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ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

CEL STRATEGICZNY

PROJEKTY

Cel 1: Zapewnienie
systemu bezpieczeństwa
socjalnego oraz
przeciwdziałanie ubóstwu
i wykluczeniu
społecznemu

„Praca perspektywa lepszego
jutra” – projekt systemowy
skierowany do podopiecznych
OPS zagrożonych wykluczeniem
społecznym

Europejski Fundusz
Społeczny POKL –
114.331,40zł

„Człowiek - najlepsza inwestycja”
– projekt skierowany do osób
bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Opolu Lubelskim

Europejski Fundusz
Społeczny POKL

Diagnoza psychologicznopedagogiczna dzieci z
dysfunkcjami i deficytami
rozwojowymi, uzyskanie
informacji na temat przyczyn,
trudności oraz wskazówek do
pracy z dziećmi

zasoby własne instytucji

REALIZATORZY

OPIS

OPS

Projekt skierowany był do 18 osób bezrobotnych w wieku
aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Osoby te objęte kontraktami socjalnymi uzyskały
nowe kwalifikacje zawodowe w zakresie: prawa jazdy
kategorii B, C, kucharz malej gastronomii, kosmetyka z
wizażem, obsługa kas fiskalnych. Projekt przyczynił się do
zmiany postawy tych osób, poprawy ich umiejętności
komunikacyjnych, wzrostu pewności siebie, a przede
wszystkim podniesienia motywacji do podejmowania działań
zmierzających w kierunku aktywizacji zawodowej.

PUP

Brak odpowiedzi na pismo z dnia 06.05.2011r. znak:
OPS.0717.130.2011.

Żłobek i Przedszkole
Miejskie w Opolu
Lubelskim

Prowadzono diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dzieci z
dysfunkcjami i deficytami rozwojowymi. Uzyskano informację
na temat przyczyn trudności oraz wskazówki do pracy z
dziećmi.

wkład własny Gminy –
12.004,80zł

wkład własny PUP

Zespół Szkół Nr 1 w
Opolu Lubelskim
Zespół Szkół Nr 2 w
Opolu Lubelskim

Zespół Szkół
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Indywidualne rozmowy z rodzicami, dziećmi, wywiady
środowiskowe.
Objęcie opieką uczniów, u których stwierdzono zachowania
ryzykowne (min. prowadzenie rozmów z uczniami i rodzicami,
umożliwienie uczniom kontaktów z placówkami służącymi
pomocą.

Badania ankietowe, analiza dokumentacji, wywiad, rozmowa,
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Zawodowych im.
Konarskiego w Opolu
Lubelskim
Zespół Szkół w
Kluczkowicach

Szkoła Podstawowa w
Skokowie

Szkoła Podstawowa w
Niezdowie

Szkoła Podstawowa w
Komaszycach

Prowadzenie bazy danych osób
wymagających wsparcia –
szczegółowa charakterystyka

zasoby własne instytucji
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służące systematycznej diagnozie dotyczącej sytuacji i
problemów uczniów i ich rodzin.

Indywidualne porady, rozmowy pedagoga szkolnego,
nauczycieli i wychowawców z uczniami.
Przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych - 40
uczniów w ramach projektu „Pokonam siebie”. Uzyskanie
opinii na temat występujących trudności, ich podłoża oraz
wskazówek do pracy w celu niwelowania zaistniałych
trudności.
Brak odpowiedzi na pismo z dnia 06.05.2011r. znak:
OPS.0717.130.2011.
Diagnozowanie potrzeb w zakresie kształcenia,
wychowywania i opieki. Wyniki diagnoz stanowią podstawę do
opracowywania planów zajęć pozalekcyjnych, klasowych
planów wychowawczych, planu pracy koordynatora ds.
profilaktyki oraz do nowelizacji koncepcji pracy szkoły,
szkolnego planu wychowawczego i profilaktyki.

Szkoła Podstawowa w
Pusznie Godowskim

Wywiady z uczniami i rodzicami w celu diagnozowania
problemów społecznych.

Szkoła Podstawowa w
Wandalinie

Prowadzono diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dzieci z
dysfunkcjami i deficytami rozwojowymi. Uzyskano informację
na temat przyczyn trudności oraz wskazówki do pracy z
dziećmi.

Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicz w Opolu
Lubelskim

Diagnozowanie potrzeb, oczekiwań uczniów i rodziców za
pomocą ankiet i rozmów indywidualnych.

