  młodzieży,  organizacja  wypoczynku  letniego  oraz  różnorodnych  form  aktywnego 
wypoczynku,  a  także  realizacja  procesów wychowawczych  ukierunkowanych  na  kształtowanie 
bezpiecznych zachowań.

1) W ramach współpracy szkół podstawowych i gimnazjów  z Policją organizowano:

– spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektora szkoły z policjantami, kuratorami 
sądowymi,  podejmujące  tematykę  zagrożeń  przestępczością  oraz  demoralizacją  dzieci  i 
młodzieży w środowisku lokalnym,

– spotkania  tematyczne  młodzieży  szkolnej  z  udziałem  policjantów  m.in.  na  temat 
odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, 
wychowania w trzeźwości, problemu  agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz z 
młodszymi  uczniami,  na  temat  zasad  bezpieczeństwa,  zachowań  ryzykownych  oraz 
sposobów unikania zagrożeń,

– informowano  policję  o  zdarzeniach  na  terenie  szkoły  wypełniających  znamiona 
przestępstwa,  stanowiących  zagrożenie  dla  życia  i  zdrowia  uczniów   oraz  przejawach 
demoralizacji dzieci i młodzieży,

2) Inne podejmowane działania:
-  2010r.  -  dofinansowanie  ze  środków  gminy  do  remontu  budynku  Komisariatu  Policji  we 
Wręczycy Wielkiej,
-  2012r.  -  dofinansowanie ze środków gminy do zakupu radiowozu dla  Komisariatu Policji  we 
Wręczycy Wielkiej,
- zainstalowanie monitoringu w placówkach oświatowych i obiektach użyteczności publicznej.

5. Budowa koalicji instytucji samorządowych i pozarządowych na rzecz przeciwdziałania i 
zmniejszania strat wynikających z ubóstwa.

 -  Warunki  życia  rodzin  zamieszkujących  gminę  oraz  ich  potrzeby  monitorują  na  bieżąco 
pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas wywiadów środowiskowych, 
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interwencji  na sygnały zgłaszane przez rodzinę,  sąsiadów oraz instytucje.  Monitoring prowadzą 
także  placówki  oświatowe,  w  których  pedagodzy,  dyrektorzy  i  wychowawcy  starają  się 
zabezpieczać potrzeby swoich wychowanków i ich rodzin. 
Dbanie o powyższe należy także do zadań służb medycznych,  pielęgniarki środowiskowe podczas 
świadczenia usług w miejscu zamieszkania pacjenta, mają możliwość zaobserwowania warunków 
życia danej rodziny.
W przypadku gdy zachodzi taka potrzeba instytucje prowadzą ze sobą ścisłą współpracę w celu 
zdiagnozowania problemów rodziny i ich przezwyciężenia.

- Współpraca  GOPS z  Wójtem Gminy Wręczyca  Wielka  oraz  Ochotniczą  Strażą  Pożarną  we 
Wręczycy Wielkiej  w zakresie dystrybucji żywności z  Częstochowskiego Banku Żywności  w 
ramach europejskiego Programu PEAD adresowanego do najuboższych rodzin.
Udział  gminy  w Programie  odbywał  się  na  podstawie  zawieranych  porozumień  o  współpracy 
zawartych  z  Bankiem  Żywności  w  Częstochowie.  Porozumienia  te  określały  m.in.  wymogi 
dotyczące magazynowania żywności, dokumentacji oraz zasad kwalifikowania osób do pomocy. 
Realizacja Programu PEAD to najbardziej  wymierne wsparcie osób potrzebujących, bowiem do 
rodzin  trafiały  artykuły  żywnościowe  pierwszej  potrzeby.  Dzięki  takiej  pomocy zaoszczędzone 
środki finansowe osoby i rodziny mogły przeznaczyć na inne konieczne potrzeby. 

Tabela 7.     Realizacja Programu PEAD w latach 2006 - 2013

Rok Ilość  wydanych 
artykułów 
żywnościowych w kg

Wartość  wydanych 
artykułów 
żywnościowych w zł

Liczba  rodzin  objętych 
pomocą

Ilość  osób  w 
rodzinach

2006 32.965,40 61.279,72 446 1557
2007 36.093,00 59.928,20 346 1207
2008 48.425,40 111.625,72 290 985
2009 36.331,40 91.975,32 311 1.024
2010 28.236,00 90.270,05 295 884
2011 62.286,20 124.304,75 391 1086
2012 37.722,44 124.937,41 345 953
2013 55.241,76 165.512,03 422 1137
Ogółem 337.301,60 kg 829.833,20 zł x x

– współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  takimi  jak:  Caritas  Archidiecezji 
Częstochowskiej,   Stowarzyszeniem Opiekuńczo-Resocjalizacyjnym „Prometeusz”  w  Gdańsku, 
Stowarzyszeniem  Centrum  Pomocy  "Panaceum"  w  Radomsku,  Stowarzyszeniem  Wzajemnej 
Pomocy „AGAPE” w Częstochowie, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata  Alberta w Sanoku, 
Oddziałem  Chrześcijańskiego  Stowarzyszenia  Dobroczynnego  w  Myszkowie  -  w  zakresie 
zapewnienia osobom bezdomnym, wywodzącym się z tutejszej  gminy, schronienia i posiłku.  
– Współpraca z Bankiem Żywności w Rudzie Śląskiej  w celu pozyskania odżywek dla 62 
dzieci  w wieku od 6 miesięcy do 4 roku życia (owsianka, jogurt, mus z owocami w ilości 942 
sztuk),
– w  latach  2006  –  2010  organizowanie  przez  GOPS  we  współpracy  z  GKRPA i  GOK 
„Spotkań z Mikołajem” dla dzieci z rodzin problemowych,
– w roku 2012 i 2013 radni gminy Wręczyca Wielka przygotowali paczki żywnościowe, które 
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trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin z terenu gminy,
– Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej  pozyskiwał rzeczy używane, które były 
następnie  rozdysponowane  przez  pracowników  Ośrodka  klientom,  korzystających  z  pomocy 
społecznej.  Z  uwagi  na  niewielką  bazę  lokalową,  nie  ma  możliwości  utworzenia  Banku 
pozwalającego  na  gromadzenie  np.  sprzętu  gospodarstwa  domowego,  mebli  itp.  W 
rozdysponowywaniu  tych  rzeczy  tut.  Ośrodek  pośredniczy  pomiędzy  mieszkańcami  gminy,  a 
podopiecznymi potrzebującymi takiej pomocy,
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2013r. w okresie przedświątecznym rozdał także 3 
paczki świąteczne od prywatnego ofiarodawcy, w skład których wchodziły artykuły spożywcze.

6.  Prowadzenie  pracy  socjalnej  z  osobami  bezrobotnymi,  oraz  marginalizowanymi  w 
kierunku aktywizacji społecznej.

       W celu aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych pracownicy socjalni GOPS-u udzielali 
informacji  o  instrumentach  rynku  pracy,  kierowali  do  doradcy  zawodowego  oraz  na  kursy 
organizowane przez PUP, a  także mobilizowali  klientów do aktywności  zawodowej,  zawierając 
kontrakty socjalne, w ramach których klienci zobowiązani byli do prowadzenia kart aktywności 
zawodowej. 
Wśród rodzin dotkniętych bezrobociem upowszechniane były oferty pracy, informacje o wolnych 
miejscach  pracy,  za  pośrednictwem  tablic  informacyjnych,  ogłoszeń  zostawianych  przez 
potencjalnych pracodawców. 
    Pracownicy socjalni motywowali podopiecznych pozostających bez pracy do rejestracji w PUP 
Kłobuck i podjęcia zatrudnienia,  pomagali w kompletowaniu dokumentów aplikacyjnych.

7.  Stała  współpraca  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy  w  zakresie  monitorowania  i 
rozwiązywania zjawiska bezrobocia na terenie gminy, szczególnie w zakresie organizacji prac 
interwencyjnych i robót publicznych.

Tabela  8.  Dane dotyczące bezrobocia w gminie Wręczyca Wielka w latach 2006 - 2013

Rok Liczba bezrobotnych Z liczby bezrobotnych Stopień 
natężenia 

bezrobocia
0soby bezrobotne z prawem do zasiłku

O K O K % ogółu
2006 509 267 137 68 26,9 4,8
2007 727 370 142 53 19,5 6,7
2008 509 267 137 68 26,9 4,8
2009 740 318 207 83 28,0 6,8
2010 865 400 166 66 19,2 7,9
2011 1003 517 200 103 19,9 8,9
2012 1074 495 220 81 20,5 9,5
2013 1152 525 204 86 17,7 10,1

Najczęściej pojawiającymi się przyczynami bezrobocia było:
- brak  kwalifikacji  lub  ich  niedostosowanie  do  potrzeb  rynku  pracy,  szybka  dezaktualizacja 

posiadanych kwalifikacji,
- brak umiejętności poszukiwania pracy,
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- brak motywacji do podjęcia pracy,
- niska chłonność rynku lokalnego,
- nadużywanie alkoholu.

     W latach 2006 – 2013 GOPS we Wręczycy Wielkiej podejmował współpracę z Powiatowym 
Urzędem  Pracy  w  Kłobucku  w  zakresie  upowszechniania  ofert  pracy,  informacji  o  wolnych 
miejscach  pracy,  usługach  poradnictwa  zawodowego,  szkoleniach,  przygotowaniu  zawodowym 
dorosłych i stażach oraz organizacji robót publicznych, prac społecznie – użytecznych.
        Wprowadzony od dnia 1 listopada 2005r. nowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej, 
którym są prace społecznie użyteczne stanowił istotny element aktywnych form pomocy na rzecz 
osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które nie uzyskują zasiłku dla bezrobotnych oraz 
korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne stanowiły pierwszy etap w 
reintegracji społeczno - zawodowej beneficjentów pomocy społecznej. Prace społecznie – użyteczne 
organizowane były w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Kultury i w szkołach.

Tabela 9.   Realizacja prac społecznie – użytecznych w latach 2006 – 2013

Rok Ilość  osób  uczestniczących  w 
pracach społecznie - użytecznych

2006 12
2007 19
2008 23
2009 14
2010 16
2011 18
2012 18
2013 20

     Razem 140

Inne formy aktywizacji osób bezrobotnych z terenu gminy:

       Prace interwencyjne -  to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w 
wyniku umowy zawartej ze starostą i miało na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Tabela 10.   Realizacja prac interwencyjnych na terenie gminy w latach 2006 – 2013

Rok Ilość  osób  uczestniczących  w 
pracach interwencyjnych

2006 2
2007 0
2008 0
2009 3
2010 8
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2011 2
2012 2
2013 5

     Razem 22
Roboty  publiczne  -  celem  robót  publicznych  jest  zachęcenie  bezrobotnego  do  dalszego 
poszukiwania pracy, a także uniknięcie zjawiska bezrobocia długookresowego. 

