Załącznik Nr 1
do Raportu o stanie gminy Łęknica za 2018r.

Sprawozdanie z realizacji
PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA
GMINY ŁĘKNICA
w 2018 r.

Realizacja zadań PGN w 2018 r.
Lp
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1

Zakres działań

OZE
energia wiatru
energia wody
energia geotermalna
energia biomasy
energia biogazu
Poprawa efektywności energetycznej
termomodernizacja budynków jednostek podległych
gminie
2.2 optymalizacja oświetlenia ulic

2.3 wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach
jednostek podległych gminie
2.4 zmianie systemów wytwarzania i wykorzystywania
energii, w tym pochodzącej ze źródeł odnawialnych
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Realizacja
brak
brak
brak
brak
brak
brak
Instalacja 17 lamp typu led na
ścieżce rowerowej ( łącznik ul.
Wojska Polskiego i T.
Kościuszki)
brak
Udzielono 22 dotacji na łączną
kwotę 88.000 zł na realizację
zadań na podstawie uchwały NR
XXI.117.2016 rady Miejskiej w
Łęknicy z dnia 1 lipca 2016 r. w
sprawie zasad udzielania dotacji
celowych z budżetu Gminy
Łęknica na dofinansowanie
kosztów zmiany lub budowy
systemu ogrzewania w
budynkach

Załącznik Nr 2
do Raportu o stanie gminy Łęknica za 2018r.

Sprawozdanie z wykonania
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łęknica za 2018r.

W 2018r. w ramach wykonania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łęknica wykonano
następujące działania:

1. „Budowa i przebudowa ścieżki rowerowej w miejscowości Łęknica”
Przebudowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki na
długości ok. 418,5 m. Przebudowa polega na poszerzeniu istniejącej ścieżki z ok. 2 m do 3,5
m, zmianie nawierzchni na bitumiczną, wyposażeniu służącym rekreacji i bezpieczeństwu
ruchu – Część I zamówienia;
Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej na działce 251/10 w Łęknicy na odcinku ok. 530 m.
Projekt przewiduje włączenie projektowanego oświetlenia w system istniejącego zasilania –
Część I zamówienia.
Wartość inwestycji: 459.506,55zł
Dofinansowanie: Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia- Polska 2014- 2020
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Załącznik Nr 3
do Raportu o stanie gminy Łęknica za 2018r.

Sprawozdanie
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy
z realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” za 2018 rok
W dniu 31 stycznia 2014 r. Rada Miejska w Łęknicy podjęła Uchwałę
Nr XXXIII.236.2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020”. Uchwała ta utraciła
moc z dniem 1 stycznia 2019 r.
Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” jest programem
osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym
w zakresie pomocy społecznej. W/w Program jest realizowany od 2014 roku i był
realizowany do końca 2018 roku. Obecnie program ten został zastąpiony nowym programem
osłonowym, który został uchwalony Uchwałą Nr III.25.2018 przez Radę Miejską w Łęknicy
w dniu 28 grudnia 2018 r.
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin
o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program swoim zasięgiem
obejmuje mieszkańców Gminy Łęknica.
W ramach programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014
-2020” udziela się wsparcia dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku wówczas
dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy o
potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy w ramach programu
osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie i ustalania sytuacji
w drodze wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym udziela się pomocy
w ramach tego programu nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych
w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
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Dzięki temu, że Gmina Łęknica uchwaliła wieloletni program osłonowy „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020” możemy udzielić pomocy w formie posiłku

dzieciom, które wymagają takiego wsparcia bez konieczności przeprowadzania wywiadu
środowiskowego i wydawania decyzji administracyjnej. Jeżeli tylko otrzymamy sygnał, że
jakieś dziecko jest głodne, wówczas natychmiast reagujemy i wspólnie z placówkami
oświatowymi organizujemy niezbędną pomoc.
Program osłonowy jest finansowany z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na
realizację wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz ze środków
własnych gminy. Wysokość środków na realizację tego programu określa ustawa budżetowa
na dany rok. W 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy otrzymał dotację z budżetu
państwa na realizacje rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w
wysokości 47.600 zł. Gmina Łęknica musiała zapewnić wkład własny w wysokości 30 % tj.
20.475 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił w ramach programu osłonowego 383 posiłki
dla 4 dzieci na łączną kwotę 1.374 zł (wydatek ten został pokryty ze środków z dotacji).
Dzieci i młodzież, które były dożywiane w ramach programu nie przekroczyły 20% liczby
uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim
miesiącu kalendarzowym. Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżącą współpracuje z
dyrektorami szkół i przedszkola w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży. Wspólnie z
placówkami oświatowymi monitorujemy sytuację „dzieci głodnych” i jeżeli zauważymy
niepokojące sytuacje wówczas natychmiast podejmujemy działania zmierzające do
zapobiegania zjawiskom niedożywienia.
Koordynatorem programu jest Burmistrz Łęknicy. Natomiast Program realizuje
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we
współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły,
przedszkola) oraz szkołami i przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne
albo podmiotami prowadzącymi szkoły i przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają
dzieci i młodzież z terenu Gminy Łęknica.
Monitoring Programu prowadzi Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy,
który przekazuje do wojewody kwartalne sprawozdania z realizacji Programu zgodnie
z wytycznymi określonymi w Uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.
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w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywania” na lata 2014-2020.
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Załącznik Nr 4
do Raportu o stanie gminy Łęknica za 2018r.

Sprawozdanie z realizacji programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt za 2018 r.
Gmina Łęknica w 2018 r. poniosła następujące wydatki w związku z realizacją w/w
programu:

usługa

kwota (w zł)

jednorazowa stała opłata za gotowość przyjęcia 5 psów z
terenu gminy w schronisku

5.000,00 zł

koszty utrzymania psa w schronisku za IV kw. 2017 r.

1.633,50 zł

koszty utrzymania psa w schronisku za I kw. 2018r.

1.170,00 zł

koszty utrzymania psów w schronisku za II kw. 2018r.

1.183,00 zł

koszty utrzymania psa w schronisku za III kw. 2018r.