Żłobek i Przedszkole
Miejskie w Opolu
Lubelskim

Prowadzono obserwację pedagogiczną przedszkolaków w
celu poznania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
wspieranie jego rozwoju.
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uczniów mających największe
trudności w opanowaniu
materiału przewidzianego w
programie szkolnym – wspieranie
procesu wychowawczego

Zespół Szkół Nr 1 w
Opolu Lubelskim
Zespół Szkół Nr 2 w
Opolu Lubelskim
Zespół Szkół
Zawodowych im.
Konarskiego w Opolu
Lubelskim

Wywiady środowiskowe.

Wywiady środowiskowe.
Ewidencja uczniów wymagających działań opiekuńczowychowawczych:
- sprawiających problemy wychowawcze,
- przejawiający symptomy niedostosowania społecznego,
- wychowujących się w rodzinach wielodzietnych, o trudnej
sytuacji materialno-bytowej, niewydolnych wychowawczo, z
problemem alkoholowym i innymi problemami oraz objętych
kuratelą,
- z problemem eurosieroctwa,
- z rodzin zastępczych,
- uczennice w ciąży i wychowujące dzieci,
- z problemami zdrowotnymi.

Zespół Szkół w
Kluczkowicach

Szkoła Podstawowa w
Skokowie

Współpraca z kuratorami, policją, Sądem Rodzinnym,
Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Prowadzenie ewidencji uczniów posiadających opinie wydane
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szczegółowa
charakterystyka uczniów napotykających na trudności w
nauce przygotowywana przez wychowawców i zamieszczana
w protokolach Rady Pedagogicznej.
Stosowanie w pracy z uczniami wskazówek zamieszczonych
w opiniach,
Organizacja zajęć społecznych „Spójrz inaczej”.
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Szkoła Podstawowa w
Niezdowie

Brak odpowiedzi na pismo z dnia 06.05.2011r. znak:
OPS.0717.130.2011.

Szkoła Podstawowa w
Komaszycach

Prowadzenie ewidencji uczniów posiadających opinie wydane
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szczegółowa
charakterystyka uczniów napotykających na trudności w
nauce.

Szkoła Podstawowa w
Pusznie Godowskim
Szkoła Podstawowa w
Wandalinie

Monitorowanie problemów
społecznych – analiza sytuacji
społecznej wychowanków ze
szczególnym uwzględnieniem
przypadków: eurosieroctwa,
bezrobocia wśród rodziców,
sytuacji społeczno-ekonomicznej
rodzin, dysfunkcji i patologii w
rodzinach

zasoby własne instytucji

Żłobek i Przedszkole
Miejskie w Opolu
Lubelskim

Zespół Szkół Nr 1 w
Opolu Lubelskim

Zespół Szkół Nr 2 w
Opolu Lubelskim

5

Prowadzenie bazy danych rodzin objętych pomocą społeczną.

Prowadzenie ewidencji uczniów posiadających opinie wydane
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szczegółowa
charakterystyka uczniów napotykających na trudności w
nauce.
Analizowano sytuację społeczną wychowanków ze
szczególnym uwzględnieniem przypadków: eurosieroctwa,
bezrobocia rodziców, dysfunkcji i patologii w rodzinach
(alkoholizm, konflikty z prawem, niewydolność wychowawcza,
rodziny niepełne).
Analizowano sytuację społeczną uczniów ze szczególnym
uwzględnieniem przypadków: eurosieroctwa, bezrobocia
rodziców, dysfunkcji i patologii w rodzinach (alkoholizm,
konflikty z prawem, niewydolność wychowawcza, rodziny
niepełne).
Pomoc dla dzieci pochodzenia romskiego (zakup
podręczników i pomocy szkolnych, zajęcia wyrównywania
wiedzy, wycieczki integracyjne). Współpraca z instytucjami
udzielającymi pomocy materialnej uczniom z rodzin
patologicznych oraz niewydolnych wychowawczo,
zapobieganie wagarom – stała kontrola frekwencji uczniów w
czasie lekcji, zawiadamianie rodziców o nieobecnościach,
rozmowy z uczniami wagarującymi oraz ich rodzicami,
nagradzanie uczniów za 100% frekwencję, współpraca z
policją.
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Zespół Szkół
Zawodowych im.
Konarskiego w Opolu
Lubelskim

Zespół Szkół w
Kluczkowicach
Szkoła Podstawowa w
Skokowie

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów
(organizacji różnorodnych jej form odpowiednio do
rozpoznanych potrzeb). Współpraca z różnymi organizacji i
instytucjami min. Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi specjalistycznymi
poradniami, policją, sądem, prokuraturą, kuratorami.
Uruchomienie na terenie szkoły punktu konsultacyjnego
psychologa.
Opracowanie przez wychowawców tabeli kontekstowej
interpretacji wyników nauczania w odniesieniu do sytuacji
społecznej i rodzinnej uczniów.
Zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej.