Tabela 11.   Realizacja robót publicznych na terenie gminy w latach 2006 – 2013

Rok Ilość osób uczestniczących w robotach publicznych
2006 0
2007 3
2008 1
2009 1
2010 4
2011 4
2012 2
2013 2

     Razem 17

Staże  -  celem  stażu  jest  przygotowanie  osoby  bezrobotnej  do  samodzielnego  wykonywania 
powierzonych mu czynności i zadań na stanowisku pracy zgodnie z opracowanym wcześniej przez 
pracodawcę harmonogramem stanowiącym integralną część umowy w sprawie odbywania stażu, 
bez  nawiązywania  stosunku  pracy  z  pracodawcą. Bezrobotnemu  w  okresie  odbywania  stażu 
przysługuje stypendium  w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 . r. poz. 674 z późn. zm.) 

Tabela  12.    Realizacja staży na terenie gminy w latach 2006 – 2013

Rok Ilość osób bezrobotnych uczestniczących w stażach
2006 85
2007 91
2008 81
2009 153
2010 130
2011 17
2012 112
2013 118

     Razem 787
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Szkolenia - głównym celem szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych jest podniesienie 
kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

• braku kwalifikacji zawodowych; 
• konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji; 
• utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie; 
• braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 

Tabela    13.   Udział osób bezrobotnych z terenu gminy w szkoleniach w latach 2006 - 2013

Rok - Ilość  osób  bezrobotnych 
uczestniczących w szkoleniach

2006 49
2007 81
2008 47
2009 42
2010 63
2011 12
2012 48
2013 49

     Razem 391

        Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (tzw. dotacje) to instrument rynku 
pracy  skierowany  do  osób  bezrobotnych,  zainteresowanych  rozpoczęciem  własnej  działalności 
gospodarczej. 

Tabela 14.   Dotacje dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach  
2011- 2013

Rok - Ilość  osób  bezrobotnych,  które 
otrzymały dotacje

2011 26
2012 15
2013 19

    Razem 60

8. Promowanie klubów pracy i szkoleń.

     Klub Pracy jest formą bezpłatnej pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy, napotykającym 
na  szczególne  trudności  związane  z  podjęciem zatrudnienia,  które  wynikają  z  długiego  okresu 
pozostawania bez pracy. Organizacją Klubów Pracy zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy. 
Jednym z wielu działań Powiatowego Urzędu Pracy zapobiegających powstawaniu bezrobocia była 
organizacja  zajęć  mających  na  celu  zwiększenie  umiejętności  poszukiwania  pracy,  tworzenia 
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dokumentów  aplikacyjnych,  nabywania  umiejętności  zaprezentowania  się  na  rozmowie 
kwalifikacyjnej o pracę oraz założenia własnej działalności gospodarczej. 
      GOPS w ramach współpracy z PUP informował osoby bezrobotne o działalności Klubu Pracy 
oraz zachęcał do uczestnictwa w organizowanych szkoleniach aktywizujących oraz  szkoleniach z 
zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

9.  Tworzenie  na  terenie  gminy  sprzyjającego  klimatu  dla  potencjalnych  inwestorów, 
mogących tworzyć nowe miejsca pracy.
          
- opracowane planu zagospodarowania przestrzennego,
- opracowanie  planów  odnowy  miejscowości:  Wręczyca  Wielka,  Truskolasy,  Borowe,  Kalej, 
Grodzisko, Piła Pierwsza,
- budowa i modernizacja dróg gminnych, 
- rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego,
- realizacja   projektu  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  z  Europejskiego  Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013 pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II”,
- realizacja w latach 2010 – 2012 projektu "Budowa kanalizacji  sanitarnej  w miejscowościach 
Zamłynie i Piła Pierwsza",
- pomoc, doradztwo, wsparcie przy rejestracji działalności gospodarczej.

10.  Tworzenie  na  terenie  gminy  sprzyjającego  klimatu  dla  organizacji  pozarządowych, 
mogących zorganizować Centrum Integracji Społecznej.

        Gmina Wręczyca  Wielka jest  skłonna pomagać organizacjom pozarządowym chcącym 
zorganizować  Klub  Integracji  Społecznej   lub  Centrum Integracji  Społecznej.  W omawianym 
okresie, żadna z organizacji pozarządowych nie była zainteresowana utworzeniem KIS lub CIS.

11. Popieranie nowatorskich działań, zmierzających do aktywizacji osób bezrobotnych.

       GOPS podejmuje  działania zmierzające do odzyskania przez klientów pomocy społecznej 
zdolności funkcjonowania na rynku pracy poprzez zatrudnienie na szczególnych warunkach. Taka 
formą aktywizacji są prace społecznie użyteczne, organizowane przez gminę. 

12.  Współudział  instytucji  rynku  pracy  w  programach  realizowanych  z  Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

              Osoby bezrobotne  z  terenu  gminy uczestniczyły  w  projektach  systemowych  i 
konkursowych  realizowanych  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Kłobucku  finansowanych  z 
Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

– „Młodzi na start” - 2006r.;
– „Druga szansa” - 2006r.;
– „Przyszłość z perspektywami” - lata 2006 – 2007;
– „Nadzieja na jutro” lata 2006 – 2007;
– „Uwierz w siebie”  lata 2008 -2013;
– „Właściwy krok”  lata  2009 -2010;
– „Nowe perspektywy” lata 2011 – 2012;
– „Inwestuję w siebie” lata 2011 – 2012;
– „Szansa na lepsze jutro” lata 2012 – 2013;
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– "Biznesmen - Bizneswomen"  lata 2012 – 2013;
– „Dojrzały pracownik” - 2013r.;
– „Kierunek przedsiębiorczość” - 2013r.;
– „Pomysł na pracę” - 2013r.

13. Bieżący monitoring ofert programowych i ewentualne opracowanie projektów mających 
na celu rozwiązywanie problemu bezrobocia, w szczególności wśród kobiet i osób długotrwale 
bezrobotnych.

       W 2008r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy „Nowy start – 
reintegracja  zawodowa i  społeczna  klientów Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gminie  Wręczyca 
Wielka” który był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
          Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności  zawodowej i  społecznej  osób 
bezrobotnych lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 
 W projekcie uczestniczyło 18 osób, spełniających wyżej wymienione kryteria. Projekt ukończyło 
15 osób.
W okresie od 4 do 25 sierpnia 2008r. osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczyły 
w kursie „Autopromocja”, którego celem było wzmocnienie poczucia własnej wartości i swojego 
wizerunku  dla  lepszego  radzenia  sobie  z  problemami  w  życiu  zawodowym  i  osobistym. 
Podsumowanie kursu i wręczenie zaświadczeń odbyło się w dniu 8 września 2008r. w GOPS. 
      Po zakończonym kursie „Autopromocja” uczestnicy projektu szkolili się na wybranych przez 
siebie kursach zawodowych i tak:
- w kursie”Bukieciarstwo z obsługą kasy fiskalnej” uczestniczyły 4 osoby,
- w kursie „Technika sprzedaży wraz z obsługą kasy fiskalnej i komputera” uczestniczyło 6 osób,
- w kursie „Fryzjerstwo” uczestniczyły 3 osoby,
- w kursie:Księgowość w małej firmie” uczestniczyła 1 osoba, 
- w kursie”Prawo jazdy kategorii C” uczestniczyła 1 osoba. 
         Wszystkie  osoby  uczestniczące  w  powyższych  kursach  zdały  egzamin  i  otrzymały 
zaświadczenia lub certyfikaty o podwyższeniu swoich kwalifikacji zawodowych. 

14.  Współdziałanie  w  tworzeniu  lokalnych  programów  adresowanych  do  osób,  którym  z 
różnych przyczyn nie przyznano świadczeń emerytalnych.

          W okresie sprawozdawczym nie zostały przyjęte lokalne programu adresowane do osób, 
którym  z  różnych  przyczyn  nie  przyznano  świadczeń  emerytalnych.  Natomiast  osoby  te,  po 
spełnieniu  przesłanek  wynikających  z  ustawy o  pomocy społecznej   objęte  zostały  pomocą  w 
formie zasiłków stałych.

15.  Podjęcie  działań  w  kierunku  uruchomienia  poradnictwa  psychologicznego  dla 
bezrobotnych.
 
            Osoby bezrobotne z terenu gminy mogły korzystać z usług psychologa w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Kłobucku.

Rezultaty osiągnięte w ramach Celu strategicznego I w latach 2006 – 2013.
– zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin dotkniętych ubóstwem;
– ograniczenie niedożywienia  wśród dzieci,  młodzieży i  dorosłych z  rodzin  o najniższych 

dochodach,
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– zapobieganie marginalizacji i alienacji dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym,

– skoordynowanie pracy socjalnej i poradnictwa skierowanego do rodzin dysfunkcyjnych,
– umożliwienie osobom bezrobotnym uzyskania kompleksowych informacji o ofertach pracy, 

wolnych miejscach pracy,  usługach poradnictwa zawodowego,  szkoleniach  oraz  pomocy 
społecznej i świadczeniach rodzinnych,

– zwiększenie dostępności do praw i usług mieszkańców gminy, znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej; 

– współpraca  instytucji  działających  na  terenie  gminy  z  zakresie  przeciwdziałania  i 
zmniejszanie strat wynikających z ubóstwa.

Cel strategiczny 2.
Budowa zintegrowanego systemu pomocy dziecku oraz rodzinie.

Cele szczegółowe:
1. Pomoc w likwidacji przyczyn pojawiających się w rodzinie dysfunkcyjnej.
2. Interwencja wobec rodziny dotkniętej kryzysem.
3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie 

z ich potrzebami i przysługującymi im prawami.

Kierunki działań:

1. Rozwój  specjalistycznego  poradnictwa,  w  tym  rodzinnego  dla  rodzin  naturalnych, 
zastępczych, a także terapii rodzinnej.

Działalność Punktu Konsultacyjnego:
  Punkt  Konsultacyjny  służy  pomocą  mieszkańcom  naszej  gminy  i  jest  prowadzony  przez 
psychologa i certyfikowanego instruktora terapii uzależnień.
Z  usług  psychologa  korzystały osoby  będące  w  trudnych  kryzysowych  sytuacjach  życiowych, 
udzielana była  pomoc dzieciom i młodzieży z problemami szkolnymi, pomoc rodzicom dzieci i 
młodzieży sprawiającymi problemy wychowawcze, wsparcie dla osób przewlekle i ciężko chorych.

2. Zintensyfikowanie i rozwój pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze 
środowisk niewydolnych wychowawczo.

    W latach 2006 -2013 prowadzono dokładną analizę sytuacji dzieci w rodzinach, szczególnie 
patologicznych, oraz podejmowano  działania w przypadku wystąpienia konieczności zapewnienia 
opieki dziecku poza rodziną, np. poprzez  umieszczenie w domu dziecka, w rodzinie zastępczej, 
pogotowiu opiekuńczym lub innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

      Pracownicy socjalni  przeprowadzali  wizyty w rodzinach niewydolnych wychowawczo  z 
większą częstotliwością, współpracowali z pedagogami szkolnymi,  kuratorami sądowymi, policją, 
lekarzami rodzinnymi. 