1.196,00 zł

odbiór, transport i utylizacja dzików z terenu gminy Ł-ca

1.166,40 zł

Usługa weterynaryjna dzikich zwierząt, sterylizacja dziko
żyjących kotów,

2.286,00 zł

suma
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13.634,90 zł

Załącznik Nr 5
do Raportu o stanie gminy Łęknica za 2018r.

Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2013-2018
w 2018 r.
Wysokość czynszu:
Na 2018 r. ustalone zostały miesięczne stawki czynszu najmu 1m² powierzchni użytkowej:
1) lokali mieszkalnych w wysokości - 3,50 zł,
2) lokali socjalnych w wysokości - 1,75 zł.
Sprzedaż lokali mieszkalnych:
Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia lokalu
(m²)

Kwota sprzedaży
(zł)

Kwota za
wieczyste
użytkowanie
(zł)

1.

ul. Polna 12D

36,40

3461,30

44,41
VAT 10,21

Przyznanie lokali komunalnych i socjalnych
I kwartał 2018r. -przyznano 5 lokali socjalnych i 2 lokale komunalne.
II kwartał 2018r. - przyznano 1 lokal socjalny i 2 lokale komunalne.
III kwartał 2018r. nie przyznano żadnych lokali.
IV kwartał 2018r. przyznano 7 lokali socjalnych i 3 lokale komunalne.
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Załącznik Nr 6
do Raportu o stanie gminy Łęknica za 2018r.

Sprawozdanie
z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalności pożytku publicznego za 2018 rok.

I.

WPROWADZENIE

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku jest
zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za rok poprzedni.
Roczny program współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok został uchwalony
30 listopada 2017 roku Uchwałą Nr XL.224.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy, który był
konsultowany w formie bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarządowych w dniu 17 listopada 2017r. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z
art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Głównym celem programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa między gminą Łęknica a
organizacjami pozarządowymi.
Celami szczegółowymi programu jest:
1) promowanie rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania
współpracy między organem samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi;
2) wzmacnianie skuteczności i efektywności wykonywania zadań publicznych;
3) określenie priorytetowych zadań publicznych;
4) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy
Łęknica;
5) zapewnienie efektywnego i oszczędnego realizowania zadań publicznych poprzez
włączenie do wykonywania tych zadań organizacji pozarządowych;
6) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
7) rozwijanie poczucia przynależności organizacji do społeczności lokalnej Gminy Łęknica.
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Program powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie zarówno pracowników Urzędu
Miejskiego w Łęknicy, jak również organizacji pozarządowych.

II. FORMY WSPÓŁPRACY
Podstawowe formy współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi w
2018 roku miały charakter pozafinansowy i finansowy.
Współpraca o charakterze pozafinansowym dotyczyła:
 wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach
współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,

działalności

i



konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w
dziedzinach działalności statutowej tych organizacji,



prowadzenia i aktualizacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęknicy
elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie
Gminy Łęknica.

Współpraca o charakterze finansowym:
 powierzanie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji,


wspieranie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.

Współpraca o charakterze finansowym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała głównie na zlecaniu
realizacji zadań Gminy Łęknica organizacjom pozarządowym poprzez wspieranie wykonania
zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Zlecenie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłoszonych w trybie
pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również „Rocznego programu współpracy Gminy
Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2018 rok”.
W 2018 roku na realizację zadań publicznych przeznaczono łącznie 44.000 zł.
1. Łęknicki Klub Sportowy
Zadanie pn. „Animator sportu dzieci i młodzieży” było realizowane w okresie od
26.04.2018r. do 31.12.2018r. i polegało na wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej, a
przede wszystkim na przygotowaniu grup zajęciowych żaków, młodzików i juniorów do
rozgrywek ligowych w piłce nożnej.
Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 14.000 zł;
2. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze
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Zadanie pn. „Organizacja Wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki
uzależnień”. Kolonia edukacyjna JA i TY zawsze bezpieczni z elementami profilaktyki
uzależnień w Wiśle była realizowana w okresie od 03.08.2018r. do 12.08.2018r.
Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 20.000 zł;

4. Stowarzyszenie emerytów, rencistów i inwalidów „Złoty Wiek” w Łęknicy.
I Zadanie z zakresu Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.” Organizacja
wypoczynku letniego seniorów z gminy Łęknica” polegało na zorganizowaniu przewozu na
wypoczynek letni dla emerytów i rencistów w okresie: od 10.07.2018r. do 19.07.2018r. do
Ustronia Morskiego i z powrotem.
Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 7.000 zł;
II Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
pn. „ Organizacja lokalnego zespołu śpiewającego”, polegało na organizacji i prowadzeniu
amatorskiego zespołu artystycznego w Gminie Łęknica. Zadanie było realizowane w terminie
od 17.04.2018r. do 31.12.2018r.
Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 3.000 zł;
Wszystkie organizacje rozliczyły się z przyznanych dotacji składając sprawozdania
finansowe.
III. PODSUMOWANIE
Współpraca Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Dotychczasowa współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz wspólne rozpoznanie
potrzeb mieszkańców Gminy Łęknica wpływa na coraz lepszą współpracę z podmiotami
Programu i wzrost ilości inicjatyw, które mogą być realizowane w ramach określonych przez
ustawę o pożytku publicznego i o wolontariacie.
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Załącznik Nr 7
do Raportu o stanie gminy Łęknica za 2018r.

Sprawozdanie z realizacji programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży za 2018r.