Szkoła Podstawowa w
Niezdowie
Szkoła Podstawowa w
Komaszycach

Szkoła Podstawowa w
Pusznie Godowskim
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Brak odpowiedzi na pismo z dnia 06.05.2011r. znak:
OPS.0717.130.2011.
Systematyczne monitorowanie uczniów z uwzględnieniem:
czynników indywidualnych (inteligencja, uzdolnienie
kierunkowe, sprawność psychoruchowa itd.). i czynników
środowiskowych (wykształcenie rodziców, funkcjonowanie
systemu rodzinnego, tradycje społeczności lokalnej itd.).
Monitorowanie postępów w nauce i zachowaniu ucznia
przebywającego w niespokrewnionej rodzinie zastępczej.

Szkoła Podstawowa w
Wandalinie

Współpraca z rodzicami oraz instytucjami zewnętrznymi.

Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicz w Opolu
Lubelskim

Monitorowanie postępów w nauce uczniów oraz stopnia
wywiązywania się przez nich z podstawowych obowiązków
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zapisanych w Statucie szkoły.
Zorganizowanie cyklicznych form
wypoczynku dla dzieci i
młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych

budżet gminy

OPS

Refundacja wypoczynku zimowego w Dąbrowicach w terminie
od 15.02.2010 do 21.02.2010r. dla 8 uczniów ze szkół
wiejskich: Skoków, Kluczkowice, Niezdów, Wandalin,
Komaszyce, Puszno Godowskie. Wytypowanie 19 dzieci z
rodzin najuboższych z terenu gminy Opole Lubelskie na
wypoczynek letni do Zakopanego.

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Refundacja środków finansowych na wypoczynek letni –
obozy terapeutyczne w kwocie 15000,00zł, zimowiska
2.000,00zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury

W okresie ferii zimowych i wakacji prowadzenie programów
profilaktycznych, konkursów, zabaw, gier. M-GOK prowadzi
szerokie działania dotyczące integracji społecznej Romów:
występy, koncerty romskiego zespołu ROMANI CIERCHEŃ.
Zorganizowanie Dnia Dziecka pod hasłem „Żyję zdrowo bez
nałogów”. Przy M-GOK działa Klub Młodzieżowy, którego
założeniem jest: integracja środowiska młodzieżowego,
opieka nad młodzieżą z trudnych rodzin, wypełnianie czasu
wolnego młodzieży, zaangażowanie młodzieży przy
organizowaniu imprez.

sponsorzy

Parafia Rzymskokatolicka
w Opolu Lubelskim

Towarzystwo Przyjaciół
Opola Lubelskiego
Szkoły z terenu gminy
Opole Lubelskie
Klub Abstynenta
„Jutrzenka”
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Refundacja wypoczynku zimowego w Dąbrowicach w terminie
od 15.02.2010 do 21.02.2010r. dla 1 ucznia ze szkół
wiejskich: Skoków, Kluczkowice, Niezdów, Wandalin,
Komaszyce, Puszno Godowskie
Refundacja wypoczynku zimowego w Dąbrowicach w terminie
od 15.02.2010 do 21.02.2010r. dla 1 ucznia ze szkół
wiejskich: Skoków, Kluczkowice, Niezdów, Wandalin,
Komaszyce, Puszno Godowskie.
Zorganizowanie wypoczynku zimowego, organizowanie
różnorodnych form spędzania czasu wolnego.
Prowadzenie świetlicy dla dzieci, zorganizowanie
konstruktywnego spędzania wolnego czasu w środowisku
wolnym od agresji, używek i braku tolerancji. Dzieci miały
zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, codziennie korzystało
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około 15 dzieci.
Zorganizowanie prac społecznie
użytecznych dla osób
bezrobotnych, podopiecznych
OPS

budżet gminy

OPS

środki własne PUP

ZGKiM

OPS wytypował 65 osób do prac społecznie-użytecznych z
tego 20 podjęło pracę.