     Kierowano wnioski do Sądu o wszczęcie postępowania opiekuńczego, zgłaszano sprawy do 
Zespołu Interdyscyplinarnego.

Udzielano wsparcia  w formie pomocy asystenta rodziny.
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3. Prowadzenie grup wsparcia i grup samopomocowych.

Zadanie nie zostało realizowane.

4. Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich:

1) organizowanie i finansowanie dożywiania w trakcie nauki w szkole,
2) zapewnienie odzieży, wyposażenia w artykuły szkolne,
3) organizacja i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego,
4) organizowanie akcji charytatywnych dla pozyskiwania środków na pomoc dzieciom.

1) Organizowanie i finansowanie dożywiania w trakcie nauki w szkole.

        Zgodnie z Ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego 
„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” Ośrodek kontynuował działania w zakresie ograniczania 
zjawiska  niedożywienia  dzieci  i  młodzieży,  poprawy  poziomu  życia  osób  i  rodzin  o  niskich 
dochodach, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia 
szkoły ponadgimnazjalnej,  osób samotnych, w podeszłym wieku,  chorych,  niepełnosprawnych i 
bezrobotnych.
        Początkowo Program miał obowiązywać w latach 2006–2009. Kontynuacja Programu została 
przewidziana do roku 2013, co umożliwiła nowelizacja przepisów ustawy o ustanowieniu programu 
wieloletniego dokonana w art. 17 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw 
związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706).
Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  7  lutego  2006  r.  w  sprawie  realizacji  programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania” (Dz.  U.  Nr 25,  poz.  186,  z późn.  zm.) 
określało sposób realizacji Programu, a także sposób planowania i dokonywania podziału środków 
budżetu państwa przyznanych na realizację Programu oraz zakres i formy monitorowania realizacji 
Programu.
Pomoc  realizowana w ramach programu mogła być kierowana do osób i rodzin, których dochód 
nie przekroczył poziomu 150% kryterium dochodowego. Uchwałą  Nr XXXVI/327/10 Rady Gminy 
Wręczyca  Wielka   z  dnia  27  kwietnia  2010  r.  zostało  podwyższone   kryterium  dochodowe 
uprawniające  do korzystania  z  bezpłatnej  pomocy w formie  dożywiania  zgodnie  z  wieloletnim 
programem „Pomoc państw w zakresie dożywiania” do 180%.
Przepis art. 6a ust. 4 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego umożliwił udzielenie pomocy 
w formie  posiłku,  liczbie  dzieci  i  uczniów,  która  nie  przekracza  20% liczby dzieci  i  uczniów 
dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu na podstawie 
wydawanych decyzji administracyjnych. 
Pracownicy socjalni  i  pedagodzy podejmują  działania  w celu  objęcia  dożywianiem wszystkich 
dzieci, które tego wymagają, szczególnie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

Tabela 15.  Finansowanie  Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w  
latach 2006 -  2013

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Środki  z 
budżetu 
państwa 

61.183 50.071 43.212 44.782 47.426 52.883 67.011 64.197

Środki 
własne 

36.089 34.279 33.014 40.494 37.455 51.092 47.636  65.732
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gminy
Ogółem 97.272 84.350 76.226 81.276 84.881 103.975 114.647 129.929

Tabela 16.   Dożywianie dzieci i młodzieży w latach 2006 – 2013 w ramach Programu

Rok Liczba  dożywianych 
dzieci i młodzieży

Liczba świadczeń w posiłkach

2006 402 46.085
2007 321 39.940
2008 287 33.991
2009 270 32.886
2010 271 32.306
2011 283 33.889
2012 270 34.168
2013 287 35.927

x 289.192

2) Zapewnienie odzieży, wyposażenia w artykuły szkolne

        Ośrodek   w  ciągu  całego  okresu  sprawozdawczego  udzielał  rodzinom o  najniższych 
dochodach pomocy finansowej na zakup odzieży dla dzieci oraz na  zakup artykułów szkolnych. 
Ponadto  w  latach  2006  –  2013  uczniowie  mogli  korzystać  z  pomocy  materialnej  w  formie 
stypendium lub zasiłku szkolnego z tytułu zdarzenia losowego.  Pomoc ta została wprowadzona od 
1  stycznia  2005r.  znowelizowana  ustawą  o  systemie  oświaty.  Powyższa  pomoc  mogła  być 
wykorzystana m.in. na zakup odzieży sportowej, podręczników i przyborów szkolnych. 
W 2013r. w ramach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym:
- 284 uczniom wypłacono stypendia na kwotę 208.788,86 zł;
- 3 uczniom wypłacono zasiłek szkolny na kwotę 1.590,00 zł.
 

3) Organizacja i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego

          GOPS rekrutował  dzieci   oraz  udzielał  pomocy w przygotowaniach do wyjazdu na 
wypoczynek   letni  organizowany  przez  Kuratorium  Oświaty,  Komendę  Chorągwi   ZHP  w 
Katowicach.  Współpracował  również  z  organizacjami  pozarządowymi  w  zakresie  organizacji 
wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin problemowych, w tym: Fundacją na Rzecz Zdrowia Dzieci 
i Młodzieży Regionu Śląsko – Dąbrowskiego, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Częstochowie.
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Tabela 17.   Liczba dzieci, które wyjechały na kolonie i obozy w latach 2006 – 2013

Rok - Liczba dzieci
2006 9
2007                    11 

- w tym: 2 dzieci wyjechało 
na kolonie do Danii

2008 11
2009 18
2010 14
2011 4
2012 6
2013 6

     Razem 79

          W szkołach organizowano zimowiska i półkolonie. Uczniowie mieli możliwość aktywnego 
spędzenia czasu wolnego od nauki w szkole. Podczas zimowisk i półkolonii dzieci uczestniczyły w 
zajęciach  teatralnych,  plastycznych,  muzycznych,  komputerowych  i  rekreacyjnych.  Atrakcją  podczas 
zimowisk i  półkolonii  były wyjazdy do kina w Częstochowie, na pływalnię  oraz do Muzeum Zapałek.

Tabela 18.  Liczba dzieci, uczestniczących w półkoloniach i zimowiskach w latach 2006 – 2013

Rok - Liczba  dzieci  uczestniczących 
w półkoloniach

Liczba  dzieci  uczestniczących w 
zimowiskach

2006 - -
2007 60 85
2008 60 90
2009 40 57
2010 40 89
2011 40 50
2012 30 110
2013 55 70

    Razem 325 551

5. Podejmowanie inicjatyw i nowatorskich rozwiązań na rzecz ochrony macierzyństwa i 
dziecka w rodzinie.

1) W  latach  2007  –  2008   Gmina  uczestniczyła  w  ogólnopolskiej  kampanii  „Ciąża  bez 
alkoholu”.  Celem  kampanii  było:   uświadomienie  ciężarnym  kobietom  o  negatywnym 
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wpływie alkoholu na dziecko oraz zachęcenie do całkowitej abstynencji w  ciąży.  Podczas 
kampanii  prowadzone  były  działania  informacyjno  –  edukacyjne.  Ulotki  i  plakaty 
przekazano   m.in.  do  placówek  podstawowej  opieki  zdrowotnej,  do  poradni 
ginekologicznych,  na bieżąco były wykładane w siedzibie  Urzędu Gminy we Wręczycy 
Wielkiej.

2) Realizacja przez gminę ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym wypłata jednorazowych 
zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. 

Tabela  19.  Realizacja świadczeń rodzinnych

Wyszczególnienie Rok Liczba świadczeń Kwota
Zasiłki rodzinne wraz z 

dodatkami
2006 43.999 2.895.436 zł367

2007 42.126 3.153.825 zł
2008 37.383 2.882.456 zł
2009 33.396 2.744.573 zł
2010 30.223 3.000.040 zł
2011 27.252 2.667.197 zł
2012 24.923 2.460.096 zł
2013 33.366 2.373.272 zł

Tabela 20.   Realizacja jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka

Wyszczególnienie Rok Liczba świadczeń Kwota
Jednorazowa  zapomoga 
z  tytułu  urodzenia 
dziecka

2006 150 150.000 zł

2007 149 149.000 zł
2008 170 170.000 zł
2009 172 172.000 zł
2010 172 172.000 zł
2011 153 153.000 zł
2012 174 174.000 zł
2013 115 115.000 zł

3)  Realizacja przez gminę Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy  zastępczej  która  weszła  w  życie  1  stycznia  2012  r.  i  jest  aktem  prawnym 
wprowadzającym  nowy system pracy z rodziną, mającą trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych.   W 2012 roku zadania wynikające z  ustawy o wspieraniu 
rodziny i pieczy zastępczej zostały przekazane do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej we Wręczycy Wielkiej  Uchwałą Nr XIII/158/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka 
z  dnia  28  lutego  2012  r.  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej we Wręczycy Wielkiej.

Wypełniając dyspozycję ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
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zastępczej  Gmina  Wręczyca  Wielka  opracowała  i  wdrożyła  do  realizacji  Gminny  Program 
Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015,  który został przyjęty Uchwałą Nr XXV/285/13 Rady 
Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25.09.2013 r.  
Adresatami Programu są dzieci  i  rodziny z  terenu gminy Wręczyca Wielka,  a  w szczególności 
rodziny przeżywające trudności opiekuńczo – wychowawczej, w których wychowują się dzieci oraz 
rodziny  z których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Podstawowym celem Programu 
jest tworzenie warunków sprzyjających wspieraniu rodziny i jej prawidłowego funkcjonowania.

4) Działalność Ośrodków Zdrowia zlokalizowanych na terenie gminy:

W zakresie  ochrony  zdrowia  w  latach  2006  –  2013   w  ośrodkach  zdrowia  prowadzona  była 
profilaktyka w zakresie chorób zakaźnych poprzez wykonywanie szczepień ochronnych dzieci i 
młodzieży, m.in.:
- obowiązkowe szczepienia z kalendarza szczepień,
- szczepienia dodatkowe zalecane przez lekarza.
Dzieci i młodzież objęta była:
- wykonywaniem bilansów zdrowia (2, 4, 6, 10, 13, 16 i 18 - latków),
- wykonywaniem badań przesiewowych dzieci,

– kierowaniem  do  specjalistów  w  momencie  wykrycia  nieprawidłowości  oraz 
monitorowaniem przebiegu leczenia,

– promowaniem  zdrowego  stylu  życia  wśród  dzieci  i  młodzieży  –  pogadanki,  rozmowy 
indywidualne z rodzicami i dziećmi,

– fluoryzacją zębów.
Poza tym w zakresie opieki nad ciężarną, noworodkiem i położnicą prowadzone były: 

– badania profilaktyczne ciężarnych,
– wizyty patronażowe położnej i pielęgniarki u noworodka w domu,
– edukacja  rodziców  w  zakresie  żywienia  i  pielęgnacji  noworodka  (pogadanki,  rozmowy 

indywidualne, instruktaże).