1. Stypendia za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Łęknica – 25 uczniów – kwota otrzymanego stypendium - 300zł/ os
2. Stypendium dla zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica studentów – przyznano
stypendium dla 9 studentów kwota stypendium 300zł/os
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Załącznik Nr 8
do Raportu o stanie gminy Łęknica za 2018r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2018
Głównym celem programu w roku 2018 było ograniczenie dostępności do narkotyków
oraz prowadzenie szeroko zakrojonych działań informacyjno-profilaktycznych dotyczących
narkotyków i dopalaczy w środowisku lokalnym.
Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęknicy, Punktu
Konsultacyjnego, instytucji oświatowych i innych organizacji i stowarzyszeń pracujących na
rzecz profilaktyki skupiały się przede wszystkim na:
1) prowadzeniu działalności profilaktycznej skierowanej do młodzieży.
2) promocji zdrowego stylu życia.
3) wspieraniu działalności placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w
środowiskach zagrożonych uzależnieniem od środków narkotycznych.
4) podejmowaniu i wspieraniu działań lokalnych oraz innych inicjatyw społecznych.
Realizacja zadań związanych z profilaktyką narkomanii była ściśle powiązana z
realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
dlatego niektóre koszty są wspólne i nie są uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu.
Do takich zadań należała organizacja Dnia Dziecka, święto pieczonego ziemniaka, Dnia Bez
Papierosa, spacer rodzinny po Parku Mużakowskim witający wiosnę, uczestniczenie w
Ogólnopolskich Kampaniach: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz innych imprezach
terenowych i zajęciach sportowych, prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej,
dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy, zakup nagród, paczek
świątecznych, wyjazdy wakacyjne i wycieczki. Również zakup materiałów do Punktu
Konsultacyjnego oraz dofinansowanie NZOZ „Profil” w Żarach służą zarówno realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak i
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
W 2018 r. z konsultacji dotyczących zażywania narkotyków w Punkcie
Konsultacyjnym skorzystała 1 osoba, która kontynuuje spotkania.
Zadania zrealizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
1. Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych działań edukacyjnych i
prozdrowotnych
W ZSP podejmowano działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i
młodzieży;
- rozpoznanie, diagnoza potrzeb z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
młodzieży – wywiady , obserwacje, ankiety in. (rodzice, uczniowie, nauczyciele).
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- prowadzenie oraz organizowanie zajęć przede wszystkim o charakterze profilaktyki
pierwszorzędowej - promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie z
sytuacjami trudnymi, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i
problemowych.
Pogadanka w klasie VI mająca na celu dostarczanie wiedzy na temat negatywnego wpływu
alkoholu, papierosów, narkotyków na organizm człowieka.
Wyposażanie uczniów w wiedzę dotyczącą umiejętności życiowych np. sposoby
efektywnego uczenia się, asertywności, poznawania siebie i rozumienia innych, radzenia
sobie ze stresem, rozwiązywania i unikania konfliktów.
- udzielanie wsparcia rodzicom – poprzez przygotowywanie (zapraszanie specjalistów z
zewnątrz) lub prowadzenie pogadanek, prelekcji, odczytów, warsztatów, pedagogizacji
rodziców,
- dokształcanie nauczycieli: rady szkoleniowe
Przez cały rok szkolny w ramach ,,Szkoły Promującej Zdrowie” realizowanych jest wiele
programów mających na celu przeciwdziałanie agresji, wspieranie rodziny, poprawę
bezpieczeństwa, kształtowanie nawyków prozdrowotnych. Nasi uczniowie brali udział w
programach:
1. „ Szkoła bez przemocy”
2. Bezpieczne gimnazjum
3. Kampanii profilaktycznej „Dopalacze- powiedz stop!”
4. „Ogólnopolska kampania „ Zachowaj trzeźwy umysł”
5. „ Porcja Pozytywnej Energii”
6. Program profilaktyczny „FRED GOES NET”-wczesna interwencja wobec
młodych osób zagrożonych alkoholizmem i narkomanią.
7. Bieg po zdrowie.
Na lekcjach wychowawczych w ramach programu zrealizowano bloki tematyczne:
- kształtowanie umiejętności porozumiewania się,
-cykl zajęć dotyczących zachowań agresywnych,
- promocja zdrowego stylu życia.
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczestniczyli w konkursach w ramach
Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, której jednym z celów jest przeciwdziałanie
narkomanii. Świetlica profilaktyczno-wychowawcza uczyła zdrowych form spędzania czasu
wolnego poprzez zabawę, zajęcia sportowe, terenowe i inne integrujące grupę, podejmowała
działania wyrównujące wiedzę, włączyła w swoje działania wolontariuszy z trzecich klas
gimnazjum. W świetlicach poprzez różne formy pracy, dzieci i młodzież uzyskiwały wiedzę
na temat szkodliwego wpływu na organizm człowieka alkoholu, papierosów, narkotyków i
dopalaczy. Wydatki poniesione na dofinansowanie pobytu dzieci na koloniach i innych
formach wypoczynku są uwzględnione w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z
używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobieganiu temu zjawisku.
Rozpropagowano ulotki na temat dopalaczy, napojów energetycznych, komunikacji z
dorastającymi dziećmi, formami pomocy młodzieży eksperymentującej, zakupiono materiały
do prowadzenia lekcji wychowawczych w szkole podstawowej i świetlicy profilaktycznowychowawczej.
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3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej.
Prowadzono poradnictwo w Punkcie Konsultacyjnym w Łęknicy w zakresie narkomanii.

Poniesione wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii:
1. Wynagrodzenia bezosobowe (Punkt Konsultacyjny w Łęknicy) 2. Zakup artykułów do prowadzenia kampanii

2.000,00 zł
600,00 zł

RAZEM WYDATKI:

2.600,00 zł
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Załącznik Nr 9
do Raportu o stanie gminy Łęknica za 2018r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2018
I. Opisowe
Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
należy do zadań własnych gminy.
W przyjętym przez Radę Miejską w Łęknicy Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych na rok 2018r. zrealizowano i kontynuowano
następujące zadania:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w
tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Udzielanie dotacji
profilaktyczne.