Urząd Miejski
PUP

Orzecznictwo na rzecz uczniów
zasoby własne instytucji
niepełnosprawnych, zagrożonych
niedostosowaniem społecznym i
niedostosowanych społecznie, w
celu pobierania nauki zgodnie z
indywidualnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Opolu
Lubelskim

Orzecznictwo na rzecz uczniów niepełnosprawnych,
zagrożonych niedostosowaniem społecznym i
niedostosowanych społecznie w celu pobierania nauki
zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i
edukacyjnymi. Umożliwienie dzieciom i uczniom korzystania z
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie
specjalistycznych zajęć zarówno w szkole jak i w poradni.
Diagnoza dzieci i uczniów z narastającymi trudnościami
dydaktycznymi, wychowawczymi, z rodzin dysfunkcyjnych w
celu dostosowania treści, form i metod oraz organizacji
nauczania do indywidualnych możliwości psychofizycznych.
Budowanie systemu wsparcia, poczucia zrozumienia i
akceptacji w rodzinach dzieci i uczniów niepełnosprawnych.

Uczestnictwo w akcji „Pomóż
dzieciom przetrwać zimę”

OPS

OPS zrobił 22 paczki żywnościowe z zebranych darów i
przekazał je dzieciom z najuboższych rodzin – podopiecznych
tutejszego ośrodka.

zasoby własne instytucji
środki własne OPS

Żłobek i Przedszkole
Miejskie w Opolu
Lubelskim
Zespół Szkół Nr 1 w
Opolu Lubelskim
Zespół Szkół Nr 2 w
Opolu Lubelskim
Zespół Szkół
Zawodowych im.
Konarskiego w Opolu
Lubelskim
Zespół Szkół w
Kluczkowicach
Szkoła Podstawowa w
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Uczniowie tych szkół uczestniczyli w zbiórce darów.

Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opole Lubelskie za rok 2010
Skokowie
Szkoła Podstawowa w
Niezdowie
Szkoła Podstawowa w
Komaszycach
Szkoła Podstawowa w
Pusznie Godowskim
Szkoła Podstawowa w
Wandalinie
Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Opolu
Lubelskim
Punkt Przedszkolny
„Promyczek” w Opolu
Lubelskim
Zorganizowanie wydawania
żywności pochodzącej z Banku
Żywności w ramach programu
„Dostarczanie żywności dla
najuboższej ludności Unii
Europejskiej”

Cel 2: Wspieranie
profilaktyki problemów
alkoholowych i uzależnień

Budżet gminy

Polski Czerwony Krzyż

Bank Żywności
CARITAS Archidiecezji
Lubelskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z PCK i Akcją
Katolicką wydawał żywność dla najuboższych mieszkańców
Miasta i Gminy. Kierownik OPS opiniował osoby do programu.

Akcja Katolicka

Narodowy Program Profilaktyki i
zasoby własne
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – zapobieganie
przestępczości kryminalnej wśród
nieletnich, eliminowanie zagrożeń
związanych ze spożywaniem
alkoholu oraz wymuszeniami
rozbójniczymi na terenie
placówek szkolnych, działania
edukacyjne w zakresie
problemów dotyczących
alkoholizmu, przestępczości oraz
innych patologii środowiska

Wydział Prewencji KPP w
Opolu Lubelskim

Zakończono realizację programu.

Narodowy Program
Przeciwdziałania Narkomanii rozpoznawanie zagrożenia
handlu narkotykami w
placówkach szkolnych i
dyskotekach, rozpoznawanie

Wydział Prewencji KPP w
Opolu Lubelskim

Zakończono realizację programu.

zasoby własne
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Brak danych dotyczących miejsc realizacji programu oraz
ilości osób w nim uczestniczących.