6. Szkolenie  i  podnoszenie kwalifikacji  kadry specjalistów do pracy z  rodziną oraz w 
zakresie zaspokojenia potrzeb dzieci w placówkach.

     Pracownicy GOPS  brali udział w szkoleniach z   zakresu   pomocy społecznej, świadczeń  
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacji projektu 
systemowego EFS.
      Dyrektorzy placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy, zarówno przedszkoli,  
szkół  podstawowych  i  gimnazjów,  dbali  o  podnoszenie  kwalifikacji  swoich  pracowników  w 
różnych formach doskonalenia zawodowego. Należały do nich szkolenia indywidualne nauczycieli 
a także szkolenia warsztatowe wewnętrzne  dla całej rady pedagogicznej.
      Członkowie GKRPA  uczestniczyli w szkoleniach z zakresu pomocy osobom uzależnionym od 
alkoholu i środków psychoaktywnych.
     Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych uczestniczyli w szkoleniach z 
zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

7. Tworzenie warunków do realizacji programów socjoterapeutycznych.

      Każda ze szkół na terenie  posiadała świetlice szkolne, w których organizowane były zajęcia 
dla wychowanków.

Ponadto   na  terenie  gminy   funkcjonuje  świetlica  profilaktyczno-wychowawcza  dla  dzieci  i 
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młodzieży  z  rodzin  problemowych.  Świetlica  ma  siedzibę  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  we 
Wręczycy Wielkiej. Zajęcia w świetlicy odbywały się 4 razy w tygodniu.
W ramach świetlicy realizowane były zadania psychoedukacyjne obejmujące zajęcia integracyjne, 
zabawy psychologiczne  i  socjoterapeutyczne,  zajęcia  doskonalące  umiejętności  interpersonalne, 
zajęcia  rekreacyjno-sportowe  i  muzyczno  -  ruchowe,  zajęcia  plastyczne,  kulinarne,  zajęcia 
humanistyczne z elementami biblioterapii, profilaktykę uzależnień. 
Poprzez realizowane zajęcia Świetlica zapewniała swoim wychowankom:

− bezpieczne warunki spędzania czasu wolnego
− pomoc w nauce, tworzyła także warunki do nauki własnej
− organizowała gry i zabawy ruchowe, mające na celu prawidłowy rozwój fizyczny
− kształtowanie postaw pożądanych społecznie
− rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
− pobudzanie twórczość i kreatywności dzieci
− poczucie bezpieczeństwa
− integrację wychowanków
− pomoc w dostrzeżeniu swoich mocnych stron i podniesieniu poczucia własnej wartości
− budowanie pozytywnych relacji z innymi.

8. Tworzenie  interdyscyplinarnych  zespołów  specjalistów  do  spraw  interwencji  w 
sytuacjach zagrażających dzieci i młodzieży.

        W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w  
rodzinie.  Nowelizacja  ustawy  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  powołała  tzw.  zespoły 
interdyscyplinarne oraz grupy robocze.
      Zarządzeniem Nr 83/2011 Wójta Gminy Wręczyca z dnia 22 sierpnia 2011r.  został powołany 
Zespół Interdyscyplinarny. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego weszli  przedstawiciele Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, 
ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych. Do powyższego Zarządzenia 
wprowadzono zmiany składu osobowego Zespołu 2 aneksami: Zarządzeniem Nr 121/2012 z dnia 1 
października 2012r. oraz Zarządzeniem Nr 134/2013 z dnia 30 sierpnia 2013r.       
   Zespół  ma  za  zadanie  m.in.  diagnozowanie  problemu  przemocy  w  rodzinie  a  następnie 
podejmowanie  działań  w  środowisku  zagrożonym  przemocą  w  celach   zapobiegawczych  bądź 
interwencyjnych.
    Zadaniem  grupy  roboczej  jest  opracowanie  i  realizacja  planu  pomocy  w  indywidualnych 
przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi 
do  przemocy  oraz  rodzin  zagrożonych  wystąpieniem  przemocy,  dokumentowanie  działań 
podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

9. Rozwój nowych form działań osłonowo – aktywizujących na rzecz dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej.

1) W 2007r.  gmina przystąpiła do pilotażowego programu „Uczeń na wsi -  pomoc w zdobyciu 
wykształcenia  przez  osoby niepełnosprawne zamieszkujące  gminy wiejskie  i  miejsko-wiejskie". 
Program realizowano od 1 września 2007 do 30 czerwca 2010 roku. Program finansowany był ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem programu było 
wyrównanie  szans  w  zdobyciu  wykształcenia  przez  uczniów,  będących  osobami 
niepełnosprawnymi, mieszkających na terenie gmin wiejskich.

2) Organizacja wyjazdów integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów, w tym:
-  2009r. - Projekt „Poznajemy ZOO – wyjazd integracyjny dla dzieci i osób niepełnosprawnych 
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oraz  ich  opiekunów” Miejsce  realizacji:  Chorzów –  Śląski  Ogród Zoologiczny.  W wyjeździe 
uczestniczyło 38 osób (19 dzieci niepełnosprawnych i  ich opiekunowie). Celem Projektu było 
umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym i ich opiekunom aktywnego spędzania czasu wolnego, 
integracja rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne, nawiązanie nowych przyjaźni wśród 
dzieci niepełnosprawnych.
-  2010r. - Projekt „Wycieczka do Zaczarowanego Lasu -  wyjazd integracyjny dla dzieci i osób 
niepełnosprawnych  oraz  ich  opiekunów”.  W  wyjeździe  uczestniczyło  32  osób  (16  dzieci 
niepełnosprawnych i  ich opiekunowie).  Miejsce realizacji:  „Zaczarowany Las” w Piaskach k. 
Janowa.  Celem  Projektu  było  umożliwienie  dzieciom  niepełnosprawnym  i  ich  opiekunom 
aktywnego  spędzania  czasu  wolnego,  integracja  rodziców  wychowujących  dzieci 
niepełnosprawne,  pobudzanie  aktywności  psychofizycznej  uczestników  wyjazdu,  nawiązanie 
nowych przyjaźni wśród dzieci niepełnosprawnych.
- 2011r. Projekt „Wycieczka do JuraParku dla dzieci  niepełnosprawnych i ich opiekunów”. 
Miejsce realizacji: JuraPark w Krasiejowie. Uczestnicy: 45 osób (23 dzieci niepełnosprawnych i 
22 ich opiekunów)
Celem Projektów było: umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym i ich opiekunom aktywnego 
spędzania czasu wolnego,  integracja rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne, wymiana 
wzajemnych doświadczeń wśród opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Realizator Projektów:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej  we współpracy 
ze  Społecznym  Komitetem  Pomocy  Dzieciom  Niepełnosprawnym  z  siedzibą  w  Przedszkolu 
Integracyjnym we Wręczycy Wielkiej. 

3) Dzięki  wykwalifikowanej  kadrze  placówki  oświatowe  prowadziły  indywidualny  tok 
nauczania  dla  uczniów tego wymagających.  Powyższe  poparte  musiało  być   opinią  lub 
orzeczeniem uzyskanym w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Placówki oświatowe z 
terenu gminy ściśle współpracują z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kłobucku.

4) W  Zespołach  Szkół  w  Węglowicach  i  Wręczycy  Wielkiej  organizowane  były  pikniki 
integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów.

5) W Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym we Wręczycy Wielkiej  od  1998 roku działa 
Społeczny  Komitet  Pomocy  Dzieciom  Niepełnosprawnym,  którego  celem  jest  pomoc 
materialna  dzieciom  specjalnej  troski  i  ich  rodzinom.  Ponadto  dwa  razy  w  roku  we 
współpracy  z  GOPS  we  Wręczycy  Wielkiej  organizowane  są  Gminne  Spotkania 
Integracyjne: ,,Spotkanie z Mikołajem”,  ,,Wielkanocne Spotkanie z Zajączkiem”, w trakcie 
których  pracownicy przedszkola przedstawiają bajki oraz przygotowują  poczęstunek dla 
gości, a Mikołaj i  Zajączek zawsze  obdarowują dzieci prezentami. Spotkanie te są  ważne 
ze  względu  na  możliwość  wymiany  doświadczeń  między  rodzicami  dzieci 
niepełnosprawnych,  pedagogami  oraz  przedstawicielami  instytucji  i  organizacji  
prowadzących pracę na rzecz dziecka niepełnosprawnego.  Dzięki współpracy z  PEFRON-
em  w  Katowicach  oraz  z  Europejskim  Funduszem  Społecznym  placówka  jest  bardzo 
dobrze  wyposażona  w  sprzęt  specjalistyczny  i  rehabilitacyjny,  pomoce  edukacyjne  i 
komputerowe, programy pracy dla  dzieci z deficytami rozwojowymi. 

10. Tworzenie  i  wdrażanie  programów  w  zakresie  wyrównywania  szans  edukacyjnych 
dzieci i młodzieży.

Realizacja rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
        Program funkcjonuje od 2002 roku. Jego celem jest wyrównywanie startu szkolnego dzieci z  
najuboższych  rodzin  poprzez  dofinansowanie  zakupu  podręczników.  W  latach  2006  –  2008 
dofinansowanie skierowane było dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie 
przedszkolne  oraz   naukę  w klasach  I-III  szkoły podstawowej.  W latach  2009 –  2010 pomoc 
kierowana była do uczniów rozpoczynających naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz 
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naukę w I klasie gimnazjum. W latach 2011 – 2012 celem programu było rozszerzenie podstawowej 
oferty pomocy materialnej udzielanej uczniom poprzez:

– dofinansowanie  zakupu  podręczników  dla  uczniów  rozpoczynających  w  roku  szkolnym 
2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej,

– naukę w klasie III gimnazjum,   
– wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  wspieranie  rozwoju  edukacyjnego  uczniów  z 

niepełnosprawnościami  uczęszczających  w  roku  szkolnym  2011/2012  do  szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  

W 2013r.  programem  objęci byli uczniowie zaczynający naukę w:
• klasach I - III i klasie V szkoły podstawowej,
• klasie  II  szkoły  ponadgimnazjalnej:  zasadniczej  szkoły  zawodowej,  liceum 

ogólnokształcącego i technikum.

Wsparcie otrzymali  także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu  lekkim,  umiarkowanym  lub  znacznym  oraz  uczniowie  z  niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. 