organizacjom

pozarządowym

realizującym

programy

6. Wspieranie Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :
1) podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego,
2) opiniowała wydawanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,
3) kontrolowała przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
lub podawanie napojów alkoholowych,
4) współpracowała z gronem ekspertów, pracownikami opieki społecznej, którzy mogą
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pomóc w doskonaleniu metod rozwiązywania problemów związanych z alkoholem.
Ze środków wpływających z koncesji na sprzedaż alkoholu działały:
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęknicy,
2. Punkt Konsultacyjny w Łęknicy dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla
osób doznających przemocy domowej,
3. Organizacje pożytku publicznego realizujące zadania zawarte w GPPiRPA związane z
wypoczynkiem letnim dzieci i młodzieży z Łęknicy z elementami profilaktyki
uzależnień.
4. Zajęcia profilaktyczno- wychowawcze działające w ZSP w Łęknicy.
5. Dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej w Łęknicy.
Aby umożliwić mieszkańcom dostęp do profesjonalnej terapii dla osób uzależnionych,
współuzależnionych oraz doznających przemocy dofinansowany jest NZOZ Ośrodek
Terapeutyczny „Profil” w Żarach.
W realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
uczestniczyły instytucje samorządowe, kluby sportowe, organizacje pożytku publicznego,
szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Posterunek
Policji, PTK w Zielonej Górze.
W istniejących w naszym mieście instytucjach zajmujących się profilaktyką można było
korzystać z konsultacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęknicy i wnikliwe rozpatrzenie potrzeb
skutkowało udzieleniem pomocy materialnej dzieciom i rodzinie alkoholika.
Od 1 kwietnia do końca 30 listopada 2018r uczestniczyliśmy w kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”. Kampania była realizowana pod hasłem „Autoportret. Zadziwiam siebie,
gdy siebie poznaję- czyli o budowie poczucia własnej wartości”.
1.
2.

W 2018 roku w ramach kampanii otrzymaliśmy do realizacji:
Scenariusze zajęć dla nauczycieli
Karty pracy dla uczniów z ćwiczeniami (dopasowane do wieku: od 6 do 16 lat)

3.

Konkursy indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży: - Autoportret – plastyczno-literacki;
- Napisz do nas list motywacyjny; - My – konkurs zespołowy

4.

Internetową diagnozę społeczną dla uczniów poruszającą tematy: zdrowia, rodziny, szkoły,
kultury, psychologii, ekonomii, kapitału społecznego.

Zadaniami kampanii było: 1. Wspieranie budowy poczucia własnej wartości. 2. Nauka samooceny,
doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia. 3. Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych
dzieci i młodzieży 4. Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych 5.
Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej
edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć
profilaktycznych, spotkań, konkursów. Zrealizowane dodatkowe cele Kampanii to: 1. Kształtowanie u
dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak:
umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi,
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ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w
kulturze, podejmowania inicjatyw oraz pracy zespołowej. 2. Przygotowanie uczniów do życia w
społeczeństwie informacyjnym. 3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
Realizacja celów i założeń Kampanii pozwoliła: wzmocnić proces edukacyjny i wychowawczy w
szkołach,  przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom ryzykownym,  wspierać rozwój dzieci i
młodzieży,  rozwijać umiejętności zdrowego spędzania czasu,  motywować dzieci i młodzież do
samorozwoju i rozwoju dojrzałej osobowości.
Realizując zadania Ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" nauczyciele otrzymali
gotowe scenariusze zajęć profilaktycznych. Mogli je wykorzystać na lekcjach z dziećmi albo na
zajęciach z rodzicami. Do końca listopada zrealizowane zostały wszystkie działania przewidziane do
realizacji w naszej szkole. Na spotkaniach z rodzicami rozdawano materiały edukacyjno-

profilaktyczne i informowano o konkursach, w których uczestniczyli uczniowie. W ramach
kampanii w klasach edukacji wczesnoszkolnej organizowane były gry i zabawy terenowe. W
kwietniu były to spacery i zabawy w Parku Mużakowskim, Ścieżce Geoturystycznej "Dawna
Kopalnia Babina" i boisku szkolnym. W październiku zorganizowano święto „Pieczonego
ziemniaka”, podczas którego odbyło się szereg zabaw sportowych, ogniska z grillowaną
kiełbaską i pieczonymi ziemniakami.
Instytucje prowadzące działania profilaktyczno-naprawcze:
1. Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy.
2. Grupa samopomocowa AA.
4. Kadra przeszkolona w zakresie pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin:
- 2 pracowników socjalnych,
- 1 kurator sądowy,
- 3 pedagogów prowadzących świetlicę profilaktyczno-wychowawczą, w tym pedagog po
szkoleniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- pedagog szkolny,
- wolontariusz (trzeźwy alkoholik).
W 2018 roku zostały zrealizowane zadania zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkohoowych:
1. Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu:


Punkt Konsultacyjny w Łęknicy kierowany jest zarówno dla osób uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, jak i pozostałych osób (członków
rodzin, osób bliskich),



W 2018 r. z konsultacji dotyczących spożywania alkoholu w Punkcie Konsultacyjnym
skorzystało 15 osób, natomiast dotyczących spożywania narkotyków 1 osoba.
Wszystkie osoby kontynuują spotkania.



W 2018 r. udzielono134 konsultacji edukacyjno-informacyjnych.



Prowadzący Punkt Konsultacyjny w toku spotkań/konsultacji realizują następujące
zadania:
◦ udzielanie porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki
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uzależnień w tym:
▪ podstawowa edukacja na temat szkodliwego i ryzykownego picia alkoholu,
zażywania narkotyków, uzależnienia, współuzależnienia,
◦ motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin
do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia,
◦ motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych,
do zmiany szkodliwego wzoru picia,
◦ udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (m.in. przez
rozmowy podtrzymujące, grupę wsparcia dla osób po zakończonym leczeniu
w placówce odwykowej),
◦ rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia
i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
◦ inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
◦ gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy
i informowanie o nich.
◦ informowanie o miejscach, w których można uzyskać pomoc w różnym zakresie.


W ramach profilkatyki uzależnień rozpowszechnianie są przez prowadzących Punkt
Konsultacyjny materiały promujące, informujące i edukujące,



Świadczona pomoc w zakresie poradnictwa polega na anonimowych i nieodpłatnych
spotkaniach o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszającymi
się z własnej inicjatywy do Punktu Konsultacyjnego, a także dla osób opuszczających
zakład lecznictwa odwykowego oraz tych, którzy ukończyli tarapię bądź chcą ją
podjąć.