Brak danych dotyczących miejsc realizacji programu oraz
ilości osób w nim uczestniczących.
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miejsc masowego gromadzenia
się młodzieży i osób
podejrzewanych o używanie
środków odurzających,
prowadzenie akcji edukacyjnej
młodzieży szkolnej, rodziców i
pedagogów na temat środków
prawnych wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii
Krajowy Program Zapobiegania
zasoby własne
Niedostosowaniu Społecznemu i
Przestępczości wśród Dzieci i
Młodzieży – upowszechnienie
wśród uczniów zajęć
warsztatowych i treningów
zachowań, organizacja akcji
nastawionych na zapobieganie
konkretnym zagrożeniom,
utrzymywanie stałej współpracy z
dyrektorami szkół,
wychowawcami oraz pedagogami
szkolnymi

Wydział Prewencji i
Wydział Ruchu
Drogowego KPP w Opolu
Lubelskim

Program jest realizowany i potrwa do 2013r.

Krajowy Program
zasoby własne
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie – udzielanie informacji
ofiarom przemocy w rodzinie o
możliwości skorzystania z
pomocy poradni
specjalistycznych zajmujących
się tą problematyką, stosowanie
procedury Niebieskiej Karty,
informowanie dzieci i młodzieży o
zagrożeniach związanych z
przemocą w rodzinie i
propagowanie pozytywnych
postaw w rodzinie, współpraca z
kuratorami

Wydział Prewencji KPP w
Opolu Lubelskim

Program jest realizowany i potrwa do 2016r.

Narodowy Plan Działania na
Rzecz Dzieci i Młodzieży „Polska
dla Dzieci” – prowadzenie akcji
edukacyjnej w szkołach pod

Wydział Prewencji KPP w
Opolu Lubelskim

Program jest realizowany i potrwa do 2012r.

zasoby własne
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Brak danych dotyczących miejsc realizacji programu oraz
ilości osób w nim uczestniczących.

Brak danych dotyczących miejsc realizacji programu oraz
ilości osób w nim uczestniczących.

Brak danych dotyczących miejsc realizacji programu oraz
ilości osób w nim uczestniczących.
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kątem przeciwdziałania przemocy
rówieśniczej w szkołach jak i w
miejscu zamieszkania,
utrzymywanie stałego kontaktu z
pedagogami szkolnymi w celu
zdiagnozowania zjawiska
przemocy rówieśniczej.
Wojewódzki Konkurs Wiedzy
zasoby własne
Prewencyjnej „Jestem
Bezpieczny” – upowszechnienie
wiedzy o zagrożeniach z jakimi
młodzi ludzie mogą spotkać się w
codziennym życiu, rozwijanie
postaw umożliwiających unikanie,
zapobieganie i pokonywanie
niebezpieczeństw, zapoznawanie
dzieci i młodzieży z systemem
działania służb i instytucji
niosących pomoc w sytuacjach
zagrożenia zdrowia i życia

Wydział Prewencji KPP w
Opolu Lubelskim

Brak danych dotyczących miejsc realizacji programu oraz
ilości osób w nim uczestniczących.

Udzielanie rodzinom, w których
występują problemy alkoholowe
pomocy psychospołecznej w
szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie –
odbywanie szkoleń przez
nauczycieli w zakresie
profilaktyki, organizowanie
pomocy materialnej i rzeczowej
dzieciom z rodzin zagrożonych
patologią, typowanie uczniów z
rodzin dysfunkcyjnych na
wypoczynek letni lub zimowy
organizowany przez instytucje
wspomagające szkoły

Żłobek i Przedszkole
Miejskie w Opolu
Lubelskim

Organizowano pomoc materialną i rzeczową dla dzieci z
rodzin słabo sytuowanych materialnie; 5 dzieci korzystało z
dofinansowania posiłków z OPS.

Zespół Szkół Nr 1 w
Opolu Lubelskim

Realizacja zadań zawartych w szkolnym Programie
Profilaktyki i Programie Wychowawczym w Szkole.
Prowadzenie zajęć profilaktycznych z uczniami wg
scenariuszy programów: Spójrz inaczej i Spójrz inaczej na
agresję. Organizowano zajęcia socjoterapeutyczne,
indywidualna praca z uczniem i rodzicem, zajęcia
psychoedukacyjne w klasach.