 Rok 2007
        Projekt  „Pracownie  komputerowe  dla  szkół” -  w  ramach  projektu  Szkoła 
Podstawowa  w  Borowem   otrzymała  nową  pracownię  komputerową  z  dostępem  do 
Internetu. Pracownia jest wyposażona w 10 stanowisk komputerowych składających się z 
jednostki  centralnej  i  monitora  oraz  serwera  wraz  z  monitorem i  systemem sieciowym. 
Pracownia  posiada  również  drukarkę  i  skaner  oraz  mobilny  zestaw  multimedialny. 
Wyposażenie  pracowni  w  nowoczesny  sprzęt  komputerowy  było  możliwe  w  ramach 
projektu  realizowanego  przez  Ministerstwo  pt.  "Pracownie  komputerowe  dla  szkół".  Z 
pracowni korzystają uczniowie szkoły.

       Grupa młodzieży z  Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej  wzięła  udział  w 
plenerze malarskim zorganizowanym w Złotym Potoku. Młodzi twórcy poznawali nowe techniki 
rysunkowe i malarskie (pastele, olej, akryl), doskonalili umiejętności warsztatowe. Dzięki pracy w 
plenerze  pod  okiem  instruktorów  uczyli  się  umiejętnego  obserwowania  i  odtwarzania  zjawisk 
przyrody na płaszczyźnie obrazu z uwzględnieniem relacji światła. 
       Jednocześnie pod okiem instruktorki  grupa dziewcząt z zespołu tańca nowoczesnego "Eureka" 
doskonaliła swoje umiejętności taneczne. Zajęcia obejmowały takie zagadnienia jak doskonalenie 
wykonań układów choreograficznych, doskonalenie postawy scenicznej, integracja grupy tanecznej. 

Lata 2008 -  2009

                           Projekt ”Rola badacza horyzonty moje roztacza” współfinansowany przez Unię 
Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  Zespole  Szkół  we  Wręczycy 
Wielkiej.
Okres realizacji: wrzesień 2008 – lipiec 2009.
Celem  projektu  był  wszechstronny  rozwój  kompetencji  kluczowych  uczniów  w  zakresie 
przedmiotów  matematyczno  –  przyrodniczych,  języka  angielskiego,  przedsiębiorczości, 
nowoczesnych technologii informacyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum. 
W ramach tego projektu uczniowie nieodpłatnie  mogli wziąć udział w pracach następujących kół:
Szkoła Podstawowa:
- kurs języka angielskiego „Travel Agency” - kulturowe podróże po krajach anglojęzycznych,
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- „Koło Młodego Badacza” - warsztaty przyrodnicze,
- „Matematyczne inspiracje na przyszłość” - warsztaty matematyczno – przyrodnicze,
- „Klub Młodego Odkrywcy”

Gimnazjum:
- „Klub Młodych Przedsiębiorców”,
- „Drużyna Młodych Fizyków”,
 - „ Matematyka w architekturze”,
- „Klub Młodego Chemika”,
- Koło biologiczne „Ty Też Potrafisz”.

Lata 2009 -2010

           Projekt „Gotowi na przyszłość” współfinansowany z Unii  Europejskiej  w ramach 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Wartość  realizowanego  projektu  to:  340  866,59  zł.  
Środki  w  całości  pochodziły  z  Unii  Europejskiej  i  Budżetu  Państwa.  Celem  projektu  był 
wszechstronny rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno –
przyrodniczych, języków obcych, przedsiębiorczości oraz nowoczesnych technik ICT. 
W  projekcie  udział  wzięło  230  uczniów  szkoły  podstawowej  i  gimnazjum,  w  następujących 
zajęciach pozalekcyjnych:  Zostań przedsiębiorcą, Kurs języka angielskiego „Festivals and Special 
Days”, Klub wielbicieli przyrody, Klub Małego Odkrywcy, Klub Reportera, Komputer przybliża 
świat, Drużyna Młodych Fizyków, Biologia bez tajemnic, Matematyka w praktyce, Koło Młodego 
Chemika, Klub Obieżyświat, Kurs języka niemieckiego, Klub informatyki stosowanej, Angielski 
dla nastolatków. We wszystkich zajęciach uczestniczył trener komunikacji interpersonalnej  w celu 
pokonania  przez  uczniów  bariery  osobistej  i  psychologicznej.  Praca  z  trenerem  ułatwiła 
zaprezentowanie uczniom wyników swoich prac w trakcie spotkania podsumowującego.

Lata 2010 – 2011

           1. Projekt „Ze szkolnej ławy do sukcesu i sławy” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był w Zespole Szkół we 
Wręczycy Wielkiej.
Wartość realizowanego projektu to: 270258,97 zł. Środki w całości pochodziły z Unii Europejskiej i 
Budżetu Państwa.
Celem ogólnym projektu był wszechstronny rozwój kluczowych kompetencji uczniów w ciągu 1 
roku w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, przedsiębiorczości 
oraz nowoczesnych technik ICT .
    W ramach projektu 233 uczniów miała możliwość uczestniczenia w następujących zajęciach 
pozalekcyjnych:-  Zanim  stanę  się  przedsiębiorczy,-  English  Adventure  Club,-  Klub  młodego 
przyrodnika,-  Poszukiwacze  tajemnic  przyrody,-  Bliżej  kultury,-  Cyfrowa  codzienność,- 
Matematyczne igraszki,- English for Kids,- Matematyka – jakie to ciekawe, proste i przydatne,- 
Ready for the future ,- Klub Globtroter ,- Kurs języka niemieckiego, - Gimnews.

         2. Od 1. X. 2010r. do 31. VIII. 2011r. uczniowie Zespołu Szkół im. St. Ligonia - Gimnazjum  
w Truskolasach uczestniczyli  w projekcie  współfinansowanym ze środków Unii  Europejskiej  w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  "Nauka szansą na lepsze jutro - wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów i uczennic Gimnazjum w Truskolasach". Projekt miał na celu 
wyrównanie szans i przygotowanie młodzieży do wyboru przyszłej ścieżki rozwoju zawodowego. 
W ramach projektu prowadzone były w szkole:
Zajęcia wyrównawcze:  blok matematyczny; blok humanistyczny;  blok j. angielskiego
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Zajęcia pozalekcyjne:  Klub młodych informatyków;  Z ekologią na ty;  Astronomia moja pasja; 
Śpiewaj i ucz się; Z językiem angielskim na ty.

        3.   Projekt „Przez edukację do lepszej przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Truskolasach”.
Wartość projektu: 248 974,56zł.

W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia:

• Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I-III

• Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV – V

• Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas IV-V

• Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu  klas V z języka polskiego i matematyki

• Zajęcia logopedyczne dla uczniów klas I-III

• Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas I-II

• Poradnictwo i edukacja zawodowa dla uczniów klas I – V

• Pozalekcyjne zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas IV – VI

• Pozalekcyjne zajęcia z zakresu nauk przyrodniczo – ekologicznych dla uczniów klas IV 
– VI

• Pozalekcyjne zajęcia informatyczne dla uczniów klas III – VI

• Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno – taneczne dla uczniów klas III – VI.

Lata 2010 – 2012

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borowem realizowała projekt „Moja szkoła –
Mój kapitał na przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość realizowanego projektu to: 111553,00 zł. Środki w całości pochodzą z Unii Europejskiej i 
Budżetu Państwa.
Cel ogólny projektu to wyrównanie szans edukacyjnych uczniów na zdobycie wykształcenia w 
zawodach najbardziej poszukiwanych na rynku pracy UE oraz zapewnienie szans równego rozwoju 
dziewczętom i chłopcom.
W ramach projektu realizowanego przez 2 lata zaproponowano 56 uczniom  szkoły udział w 
atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych w ramach 3 klubów:
Klubu Młodego Anglofana
Klubu Pasjonatów Matematyki
Klubu Odkrywców Przyrody
Zajęcia miały na celu:
- spopularyzować nauki matematyczno –przyrodnicze za sprawą pokazania ich przydatności w 
wielu zawodach oraz związku z życiem codziennym ,
- podnieść umiejętności badawcze uczniów 
- doskonalić umiejętność komunikowania się w języku angielskim przez uczniów klas młodszych
Uczniów klasy V i VI  korzystali z pomocy doradcy zawodowego w Szkolnym Ośrodku Kariery. 
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2. Zespół Szkół Węglowice
Realizacja Projektu edukacyjnego pt. „Ścieżka edukacyjna drogą do sukcesu” 
Celem głównym projektu było: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów 
pochodzących z obszarów wiejskich i zwiększanie ich zdolności do przyszłego zatrudnienia”.

Cele szczegółowe projektu to:
1) Zwiększenie wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych (językowych, informatycznych, 
matematycznych, fizyki, chemii, biologii, umiejętności uczenia itp.)
2) Przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu
3) Kształtowanie umiejętności określania swoich celów i wartości życiowych, mocnych i słabych 
stron, autoprezentacji, wyzwalanie własnej aktywności w kierunku odkrywania zainteresowań, 
uzdolnień, pod kątem predyspozycji do wykonywania różnych zawodów
4) Nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Odbiorcy: uczniowie Gimnazjum

3. Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym we Wręczycy Wielkiej.
Realizacja Projektu „Comenius 2010 – 2012”. 
Projekt obejmował swoim zasięgiem dzieci w wieku od 3 do 8 lat, w tym o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, zdolne oraz dzieci z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji  społeczno-
ekonomicznej. 
Celami Projektu było m.in.:

• Rozwijanie  umiejętności  słuchania,  czytania,  rozumienia  w  trakcie  poznawania:  bajek, 
piosenek, wierszy, gier. 

• Stosowanie aktywizujących metod nauczania zwiększających motywację dzieci do nauki.

• Umiejętność współpracy w grupie i niesienie pomocy kolegom o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. 

• Nabywanie  świadomości  znaczenia  wczesnej  prewencji  w  zapewnianiu  dzieciom 
bezpieczeństwa  na  ulicach,  w  środkach  transportu,  podczas  wycieczek  oraz  w  czasie 
wakacji. 

• Nabywanie  wiedzy  i  umiejętności  przestrzegania  zasad  bezpiecznego  poruszania  się  po 
drogach, świadomego i kulturalnego uczestniczenia w ruchu drogowym. 

• Zmotywowanie  do  nauki  języków  obcych  poprzez  uczenie  się  piosenek,  wierszy,  słów 
kluczowych do gier edukacyjnych, prac plastycznych, scenek dramowych i gier w języku 
angielskim oraz w językach krajów partnerskich. 

Lata 2011 – 2013

        Projekt „Mogę być lepszy” realizowany w szkołach podstawowych z terenu gminy.
Cel  projektu:  Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację  procesu kształcenia 
dzieci z klas I – III. 
W ramach projektu 233 uczniów/uczennic zostało objętych wsparciem w postaci zajęć korekcyjno – 
kompensacyjnych, terapeutycznych, wyrównawczych oraz wspierających i rozwijających zdolności 
i szczególne uzdolnienia. Ilość godzin: 1870.