Organizowane są cykliczne indywidualne spotkania motywujące do podjęcia terapii
z osobami uzależnionymi.

2. NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „Profil” w Żarach prowadził terapię grupową i
indywidualną dla mieszkańców Łęknicy oraz udzielał porad prawnych.
3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
a. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęknicy:
- odbyła 13 spotkań,
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- przyjęła i rozpatrzyła wnioski w sprawie zgłoszenia nadużywania alkoholu z
jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- zapraszała na rozmowę osoby oraz członków ich rodzin, co do których wpłynęło
zgłoszenie o nadużywaniu alkoholu w celu zobowiązania do podjęcia leczenia
odwykowego,
- kierowała osoby zgłoszone na badania przez biegłych (psychologa i psychiatry) w celu
uzyskania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu
leczniczego,
- skierowała do Sądu Rejonowego w Żarach 6 wniosków o wszczęcie postępowania o
zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego,
- opiniowała lokalizację sprzedaży napojów alkoholowych wskazanej w 12 wnioskach (31
Postanowień) o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z Uchwałą Rady
Miejskiej w Łęknicy,
- kierowała osoby uzależnione i członków ich rodzin do Punktu Konsultacyjnego oraz
Ośrodka Terapeutycznego „Profil”.
- współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania różnego rodzaju
pomocy rodzinie alkoholika .
b. Policja uczestniczyła w interwencjach domowych, prowadziła postępowania w
związku z przemocą domową – zakładała Niebieskie Karty (w 2018r dwie karty),
c. prowadzono wolontariat z zakresu pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych od
alkoholu,
4. Prowadzono działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych:
a) prowadzono zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów szkoły podstawowej i
klas gimnazjalnych, którym oprócz zajęć rekreacyjno - sportowych, profilaktycznych,
wspomagających w nauce, artystycznych, gospodarczych (nauka sporządzania posiłków,
estetyki ich podania, organizowania uroczystości dziecięcych) gwarantowano
podwieczorek.
- organizowano uroczystości dziecięce- urodziny, zabawę andrzejkową, spotkanie
wigilijne, zabawę karnawałową i inne zajęcia wynikające z kalendarza szkolnego.
- zatrudniono animatora do prowadzenia zajęć sportowych i edukacyjno- profilaktycznych
z młodzieżą zagrożoną alkoholizmem i narkomanią,
b) podejmowano w ZSP działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów
dzieci i młodzieży;
- rozpoznanie, diagnoza potrzeb z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
młodzieży – wywiady , obserwacje, ankiety in. (rodzice, uczniowie, nauczyciele).
- prowadzenie oraz organizowanie zajęć przede wszystkim o charakterze profilaktyki
pierwszorzędowej - promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie z
sytuacjami trudnymi, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i
problemowych.
Cykliczne pogadanki we wszystkich klasach szkoły podstawowej dotyczące: przestrzegania
regulaminu szkolnego, bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią, wzajemnym szacunku,
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systemie wartości w życiu człowieka, tolerancji oraz negatywnego wpływu alkoholu,
papierosów, narkotyków, dopalaczy, uzależnienia od gier komputerowych na organizm
człowieka. Spotkania z policjantem dotyczące cyberprzemocy oraz przepisów dotyczących
praw nieletnich.
Wyposażanie uczniów w wiedzę dotyczącą umiejętności życiowych np. sposoby
efektywnego uczenia się, asertywności, poznawania siebie i rozumienia innych, radzenia
sobie ze stresem, rozwiązywania i unikania konfliktów.
Szkoła brała udział w programach: ,,Bezpieczna szkoła’’, ,,LUPO”, , ,,Bezpieczna droga do
szkoły”, ,,Zachowaj trzeźwy umysł”, Trzymaj formę, Bieg po zdrowie- program
antytytoniowej edukacji zdrowotnej oraz projekcie profilaktycznym „FRED GOES
NET”(wczesna interwencja wobec młodych osób zagrożonych alkoholizmem i narkomanią).
W ramach tych projektów odbyły się: spotkania z dzielnicowym-bezpieczna droga do szkoły,
bezpieczne ferie, warsztaty z pedagogiem szkolnym-tematyka uzależnień, kontaktów
interdyscyplinarnych. W szkole istnieją procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i
zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, które są doskonalone na bieżąco. Prowadzone są
profilaktyczne rozmowy z rodzicami na temat niewłaściwego zachowania młodzieży. Szkoła
bierze także bierze udział w programie "Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo".
We wszystkich klasach na lekcjach wychowawczych dzieci i młodzież wykonywali zadania w
"Kartach Pracy" zawierających ćwiczenia z zakresu profilaktyki. Wychowawcy otrzymali
scenariusze zajęć profilaktycznych do pracy z wykorzystaniem tych kart.
W Dniu Dziecka w ramach profilaktyki rozdawane były ulotki Kampanii ZTU, W czasie
wakacji dofinansowane były wyjazd kolonię dla dzieci objętych opieką profilaktycznowychowawczą, podczas których były realizowane programy profilaktyczne.
4. Wspomagano działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
- finansowanie kosztów lokalowych funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego.
- finansowanie kosztów badań specjalistycznych w celu stwierdzenia uzależnienia,
- dofinansowanie działalności zajęć profilaktyczno-wychowawczych.- dofinansowanie
działalności CIS - dotacja.
II . SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA
ROK 2018

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości – 303.899,04 zł
1. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
– 33.901 zł
- wypoczynek letni  PTTK Zielona Góra –
- animator sportu ŁKS Łęknica - 14.000 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.502,65 zł
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19.901 zł

3. Wynagrodzenia bezosobowe –
38.807,28 zł
- psycholog w punkcie konsultacyjnym, dyżury
- zajęcia profilaktyczno-wychowawcze
- diety GKRPA
4. Zakup materiałów i wyposażenia – 17.295,74 zł w tym:
artykuły spożywcze, podwieczorki zajęcia
profilakt.-wychow.
artykuły gospodarcze do świetlicy i Punktu
Konsult., chemia i biurowe
CIS woda, ubrania

3.789,32 zł

Materiały
profilaktyczne
w
przeciwdziałania alkohol, dopalacze
Meble

1.019,00 zł

spr.

Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”

1.094,95 zł
1.827,46 zł

8.335,01 zł
1.230,00 zł

5. Zakup usług pozostałych – 9.952,36 zł w tym:
Opłata sądowa
usługa gastronomiczna Miting AA

960,00 zł
2.000,00 zł

Kampania Fred Goes Net
1.600,00 zł
CIS badania lekarskie, woda
2.082,36 zł
Archiwizacja szkoleń
600,00 zł
Badania psychologiczne, terapeuta
2.710,00 zł
6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –
7. Wynajem pomieszczeń, energia - 1.214,61 zł
8. Wydatki na zakupy inwestycyjne - kosztorys – 150.660 zł
9. Dotacja na działalność CIS - 48.200 zł
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365,40 zł

Załącznik Nr 10
do Raportu o stanie gminy Łęknica za 2018r

Sprawozdanie za 2018 rok
z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań
W dniu 1 lipca 2016 r. Rada Miejska w Łęknicy podjęła Uchwałę Nr
XXI.127.2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 20162018.
Celem głównym programu jest wsparcie rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności
do prawidłowego funkcjonowania.
Realizacja założonych celów Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 2018:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy realizuje następujące zadania:
 diagnozuje i analizuje przyczyny kryzysu w rodzinie w szczególności poprzez:
a) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych
w rodzinie przeżywającej trudności;
b) zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom w ramach ustawy
o pomocy społecznej, między innymi poprzez przyznawanie zasiłków;
c) pracę socjalną polegającą na diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról
rodzicielskich, deficytów osobowościowych członków rodziny, zaniedbań względem
dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym, rówieśniczym;
 zapobiega

powstaniu

sytuacji

kryzysowych

wymagających

interwencji

oraz

rozwiązywanie już istniejących, w szczególności poprzez:
a) systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem przez pracowników
socjalnych, asystenta rodziny;
b) ścisłą współpracę pracowników socjalnych i asystenta rodziny w szczególności
z kuratorami sądowymi, z pedagogiem szkolnym, z policją, Powiatowym Centrum
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Pomocy Rodzinie i innymi służbami, które mogą działać na rzecz poprawy
funkcjonowania danej rodziny;
d) udzielanie informacji w zakresie miejsc i form pomocy osobom i rodzinom będącym
w kryzysie;
 przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin poprzez aktywne
angażowanie ich w działania ukierunkowane na poprawę swojej sytuacji bytowej w
szczególności poprzez:
a) wczesną interwencję w rodzinach zagrożonych uzależnieniami;
b) spójne działanie wszystkich służb, które mają wspierać rodziny przeżywające
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
c) motywowanie członków rodziny do podjęcia działań na rzecz ograniczenia, bądź
niwelowania własnych dysfunkcji;
 wsparcie interdyscyplinarne dzieci i rodzin naturalnych, w szczególności poprzez:
a) bieżącą współpracę Ośrodka Pomocy Społecznej z instytucjami podejmującymi
różnorodne działania na rzecz dzieci i młodzieży a także ich rodziców;
 dążenie do reintegracji rodziny poprzez poprawę sytuacji rodzinnej umożliwiającej
powrót dziecka do rodziny naturalnej i do aktywnego uczestnictwa w życiu danego
środowiska lokalnego, w szczególności poprzez:
a) świadczenie pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wychowywaniu i opiece
nad dziećmi, w przezwyciężaniu problemów życiowych stanowiących przyczynę
umieszczenia dziecka poza rodziną,
b) pomoc rodzinie, z której dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej w
odbudowaniu odpowiedniego środowiska wychowawczego z poprawnymi relacjami i
rolami pozwalającymi na powrót dzieci do rodziny naturalnej, przywracanie
prawidłowego funkcjonowania rodzin poprzez wsparcie asystenta rodziny,
Zatrudnienie asystenta rodziny
Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał w 2018 roku jednego asystenta rodziny na
umowę zlecenie, który pracuje z wyznaczonymi rodzinami przez 7 dni w tygodniu. Środki na
częściowe zatrudnienie zostały pozyskane z dofinansowania z „Programu asystent rodziny i

Załączniki do Raportu o stanie gminy Łęknica za 2018r.

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. W ramach tego dofinasowania można
było pozyskać dodatkowe środki z budżetu centralnego w wysokości 4 332 zł.
Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny przedstawiały się następująco:
- 9 473 zł środki z budżetu gminy
- 4 332 zł środki z budżetu
W 2018 roku asystent prowadził pracę z trzynastoma rodzinami.
Przydzielenie rodzinie asystenta rodziny następuje w przypadku, gdy ośrodek pomocy
społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych. Wówczas pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie
wywiad środowiskowy na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Po

przeprowadzeniu wywiadu pracownik dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z analizy tej
wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje
do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie. Po otrzymaniu
wniosku, kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny. Liczba
rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest
uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.
Asystent rodziny podczas swojej pracy wykonuje niżej wymienione czynności:
1) opracowuje