Zespół Szkół Nr 2 w
Opolu Lubelskim

Wpajanie uczniom reguł i zasad obowiązujących w relacjach
międzyludzkich (min. przeprowadzanie godzin
wychowawczych na temat agresji przemocy, tolerancji,
asertywności, akceptowanie różnorodności wśród ludzi,
zapoznawanie uczniów z zasadami poprawnego zachowania
się w miejscach publicznych, programy profilaktyczne).
Zapoznawanie uczniów i ich rodzin z przyczynami i skutkami
uzależnień (pogadanki dla rodziców i uczniów na temat
uzależnień, wykonywanie plakatów, konkursy, programy
profilaktyczne, rozdawanie ulotek). Zapobieganie
przestępczości nieletnich (min. poprzez poznanie środowiska
uczniowskiego- ankiety, wizyty domowe, zapobieganie
wymuszeniom i kradzieżom, współpraca z instytucjami

zasoby własne instytucji
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udzielającymi pomocy materialnej uczniom z rodzin
patologicznych oraz niewydolnych wychowawczo,
zapobieganie wagarom-stała kontrola frekwencji uczniów
podczas lekcji, zawiadamianie rodziców o nieobecnościach,
rozmowy z uczniami wagarującymi i ich rodzicami,
współpraca z policją, organizowanie różnorodnych form
spędzania czasu wolnego).

Zespół Szkół
Zawodowych im.
Konarskiego w Opolu
Lubelskim

Zespół Szkół w
Kluczkowicach

Szkoła Podstawowa w
Skokowie

Realizacja założeń szkolnego programu profilaktycznego
„Szkoła bez nałogów”- profilaktyka pierwszorzędowa, zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze, działania o zasięgu
ogólnoszkolnym – akcje informacyjne, konkursy. Indywidualna
opieka nad uczniem wychowującym się w rodzinach z
problemem uzależnień lub zagrożonym uzależnieniem,
organizacja pomocy uczniowi, którego dotyczy problem
uzależnień (opieka psychologiczno-pedagogiczna, doradztwo,
współpraca z gminnymi komisjami ds. leczenia uzależnień,
poradnią uzależnień, sądem, prokuraturą.

Przeprowadzanie zajęć profilaktyczno-wychowawczych na
tematy związane z uzależnieniami, asertywnością – sztuką
odmawiania. Organizowanie gazetek ściennych,
udostępnienie rodzicom i uczniom ulotek na tematy
uzależnienia, organizowanie zajęć pozalekcyjnych jako
alternatywy ciekawego spędzania czasu wolnego, porady
psychologa, pedagoga.
Organizowanie dożywiania dla uczniów z ubogich rodzin,
refundowanych przez OPS.
Zwrot kosztów zakupów podręczników szkolnych dla 19
uczniów z klas I-III pochodzących z ubogich rodzin (program
monitorowany przez ZEAS).
Wyprawka pierwszoklasisty zorganizowana przy współpracy z
PCK.
Paczki mikołajkowe przygotowane przez Akcję Katolicką
przekazane 15 uczniom z ubogich rodzin.
Udział 2 uczniów w wypoczynku podczas ferii zimowych i
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wakacji organizowanych za pośrednictwem GKRPA.
Szkoła Podstawowa w
Niezdowie

Szkoła Podstawowa w
Komaszycach

Szkoła Podstawowa w
Pusznie Godowskim
OPS w Opolu Lubelskim

Poradnia PsychologicznaPedagogiczna w Opolu
Lubelskim

13

Brak odpowiedzi na pismo z dnia 06.05.2011r. znak:
OPS.0717.130.2011.
Realizacja zajęć lekcyjnych, godzin wychowawczych oraz
zajęć pozalekcyjnych dotycząca problemów uzależnień,
przemocy w rodzinie. Edukacyjne spotkania z zaproszonymi
gośćmi – pogadanka ratowników medycznych dla klas IV-VI o
skutkach zdrowotnych i prawnych używania środków
psychoaktywnych. Pedagogizacja i pozyskiwanie rodziców
jako koalicjantów szkoły w ochronie dzieci i młodzieży przed
szkodami wynikającymi z używania środków
psychoaktywnych. Doskonalenie umiejętności zawodowych
nauczycieli poprzez udział w kursach i szkoleniach o tematyce
profilaktyczno-wychowawczej. Doposażenie szkoły w
odpowiednie materiały dydaktyczne min. Pakiet edukacyjnych
programów komputerowych dotyczących problemów
uzależnień, filmy edukacyjne, komplet tablic „Żyj zdrowo i
bezpiecznie”.
Na godzinach wychowawczych w klasach IV-VI realizowane
były wybrane zagadnienia na temat uzależnień.
Kierowanie wniosków do GKRPA w związku z diagnozą i
skierowaniem na leczenie, prowadzenie przez pracowników
socjalnych rozmów motywacyjnych o dobrowolne leczenie
odwykowe, kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego III
Wydział Rodzinny i Nieletnich o objęcie rodziny nadzorem
kuratora, rozdawanie ulotek informacyjnych ze szczególnym
uwzględnieniem działań Klubu Abstynenta „Jutrzenka”,
ustalanie miejsc na oddziałach leczenia uzależnień dla
podopiecznych chcących podjąć leczenie, udzielanie wsparcia
materialnego dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.
Prowadzenia grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych,
prelekcje pogadanki dla uczniów i rodziców dotyczące
profilaktyki uzależnień, terapia rodzin (problemem
przemocowym, alkoholowym, agresji), współpraca z
kuratorami sądowymi i społecznymi, udział w budowaniu
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szkolnych programów profilaktycznych i wychowawczych,
współpraca z GKRPA, współpraca z Klubem Abstynenta
„Jutrzenka”.
Liceum Ogólnokształcące
w Opolu Lubelskim