Lata 2012 – 2014

         Projekt  „Nauka sekretem sukcesu”  jest  realizowany w okresie  od 01.09.2012 r.  do 
31.07.2014 r. w Gimnazjum w Węglowicach.
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Celem głównym Projektu jest wzmocnienie potencjału dydaktyczno – wychowawczego siedmiu 
gimnazjów Powiatu Kłobuckiego poprzez realizację programów rozwojowych wspierających 1100 
uczniów i  uczennic,  w szczególności  z  obszarów wiejskich,  w zakresie  wyrównywania braków 
edukacyjnych, rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych dostosowanych do 
potrzeb rynku pracy, poprzez następujące cele szczegółowe:
1)  Zwiększenie  dostępu  do  doradztwa  edukacyjno  –  zawodowego  i  opieki  pedagogiczno  – 
psychologicznej dla uczniów i uczennic;
2)  Zwiększenie  dostępu  do  zajęć  podnoszących  poziom  kompetencji  kluczowych  uczniom  i 
uczennicom poprzez ich uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
3)  Zmniejszenie  dysproporcji  edukacyjnych  uczniów  i  uczennic  poprzez  ich  uczestnictwo  w 
zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych;
4)  Zwiększenie  dostępu  do  zajęć  umożliwiających  pozyskanie  praktycznych  kompetencji  i 
umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy uczniówi uczennic, poprzez transfer wiedzy w 
obszarach technologicznych – technologie informacyjne i telekomunikacyjne i/lub technologie dla 
ochrony środowiska. 

Lata 2006 – 2013 

1) Na obowiązujący rok szkolny w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS do zasiłku rodzinnego 
rodzice otrzymywali pomoc w formie dodatków: 

− z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego płatnego jednorazowo w kwocie 100zł, na każde uczące 
się dziecko,

− dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje 
się szkoła, w kwocie 50zł/miesięcznie na okres 10 miesięcy, 

− z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przyznawany w 
kwocie 90zł/miesięcznie na okres 10 miesięcy. 

− z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka (po przedstawieniu stosownych dokumentów) w 
wysokości 60,00 zł/miesięcznie na dziecko w wieku do 5 roku życia i w wysokości 80,00 zł  
na dziecko w wieku do powyżej 5 roku życia, 

2) Dla  wyrównania  szans  edukacyjnych  dzieci  i  młodzieży  szkoły  organizowały  zajęcia 
wyrównawcze i pozalekcyjne.
Głównym celem zajęć pozalekcyjnych było rozbudzenie w dziecku zaciekawienia danym 
tematem. Zajęcia dodatkowe miały też inne ważne zadania do spełnienia – wartościowe 
zajęcie wolnego czasu. W zależności też od rodzaju zajęć miały one pomóc w uzupełnieniu 
braków w nauce lub przygotowywać do udziału w konkursach i olimpiadach, dostarczając 
wiedzę inną niż ta książkowa. Zajęcia sportowe pomagały w rozwoju ruchowym dziecka, 
zajęcia artystyczne z kolei rozwijały talent w danej dziedzinie.

11. Opracowanie  i  realizacja  gminnego  systemu  profilaktyki  i  opieki  nad  dzieckiem  i 
rodziną.

„Program profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie Wręczyca Wielka na lata 2010 – 
2017”  został  przyjęty  Uchwałą  Nr  XXXVI/326/10  Rady  Gminy  Wręczyca  Wielka  z  dnia  27 
kwietnia 2010 r. Program realizowany był w latach 2010 – 2012. Natomiast ze względu na zmianę 
przepisów prawa od 2013r. realizowany jest Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013 
-2015.
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12. Wykorzystanie  potencjału  partnerów  społecznych  w  realizacji  pomocy  dziecku  i 
rodzinie.

Tabela 21.  Wykaz organizacji pozarządowych działających na rzecz dziecka i rodziny

Gminne organizacje pozarządowe Poza gminne  organizacje pozarządowe
1.  Stowarzyszenie„Szkoła w Węglowicach”,

2.  Społeczny   Komitet  Pomocy  Dzieciom 
Niepełnosprawnym z siedzibą w Przedszkolu we 
Wręczycy Wielkiej  
3. Ludowe Zespoły Sportowe
4. Ochotnicza Straż Pożarna
5.  Stowarzyszenie  na  rzecz  Integracji 
Społeczności Lokalnej Pozytywnie – Aktywni z 
siedzibą w Szarlejce 
6.   Stowarzyszenie „Prom” na  rzecz rozwoju i 
wspierania  kultury,  sportu  i  turystyki  Gminy 
Wręczyca Wielka
7.  Stowarzyszenie  „Koła  Gospodyń  Wiejskich 
Gminy Wręczyca Wielka”, 
8.  Polski  Związek  Emerytów,  Rencistów  i 
Inwalidów  –  Koła  we  Wręczycy  Wielkiej, 
Truskolasach i Weglowicach

 1.  Stowarzyszenie  „O  uśmiech  dziecka”  w 
Kłobucku
2. Bank Żywności w Częstochowie
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

13. Zintegrowanie  działań  na  rzecz  dziecka  i  rodziny  ze  środowiskiem  lokalnym,  w 
szczególności  z  jednostkami  organizacyjnymi  pomocy  społecznej,  sądami  i  ich 
organami  pomocniczymi,  instytucjami  oświatowymi,  zakładami  opieki  zdrowotnej, 
kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

     Zasobami umożliwiającymi rozwiązywanie kwestii dziecka i rodziny są instytucje działające 
zarówno na terenie gminy jak i poza gminą. Poniżej zaprezentowane są te, które mają największy 
wpływ na poprawę sytuacji dziecka i rodziny.

Tabela 22.   Wykaz instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny

Instytucje gminne i organizacje pozarządowe Instytucje  poza  gminne  i  organizacje 
pozarządowe

1. Wójt Gminy Wręczyca Wielka

2. Rada Gminy Wręczyca Wielka

3. Urząd Gminy

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

5.  Placówki  oświatowe  (przedszkola,  szkoły 

podstawowe, gimnazja)

1. Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
2.  Sąd  Rodzinny  w  Częstochowie  wraz  z 
Kuratorami Rodzinnymi
3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w 
Kłobucku
4.  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w 
Kłobucku
5. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kłobucku
6. Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

28



6. Gminny Ośrodek Kultury

7. Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami

8. Komisariat Policji

9. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych

10. Punkt Konsultacyjny GKRPA

11. Placówki Służby Zdrowia

12. Kościoły

13.Warsztaty Terapii Zajęciowej

14. Ochotnicza Straż Pożarna

15. Ludowe Zespoły Sportowe

16. Rady Sołeckie

17.  Społeczny   Komitet  Pomocy  Dzieciom 
Niepełnosprawnym z siedzibą w Przedszkolu we 
Wręczycy Wielkiej  
18.  Stowarzyszenie  na  rzecz  Integracji 
Społeczności Lokalnej Pozytywnie – Aktywni z 
siedzibą w Szarlejce 
19. Stowarzyszenie„Szkoła w Węglowicach”, 
20. Stowarzyszenie „Koła Gospodyń Wiejskich 
Gminy Wręczyca Wielka”, 
21.  Polski  Związek  Emerytów,  Rencistów  i 
Inwalidów  –  Koła  we  Wręczycy  Wielkiej, 
Truskolasach i Weglowicach

7. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
8. Dom Dziecka w Kłobucku
9.  Stowarzyszenie  „O  uśmiech  dziecka”  w 
Kłobucku
10. Bank Żywności w Częstochowie

14. Inicjowanie  i  rozwój  różnych  form  integracji  rodzin  ze  społecznością  lokalną  – 
wspieranie  wypoczynku  rodzinnego,  organizowanie  imprez  integracyjnych  i 
kulturalnych, festynów.

         Placówki szkolne i przedszkolne z terenu gminy corocznie organizują pikniki rodzinne, 
festyny których celem jest:    kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, integracja 
rodzin,   zacieśnianie  więzi  między rodzicami  i  dziećmi,  propagowanie  zdrowego  stylu  życia 
poprzez sport, rozrywkę i wypoczynek. 

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  we Wręczycy Wielkiej  we współpracy ze  Szkołą 
Podstawową  w  Kulejach,  OSP  w  Kulejach,  Gminną  Komisją  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej zrealizował projekty:
         W 2012r.  -  Projekt  „Bawimy się  razem – rodzinne  spotkanie z  klownem i  brzydkim 
kaczątkiem oraz innymi atrakcjami” .
Projekt realizowany był w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”, której celem było 
promowanie pozytywnej profilaktyki stawiającej na wzmocnienie więzi rodzinnych. 
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Kulejach
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Uczestnicy Projektu:  rodziny z terenu gminy wytypowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W 
Projekcie udział wzięło około 150 osób.
Cel Projektu: promowanie wartości rodzinnych, promowanie wspólnego spędzania czasu wolnego, 
integracja rodzin.
 Dzieci i ich rodzice  w ramach spotkania najpierw obejrzeli spektakl przygotowany przez dzieci i  
mieszkańców Kulei pt.  „Brzydkie Kaczątko” a następnie wzięli udział we wspólnych zabawach 
prowadzonych przez profesjonalnego wodzireja. Dla wszystkich uczestników został przygotowany 
poczęstunek., dzieci otrzymały drobne upominki.
            W 2013r. Projekt „ Bawimy się razem – rodzinne spotkanie z księżniczką na ziarnku grochu  
oraz innymi atrakcjami” 
Projekt realizowany był w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”, której celem było 
promowanie pozytywnej profilaktyki stawiającej na wzmocnienie więzi rodzinnych. 
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Kulejach
Uczestnicy Projektu:  rodziny z terenu gminy wytypowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W 
Projekcie udział wzięło około 150 osób.
Celem Projektu  było:  promowanie  wartości  rodzinnych,   wspólnego  spędzania  czasu  wolnego 
dzieci i rodziców, integracja rodzin dzieci sprawnych i niepełnosprawnych.
W ramach Projektu dzieci i ich opiekunowie obejrzeli bajkę „Księżniczka na ziarnku grochu”, były 
również wspólne zabawy, konkursy, poczęstunek i  upominki dla dzieci.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w tym m.in.
 2007r.
- Sportowy Festyn na stadionie „Sokół” we Wręczycy Wielkiej – w tym m.in. występ Mażoretek 
oraz Tańca Towarzyskiego,
- IX Jesienny Koncert Sympatyków Kultury

2008r.
- Festyn rekreacyjny  na stadionie „Sokół” we Wręczycy Wielkiej – oprawa artystyczna,
- X Jesienny Koncert Sympatyków Kultury.

2009r. 
- Międzywojewódzkie Spotkania Muzyków Reggae,
- IV Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego,
- XI Jesienny Koncert Sympatyków Kultury.

2010r. 
- Wernisaż – wystawa poplenerowa i aukcja malarstwa w nowo otwartej sali widowiskowej,
-  XII Jesienny Koncert Sympatyków Kultury.