i realizuje plan pracy z rodziną przy współpracy z członkami rodziny

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym tej rodziny;
2) opracowuje przy współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej, plan pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku
umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) prowadzi dokumentacje dotyczącą pracy z rodziną;
4) dokonuje okresowej oceny rodziny;
5) udziela pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
6) udziela pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
7) udziela pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
8) udziela pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
9) udziela pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) podejmuje działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
dzieci i rodzin;
11) prowadzi konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci w miejscu ich zamieszkania;
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12) współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy realizuje następujące zadania:
 wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz
rozwijanie ich umiejętności wychowawczych poprzez:
a) poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowanie sposobu postępowania
rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci; słuchanie o pojawiających się
trudnościach, radzenie, jakie działania można podjąć - w tym tłumaczenie ograniczeń,
jakie należy postawić dziecku;
b) rozmowy indywidualne z rodzicem; udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności
wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi;
c) wskazywanie rodzicom form pomocy instytucjonalnej (terapeuci, psychoterapeuci,
ośrodki zewnętrzne udzielające wsparcia);
d) przełamywanie uczuć beznadziejności, osamotnienia, bezradności, niepewności i napięć
psychicznych w związku z przeżywanymi trudnościami;
e) pedagogizacja rodziców – poprzez przygotowywanie (zapraszanie specjalistów z
zewnątrz) lub prowadzenie pogadanek, prelekcji, odczytów, warsztatów, które mają na
celu wzmocnienie asertywności wśród rodziców, aby odmawiając swoim dzieciom nie
odczuwali dyskomfortu i potrafili zasadnie uargumentować swoje zdanie;
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Sprawozdanie
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy wRodzinie
na terenie Gminy Łęknica na lata 2016-2020
za 2018 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Łęknica jest jednym z elementów funkcjonowania
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w naszej gminie podejmowane
są następujące działania:
1. Ścisła współpraca między instytucjami i jednostkami samorządowymi w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Rozpowszechnianie

ulotek,

broszur,

materiałów

informacyjno-edukacyjnych,

informatorów na temat przemocy, zawierających wskazówki i wiedzę o miejscach, gdzie
można uzyskać pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach. Materiały te są redagowane m.in.
przez pracowników socjalnych lub pozyskanych z innych źródeł.
3. Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej rozpowszechniali na mieście oraz w
różnych instytucjach plakaty uwrażliwiające społeczność lokalną na reagowanie na
jakąkolwiek przemoc.
4. Współpraca z Posterunkiem Policji w Łęknicy w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Pracownicy socjalni pełnią wspólny
dyżur, podczas którego mieszkańcy mogli uzyskać pomoc i wsparcie.
5. Zorganizowanie dla społeczności lokalnej spotkania i dyskusji z uczestnikami projektu
socjalnego „Ludzie z pasją”, gdzie byli alkoholicy udzielali porad i wskazówek
dotyczących zmian w życiu osób uzależnionych.
6. W 2018 r . w Zespole Szkół w Łęknicy prowadzono lekcje wychowawcze i zajęcia o
charakterze profilaktycznym, uczono sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi,
oraz alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i problemowych.
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7. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej podczas wizyt w środowisku informują i
edukują, czym jest przemoc, jakie są konsekwencje jej stosowania oraz doznawania. Gdzie
szukać pomocy i gdzie ją zgłaszać. Jak również obowiązku reagowania na zjawisko
przemocy.
Do zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Łęknica należy
w szczególności:
Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych
Zarządzeniem 347.2018 Burmistrza Łęknicy z dnia 10 stycznia 2018 r. został powołany nowy
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w składzie
8 osobowym. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej (2
osoby), Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 osoba), Posterunku
Policji (1 osoba), Zespołu Szkół Publicznych (1 osoba), NZOZ „Zdrowie” (1 osoba), Sądu
Rejonowego (1 osoba), Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (1 osoba). Członkami
zespołu są: pracownicy socjalni (w tym 1 osoba będąca członkiem GKRPA), dzielnicowy
Posterunku Policji, lekarz rodzinny NZOZ „Zdrowie”, kurator sądowy Sądu Rejonowego,
pedagog szkolny ZSP ,psycholog PPP.
Powołany ZI koncentrował się na realizacji procedury „Niebieskie Karty”, analizował nowe
przypadki wszczęcia procedury, omawiał wyniki monitoringu i efekty podejmowanych
działań na rzecz rodzin, podejmował decyzje o zamknięciu procedur, spotykał się z osobami,
co do których istniało podejrzenie , że doświadczają przemocy i z osobami podejrzewanymi o
jej stosowanie.
Zespół inicjował działania, które polegały między innymi na: cyklicznych rozmowach
motywujących prowadzonych przez pracowników socjalnych, systematycznych wizytach
dzielnicowego w środowisku, kierowaniu sprawców przemocy w rodzinie do Punktu
Konsultacyjnego w Łęknicy, spotkań z psychologiem, monitorowaniu środowiska
rodzinnego.
Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest prowadzone na bieżąco
przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Po otrzymaniu Niebieskiej Karty
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pracownicy socjalni niezwłocznie kontaktują się z rodziną, u której została założona NK. Od
tego czasu na bieżąco monitorują tą rodzinę, udzielają poradnictwa, a także prowadzą
działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W tym zakresie pracownicy
socjalni ściśle współpracują z dzielnicowym Posterunku Policji w Łęknicy, który również
monitoruje sytuację tych rodzin.
Osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że doznają przemocy otrzymują ulotki
informujące o instytucjach w których mogą uzyskać specjalistyczne wsparcie.
Ośrodek Pomocy Społecznej poza pracą w Zespole Interdyscyplinarnym wykonuje
następujące zadania z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie:


Przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny;



Przygotowuje plan pomocy rodzinie;



Wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy;



Informuje sprawców przemocy o możliwości podjęcia i realizacji programów korekcyjno –
edukacyjnych dla sprawców przemocy organizowane na terenie powiatu żarskiego.



Udziela poradnictwa m. in. prawnego, psychologicznego lub wskazuje miejsca, gdzie
można taką pomoc uzyskać;



Pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych;



Monitoruje efekty podjętych działań;