2011r.
- Koncert Kolęd w wykonaniu Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wręczycy Wielkiej,
- Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Harfa 2011”,
- XII Jesienny Koncert Sympatyków Kultury.

2012r.
- Przegląd Zespołów Teatralnych „Wręczyckie Jasełka 2012”,
- I Koncert z Gwiazdą -  Iwona Socha gwiazda scen operowych i operetkowych,
- Festiwal Piosenki Harcerskiej, Strażackiej i Turystycznej „Harfa 2012”.
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2013r. 
- II Koncert z Gwiazdą – Zbigniew Wodecki,
- Powiatowy Festiwal Piosenki Harcerskiej,
-  Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego

15. Upowszechnienie informacji o podmiotach świadczących pomoc dziecku i rodzinie.

Upowszechnianie informacji o podmiotach świadczących pomoc dziecku i rodzinie odbywało się 
poprzez ogłoszenia w prasie, strony internetowe instytucji, tablice ogłoszeń. 

16. Podjęcie  działań  zmierzających  do  zapewnienia  dzieciom  z  trudnościami  w  nauce 
możliwości skorzystania z korepetycji, których udzielaliby wolontariusze.

      W przedszkolach  prowadzone były zajęcia korekcyjne,  logopedyczne i  gimnastyczne.  W 
szkołach  podstawowych  organizowano  terapię  pedagogiczną,  zajęcia  logopedyczne,  zajęcia 
korekcji wad postawy.  Dzieci brały również udział w zajęciach wyrównawczych. 

Rezultaty osiągnięte w ramach Celu strategicznego II w latach 2006 -2013
– zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dzieci z rodzin dotkniętych ubóstwem,
– zwiększenie  dostępności  i  skuteczności  zorganizowanej  pomocy  psychologicznej  i 

mediacyjnej,
– upowszechnienie  programów  profilaktycznych,  i  metod  kształcenia  postaw  służących 

zdrowemu życiu,
– zapewnienie  dzieciom  i  młodzieży  uczestnictwa  w  programach  wyrównujących  szanse 

edukacyjne,
– wzrost świadomości rodziców w zakresie pełnienia funkcji rodzicielskich,
– podniesienie  kompetencji  osób  świadczących  pomoc  osobom  z  grup  ryzyka  oraz 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel strategiczny 3.
Tworzenie  zintegrowanego  systemu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów 
uzależnień na terenie gminy.

Cele szczegółowe:
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień.
2. Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.
3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.
4. Przeciwdziałanie przemocy domowej.

Kierunki działania:

1. Monitorowanie zjawiska uzależnień (alkohol i narkomania).

         W miesiącu grudniu 2011r. przy współpracy z pedagogami i nauczycielami przeprowadzono 
w klasach V szkół podstawowych i w klasach II gimnazjum ankiety dotyczące bezpieczeństwa w 
sieci oraz w klasach VI szkół podstawowych i w klasach III gimnazjum ankiety dotyczące używek. 
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2. Ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych.

        Ograniczenie i  zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych realizowane jest m.in. 
poprzez udział gminy w ogólnopolskich kampaniach dotyczących problematyki uzależnień. 
W latach 2006 – 2013 były to: „Ciąża bez alkoholu, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Sprawdź, czy 
Twoje picie jest bezpieczne”. W ramach tych kampanii zakupiono materiały edukacyjne i ulotki, 
które  wykorzystywano  w  palcówkach  służby  zdrowia,  szkołach  podstawowych  i  gimnazjach, 
ośrodku pomocy społecznej. 
W  przeanalizowanym  okresie  propagowano  również  alternatywne  sposoby  spędzania  czasu 
wolnego poprzez prowadzenie zajęć w szkołach i Gminnym Ośrodku Kultury.  

Tabela 23.         Fundusz Alkoholowy w latach 2006 – 2013

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Wydatki związane z 
realizacją GPPiRPA

224.753 199.161 193.605 291.070 224.364 204.561 213.968 228.334

3. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych z alkoholem.

      Działanie w powyższym zakresie prowadziła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w tym : 

1) Przyjmowano  i  rozpatrywano  wnioski  o  zastosowanie  leczenia  odwykowego  dla  osób 
nadużywających alkoholu,

2) Przeprowadzano rozmowy motywujące do dobrowolnego leczenia odwykowego z osobami 
uzależnionymi  oraz  podejmowano  czynności  zmierzające  do  orzeczenia  o  zastosowaniu 
wobec  osoby  uzależnionej  od  alkoholu  obowiązku  poddania  się  leczeniu  w  zakładzie 
lecznictwa odwykowego,

3) Kierowano na badanie przez biegłych  w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu  i  wskazania  rodzaju  zakładu  leczniczego  dla  osób,  które  w  związku  z 
nadużywaniem napojów alkoholowych powodują rozpad pożycia rodzinnego, demoralizację 
małoletnich, albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,

4) Kierowano  do sądu wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku 
poddania się leczeniu odwykowemu w stosunku do osób z problemem alkoholowym,

5) Motywowano członków rodzin  z  problemem alkoholowym do podjęcia  terapii  dla  osób 
współuzależnionych,

6) Inicjowano  przedsięwzięcia  w  zakresie  rozwiązywania  problemów  alkoholowych, 
narkomanii i przemocy w rodzinie /m.in. szkolenia, dodatkowe programy profilaktyczne w 
placówkach oświatowych/.

Tabela   24.  Ilość złożonych wniosków do GKRPA w latach 2006 -2013

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ilość  złożonych 
wniosków

87 64 72 57 49 65 53 52

Powyższe  działania  realizowane  były  również  poprzez  działalność  Punktu  Konsultacyjnego,  w 
którym w latach 2006 – 2009 przyjmował 1 psycholog i 1 terapeuta ds. uzależnień. W 2010r. z 
uwagi na potrzeby mieszkańców zatrudniono jeszcze 1 psychologa. Działalność Punktu od 2006 r. 
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opierała się na konsultacjach i poradnictwie specjalistycznym: psychologicznym oraz w zakresie 
uzależnień i przemocy;

Tabela  25.     Działalność Punktu Konsultacyjnego w latach 2006 - 2013

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ilość  udzielonych 
konsultacji  przez 
psychologa

417 375 351 411 358 342 298 309

Ilość  udzielonych 
konsultacji  przez 
terapeutę ds. uzależnień

210 456 333 306 285 311 251 252

Działalność mediatora:

         Mediator pełnił dyżury w budynku Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej. Mediacje rodzinne  
są sposobem rozwiązywania konfliktów w rodzinie i dotyczą najczęściej problemów rodzinnych. 
W okresie od marca do grudnia 2012r. - 33 mieszkańców gminy skorzystało z bezpłatnych usług 
mediatora. 
 
     Członkowie  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  we  Wręczycy 
Wielkiej  podejmowali  przedsięwzięcia  edukacyjno-informacyjne  poświęcone  podnoszeniu 
świadomości społeczności lokalnej w zakresie przemocy domowej – we współpracy z Zespołem 
Interdyscyplinarnym,  a  także  zachęcali  do  korzystania  z  porad  terapeuty  od  uzależnień  i 
upowszechniali  informacje  o  działalności  doradczej  Punktu  Konsultacyjnego  w  zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu.

4. Wdrożenie  stosowanych  form  profilaktyki,  kierowanej  w  szczególności  do  dzieci  i 
młodzieży.

Powyższy zadanie  było realizowane głównie dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,  której  głównym  celem  jest  propagowanie  zdrowego,  trzeźwego  stylu  życia  i 
przeciwdziałania  alkoholizmowi,  leczenia  i  rehabilitacji.  Co  roku  opracowywane  są  programy 
profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów alkoholowych,  które  mają   na celu  przede  wszystkim 
odnosić się  nie tylko do osób z problemem alkoholowym ale także do ich rodzin, a zwłaszcza 
dzieci  i  młodzieży.  Prowadzona  jest  także  profilaktyka  dotycząca  szkodliwości  nadużywania 
napojów alkoholowych i środków psychotropowych. 
Wdrożenie różnych form profilaktyki, kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży odbywało 
się  w  latach  2006  –  2013  poprzez  realizowanie  w  szkołach  programów  profilaktycznych, 
finansowanie  zajęć  sportowych,  zakup  materiałów  edukacyjnych  (ulotki,  filmy),  organizowanie 
spektakli profilaktycznych. 

5. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami 
postępowania osób nadużywających alkoholu.

   Budowanie  skutecznych  form  kontroli  prawnej  i  społecznej  nad  szkodliwymi  formami 
postępowania osób nadużywających alkoholu odbywało się poprzez kontrolowanie przez członków 
Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  punktów  sprzedaży  napojów 
alkoholowych  przy  współpracy  z  Komisariatem  Policji  we  Wręczycy  Wielkiej.  Organizowano 
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również  szkolenia  dla  sprzedawców  alkoholu,  których  tematyka  dotyczyła  odpowiedzialnej 
sprzedaży alkoholu.
        Ponadto w 2012r. gmina przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Pozory mylą, dowód nie” - 
której  celem  kampanii  jest  ograniczenie  sprzedaży  alkoholu  osobom  niepełnoletnim  oraz 
przeciwdziałanie  spożyciu  alkoholu  w  tej  grupie  wiekowej.  W  ramach  kampanii  zlecono 
przeprowadzenie programu informacyjno – kontrolnego na terenie gminy dotyczącego dostępności 
sprzedaży  alkoholu  nieletnim  „Zakup  kontrolowany”,  do  którego  zgłoszono  30  punktów 
sprzedających napoje alkoholowe. 

6. Opracowanie Lokalnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

      Uchwałą Nr VI/62/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 marca 2011r. został przyjęty 
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 
gminy  Wręczyca  Wielka  na  lata  2011  –  2018.  Głównym  celem  Programu  jest  zwiększenie 
skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie poprzez tworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób 
zagrożonych przemocą.

7. Opracowanie Lokalnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

        Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 uchwalony  został  przez 
Radę  Gminy  Wręczyca  Wielka  Uchwałą  Nr  III/27/10  z  dnia  28  grudnia  2010r.   Działania 
realizowane w ramach programu, są działaniami profilaktyki pierwszorzędowej adresowanymi do 
grupy niskiego ryzyka.

8. Zwiększenie  skuteczności  i  dostępności  terapii  w  zakresie  nowoczesnych  strategii  i 
metod rozwiązywania problemów alkoholowych.

        Mieszkańcy gminy Wręczyca  Wielka mogli  odbyć podstawową terapię uzależnienia od 
alkoholu w Ośrodkach Terapii Uzależnień w Kłobucku i Częstochowie. Mieli również możliwość 
korzystania z konsultacji z terapeutą ds. uzależnień i psychologiem, którzy przyjmowali w Punkcie 
Konsultacyjnym. 