W 2018 r. odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie. W 2018 r. do przewodniczącego zespołu wpłynęły 2 Niebieskie Karty
dotyczące 2 rodzin. W roku 2018 zamknięto procedurę w 2 rodzinach. Pracownicy Ośrodka
Pomocy Społecznej rozpatrywali sprawy stosowania przemocy indywidualnie z ofiarą
i sprawcą przemocy w ich miejscu zamieszkania lub w siedzibie Ośrodka. W tym zakresie
pracownicy socjalni współpracują z dzielnicowym Posterunku Policji w Łęknicy, a jeżeli w
tych rodzinach są dzieci współpracują również z Zespołem Szkół Publicznych w Łęknicy.
Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia
W 2018 r. nie było przypadków zapewniania miejsc w ośrodkach wsparcia.
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Sprawozdanie z realizacji
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2018 r.
Uchwałą Nr XII.92.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011 r. została
przyjęta Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy na lata 20112018.
Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy na lata 2011-2018
jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin, które z różnych przyczyn są
niesamodzielne oraz zminimalizowanie rozmiarów i skutków wszelkich zjawisk społecznie
negatywnych. Ważnym zadaniem strategii jest zaspokojenie potrzeb w zakresie rozwoju
społecznego oraz uaktywnienie środowiska lokalnego.
Realizacja

założonych

celów

i zadań

w

Strategii

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych na terenie Gminy na lata 2011-2018:
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 r. realizował cele i zadania określone w Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych m. in.:
 Ośrodek Pomocy Społecznej pełni rolę koordynatora w zakresie polityki społecznej na
terenie Gminy Łęknica;
 Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco opracowuje informacje o aktualnym stanie
pomocy społecznej poprzez różnego rodzaju sprawozdania;
 Problemy społeczności lokalnej są na bieżąco badane i identyfikowane przez pracowników
socjalnych oraz przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Kadra OPS współpracuje
w tym zakresie z Sądem Rejonowym w Żarach, z funkcjonariuszami Posterunku Policji w
Łęknicy, z placówkami oświatowymi w Łęknicy, a także poza Łęknicą,;
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy zatrudnia trzech pracowników socjalnych i tym
samy spełnia wymóg wynikający z ustawy o pomocy społecznej. Dzięki temu OPS może
dokładniej realizować zadania pomocy społecznej, może prowadzić więcej pracy w terenie
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i na bieżąco monitorować środowisko lokalne, nie ograniczając się tylko do wypłacania
zasiłków i wykonywania czynności administracyjnych z tym związanych.
 Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał na
umowę zlecenie asystenta rodziny, który prowadził pracę z 13 rodzinami w miejscu ich
zamieszkania przez 7 dni w tygodniu w różnych porach dnia. Środki na częściowe
zatrudnienie asystenta pozyskano z dotacji w ramach „Programu asystent rodziny i
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Aby otrzymać dofinansowanie z
budżetu centralnego w wysokości 4 332 zł było zapewnienie wkładu własnego z budżetu
gminy w wysokości 9 473 zł;
 Pracownicy socjalni biorą udział w cyklicznych szkoleniach organizowanych dla kadry
pomocy społecznej przez co podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz poszerzają
wiedzę;
 Ośrodek Pomocy Społecznej nie organizował konferencji, seminariów z udziałem
partnerów społecznych;
 W 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej, Burmistrz Łęknicy, Ośrodek Kultury Sportu i
Rekreacji wraz ze Stowarzyszeniem Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Złoty Wiek"
zorganizował dla seniorów Łęknicki dzień seniora.

Wspólnie z seniorami został

przygotowany posiłek a także kawa, herbata oraz ciasto. Zespół Szkół Publicznych jak co
roku przygotował część artystyczną dla naszych seniorów z udziałem dzieci szkolnych
i przedszkolnych;
 Ośrodek Pomocy Społecznej od wielu lat świadczy usługi opiekuńcze dla osób tego
wymagających;
 Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera rodziny w formie pracy z rodziną oraz pomocy
w opiece i wychowaniu dziecka;
 Pracownicy socjalni na bieżąco wizytują rodziny z terenu Gminy Łęknica. Podczas swoich
wizyt w środowisku lokalnym informują rodziny o możliwości skierowania swoich potrzeb
oraz pytań do poszczególnych instytucji, które zajmują się problematyką rodzin. Ponadto
wręczają rodzinom ulotki informacyjne, z numerami telefonu i adresami instytucji,
w których można uzyskać pomoc i wsparcie w różnych sytuacjach;
 Pracownicy socjalni prowadzą zintensyfikowaną pomoc socjalną ze szczególnym
uwzględnieniem rodzin niewydolnych wychowawczo;
 Pracownicy socjalni apelują do rodzin objętych wsparciem ze strony Ośrodka Pomocy
Społecznej do poczuwania się do odpowiedzialności za siebie i za swoją rodzinę, a także
za to co dzieje się wokół nich. Ponadto apelują do wszystkich rodzin o reagowanie na to,
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co dzieje się za ścianą ich mieszkań. W tym też celu został przygotowany plakat
nawołujący do reagowania na krzywdę innych i został wywieszony w placówkach na
terenie miasta;
 Pracownicy socjalni po otrzymaniu niepokojących sygnałów ze strony środowiska reagują
natychmiast, nie lekceważąc żadnych spraw, nawet tych błahych;
 Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera materialnie rodziny w miarę możliwości oraz
posiadanych środków;
 Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje i finansuje dożywianie dzieci i młodzieży
w szkole. Środki finansowe na ten cel otrzymuje z budżetu państwa. W 2018 r. Gmina
musiała zapewnić wkład własny w wysokości 30% całości zadania, żeby OPS mógł
realizować program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
 Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z placówkami oświatowymi, kuratorami
sądowymi, Policją, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy;
 Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz osób
starszych i niepełnosprawnych;
 Osobom starszym i niepełnosprawnym są udzielane informacje o ich prawach
i uprawnieniach a także udzielana jest w tym zakresie wszelka pomoc;
 Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z samorządem i z instytucjami w identyfikacji
problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego;
 Ośrodek Pomocy Społecznej udziela systematycznej pomocy finansowej rodzinom, które
tego wymagają w celu zmniejszenia skutków ubóstwa;
 Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 r. ponosił odpłatność za 3 osoby przebywające
w schronisku dla osób bezdomnych;
 Pracownicy socjalni na bieżąco diagnozują problemy osób i rodzin, a także środowiska
dotknięte wykluczeniem społecznym;
 W Gminie został powołany i funkcjonuje Gminny Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który obecnie składa się z 8 członków. ZI
prowadzi działania w ramach swojej działalności;
 Poradnia

Psychologiczna

realizuje

działania

profilaktyczne w ramach swojej działalności;
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diagnostyczne,

terapeutyczne

oraz
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