9. Zwiększenie  świadomości  osób  młodych  odnośnie  zagrożeń  wynikających  ze 
stosowania używek.

 
    W celu zwiększenia świadomości odnośnie zagrożeń wynikających ze stosowania używek w 
placówkach  szkolnych  prowadzone  były  działania  edukacyjne.  Przybierały  one  formę  zajęć 
profilaktycznych  z  uczniami,  rodzicami,  radami  pedagogicznymi  i  współpracy  z  pedagogami 
szkolnymi.  Działania  edukacyjne  prowadzone  były  również  w  świetlicy  wychowawczej 
funkcjonującej przy Gminnym Ośrodku Kultury. 
   Szczegółowe  działania  w  tym  zakresie  przedstawiane  są  corocznie  Radzie  Gminy  w 
sprawozdaniach  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rezultaty osiągnięte w ramach Celu strategicznego III w latach 2006 -2013

– poniesienie poziomu świadomości społecznej w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie,
– upowszechnienie programów profilaktycznych służących zdrowemu i trzeźwemu życiu,

34



– skoordynowanie pomocy instytucjonalno – usługowej dla osób z grup szczególnego ryzyka 
oraz zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Cel strategiczny 4.

Poprawa  jakości  życia  osób  starszych,  w  tym  w  szczególności  samotnych  i 
niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe:

1. Przeciwdziałanie  izolacji  i  wykluczeniu  społecznemu  ludzi  starych  i 
niepełnosprawnych.

2. Tworzenie  warunków  do  zachowania  samodzielności  i  niezależności  osób  starych  i 
niepełnosprawnych poprzez rozwój kompleksowego systemu usług specjalistycznych i 
rehabilitacyjnych.

3. Aktywizacja  środowiska,  tworzenie  grup samopomocowych,  grup sąsiedzkich,  grup 
wsparcia.

Kierunki działań:

1. Rozwijanie  systemu  pomocy  osobom  starym,  chorym  i  niepełnosprawnym  w  ich 
środowisku zamieszkania poprzez:
a) usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
b) stworzenie bazy danych o osobach i placówkach świadczących usługi opiekuńcze i  
pielęgniarskie.

      Usługi opiekuńcze realizowane są w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej. Skierowane 
są do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy 
innych osób, a są ich pozbawione. Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 
życiowych, czynności gospodarczych w obrębie mieszkania,  opiekę higieniczną i  pielęgnacyjną. 
Odpłatność za usługi regulowana była w oparciu o Uchwały Rady Gminy:

– Uchwałę Nr II/25/06 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 6 grudnia 2006r.  w sprawie 
szczegółowych  warunków  przyznawania  i  ustalania  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób  z  zaburzeniami  psychicznymi,  oraz  szczegółowych  warunków  częściowego  lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również  trybu ich pobierania,

– Uchwałę Nr XXVII/230/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2009 r. w 
sprawie  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  ustalania  odpłatności  za  usługi 
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem specjalistycznych  usług 
opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi,  oraz  szczegółowych  warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i  trybu ich pobierania,

– Uchwałę Nr XXXVII/331/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 czerwca 2010 r. w 
sprawie  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  ustalania  odpłatności  za  usługi 
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem specjalistycznych  usług 
opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi,  oraz  szczegółowych  warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
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Tabela 26.  Usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS w latach 2006 – 2013

Rok Liczba osób objętych 
usługami opiekuńczymi

Liczba godzin udzielonych 
usług opiekuńczych

Wielkość  środków 
finansowych  przeznaczonych 
na usługi opiekuńcze

2006 9 2.455 46.040,00
2007 8 2.782 55.191,00
2008 16 3.465 83.718,00
2009 18 3.549 110.136,00
2010 17 4.585 134.989,00
2011 15 3.303 113.166,00
2012 19 4.545 146.917,00
2013 20 6.358 178.289,00

2.  Podjęcie działań w kierunku organizacji klubu seniora w oparciu o tradycje wspólnoty 
sąsiedzkiej ewentualnie w sprzyjających okolicznościach utworzenie Domu Dziennego 
Pobytu.

Zadanie nie zostało zrealizowane.

3. Rozwój sieci usług na rzecz osób starych.

W latach 2006 – 2013 systematycznie rozwijana była pomoc usługowa i pielęgnacyjna realizowana 
w  miejscu  zamieszkania  osób  starszych  i  niepełnosprawnych.  Ochrona  bezpieczeństwa  osób 
starszych realizowana jest poprzez zasiłki stałe oraz zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe na 
zakup lekarstw, opału, żywności. Praca socjalna nakierowana jest na pomoc w załatwianiu spraw 
urzędowych, pomocy w dostępie do opieki medycznej i rehabilitacyjnej. 

     Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koła we Wręczycy Wielkiej, Truskolasach i 
Węglowicach   organizował imprezy integracyjne z okazji Dnia Babci i Dziadka,  Dnia Kobiet, 
Dzień Seniora oraz wigilie i spotkania noworoczne.
Ponadto  w  okresie  zimowym  organizowane  były  kuligi  a  w  okresie  letnim  jazdy  rowerowe. 
Członkowie  związku  uprawiają  także  nordic  walking,  fitness   oraz  wyjeżdżają  na  wycieczki  i 
wczasy.

4. Rozwój pracy socjalnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem 
lokalnym.

Pracownicy socjalni GOPS  w ramach pracy socjalnej prowadzili:
- aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych,
-  informowano  osoby  niepełnosprawne  o  możliwości  składania  wniosków  do  PCPR w 
Kłobucku  o  dofinansowanie  do  likwidacji  barier  architektonicznych,  komunikacyjnych, 
wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
- kierowano osoby na komisję powiatową celem ustalenia stopnia niepełnosprawności,
- pomagano w załatwianiu spraw urzędowych.
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5. Współpraca z Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie 
aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

     W latach 2008 – 2009  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku było realizatorem 
projektu "Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 
kłobuckiego"  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej,  w  ramach  Europejskiego 
Funduszu Społecznego ,  Program Operacyjny Kapitał  Ludzki,  Priorytet  VII Promocja integracji 
społecznej,  Działanie  7.1  Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji,  Poddziałanie  7.1.2 
Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  Powiatowe  Centra  Pomocy  Rodzinie.  W 
projekcie uczestniczyło 11 osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności 
zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z  tereny tutejszej gminy. 

           W 2012 roku za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku 
Powiat  Kłobucki  przystąpił  do  realizacji  pilotażowego  programu  „  Aktywny  samorząd” 
finansowanego ze środków PFRON. Celem programu była pomoc osobom niepełnosprawnym w 
zakresie:

– likwidacji lub ograniczenia bariery transportowej,

– przygotowania  do  pełnienia  ról  społecznych  poprzez  umożliwienie  włączania  się  do 
społeczeństwa informacyjnego,

– likwidacji  lub  ograniczenia  bariery  w  poruszaniu  się,  umożliwienie  uczestnictwa  w 
aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej aktywności,

– umożliwiania  pełnienia  różnych  ról  społecznych  poprzez  zastosowanie  elementów 
wspierających zatrudnienie.

              GOPS współpracuje na bieżąco z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłobucku w zakresie 
istniejących miejsc zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych.       
       

6. Rozwój usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak specjalistycznej kadry.

7. Systematyczna  współpraca  z  Domami  Pomocy  i  Zakładami  Opieki  Zdrowotnej, 
działającymi na terenie powiatu.

        Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 
w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Do skorzystania z prawa 
pobytu w domu pomocy społecznej konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami 
ustawy o  pomocy  społecznej:  konieczność  całodobowej  opieki  z  powodu  wieku,  choroby  lub 
niepełnosprawności; brak możliwości samodzielnego funkcjonowania przez osobę w codziennym 
życiu; brak możliwości zapewnienia tej  osobie przez gminę niezbędnej pomocy w formie usług 
opiekuńczych. Na terenie powiatu kłobuckiego nie funkcjonują domy pomocy społecznej, dlatego 
też mieszkańcy gminy umieszczani są w domach pomocy zlokalizowanych na terenie kraju. 
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8. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w  likwidacji  barier  architektonicznych  i 
komunikacyjnych m.in.:
a) umożliwienie pokonywania różnych poziomów w miejscach, w których występują 
różnice wysokości;
b) stosowanie różnych sposobów orientacji ułatwiających poruszanie się;
c)  systematyczne  przystosowywanie  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  obiektów 
użyteczności publicznej;
d) tworzenie i oznaczanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

         Likwidacja barier architektonicznych wynika z przepisów prawa budowlanego. Działania w 
tym zakresie prowadzone były na bieżąco i obejmowały obniżanie progów i krawężników w ciągu 
pieszo – jezdnym oraz budowanie podjazdów do obiektów użyteczności publicznej i  wydzielenie 
miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W 2008r.   przy Gminnym Ośrodku Zdrowia we Wręczycy Wielkiej zainstalowano  2 windy dla 
osób niepełnosprawnych 
           Pracownicy socjalni GOPS na bieżąco informowali osoby niepełnosprawne o możliwościach 
dofinansowania   likwidacji  barier  architektonicznych,  w  komunikowaniu  się  i  technicznych  ze 
środków PFRON za pośrednictwem PCPR w Kłobucku.

9. Współpraca  z  instytucjami,  organizacjami,  kościołami,  związkami  wyznaniowymi, 
prowadzącymi akcje na rzecz ludzi starych.

       Gmina współpracowała  ze  Związkiem Emerytów, Rencistów i  Inwalidów – Kołami  we 
Wręczycy Wielkiej, Truskolasach i Węglowicach w zakresie propagowanie aktywnego i zdrowego stylu 
życia oraz zwiększania poczucia własnej wartości poprzez udział w życiu społecznym. 
Pracownicy GOPS we współpracy z Kołami odwiedzali z okazji Świąt Bożego Narodzenia mieszkańców 
gminy, którzy ukończyli 95 rok życia.

10. Doradztwo i zachęcanie do rozwoju małych form pomocy dla osób starych, takich jak 
rodzinne domy pomocy.

Zadanie nie zostało zrealizowane.

11. Rozszerzenie wolontariatu wśród młodzieży na rzecz opieki nad osobami starszymi.

Zadanie nie zostało zrealizowane. 

12. Opracowanie  i  realizacja  Gminnego  Programu  Działań  na  Rzecz  Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2006-2013.

Uchwałą  Nr  XXIII/217/05  Rada  Gminy  Wręczyca  Wielka  z  dnia  29  grudnia  2005r.  przyjęła 
Gminny Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006 – 2013. 
Głównymi założeniami Programu były: 

– działania  na  rzecz  aktywizacji  zawodowej  i  ekonomicznego  usamodzielnienia  się  osób 
niepełnosprawnych,

– stwarzanie warunków do kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w przedszkolach i 
szkołach oraz udział w zajęciach pozalekcyjnych poprzez podejmowanie działań na rzecz 
likwidacji barier architektonicznych i transportowych ograniczających dostęp do placówek 
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