14

Organizowanie prelekcji na temat profilaktyki uzależnień,
pogadanki na temat profilaktyki i leczenia uzależnień na
lekcjach wychowawczych, udostępnienie uczniom i rodzicom
informacji na temat instytucji i adresów instytucji zajmujących
się poradnictwem i leczeniem w zakresie uzależnień.

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Prowadzenie rozmów motywacyjnych o podjęcie
dobrowolnego leczenia odwykowego, kierowanie rodzin do
Poradni Uzależnień i Współuzależnienia, do Klubu Abstynenta
„Jutrzenka”, do grup samopomocowych AA, Al.-Anon, do
Prokuratury Rejonowej. W 2010r. do GKRPA wpłynęło 18
wniosków o leczenie odwykowe, sąd orzekł leczenie
odwykowe dla 14 osób, zawieszono postępowanie w
stosunku do 3 osób, 1 osoba sama z własnej woli podjęła
leczenie odwykowe w szpitalu. Rodziny dotknięte chorobą
alkoholową mogą także skorzystać z warsztatów - maratonu
terapeutycznego dla rodzin z problemem alkoholowym,
finansowanego przez Urząd Miejski.

Klub Abstynenta
„Jutrzenka” w Opolu
Lubelskim

Zorganizowanie warsztatów terapeutycznych dla członków
Klubu i innych zainteresowanych osób. Organizowanie
ogólnopolskiego dnia trzeźwości - dzień otwarty, prelekcje,
forum dyskusyjne. Prowadzenie świetlicy dla dzieci, pomoc w
odrabianiu lekcji, zorganizowanie czasu wolnego – 15 dzieci.
Na co dzień z Klubu korzysta 20 osób. Podłączenie Internetu
– luty 2010r., zorganizowanie turnieju bilardowego o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Opole lubelskie – marzec 2010r.,
Dnia Kobiet – marzec 2010r., Zakup wyposażenia biura
Stowarzyszenia sfinansowany przez urząd Miasta Opole
Lubelskie.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Opolu Lubelskim

Prowadzenie Poradni Uzależnień i Współuzależnienia. W
2010 roku zarejestrowano 177 pacjentów, największą grupę
leczonych stanowiły osoby w wieku 30-50 lat i osoby w wieku
20-29 lat. Z inicjatywy Poradni powstały grupy
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samopomocowe AA i Al.-Anon. W ramach Poradni największy
nacisk kładziony jest na utrzymanie całkowitej abstynencji,
wprowadzenie przez członków rodzin pozytywnych zmian w
swoim życiu, nauczenie radzenia sobie z problemami dnia
codziennego, poprawa funkcjonowania rodziny w życiu
psychospołecznym.
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
MEDYK w Opolu
Lubelskim
Sąd Rejonowy w Opolu
Lubelskim

Szkolny konkurs plastyczny
promujący zdrowy styl życia

zasoby własne instytucji

Szkoła Podstawowa w
Pusznie Godowskim
Klub Abstynenta
„Jutrzenka”

Szkoła Podstawowa w
Komaszycach
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Rozpowszechnianie broszurek, ulotek, plakatów, gazetek
tematycznych dotyczących palenia tytoniu nadużywania
alkoholu, używania substancji psychotropowych.

Prowadzenie nadzorów nad osobami uzależnionymi od
alkoholu, których Sąd zobowiązał do leczenia odwykowego, a
także wobec nieletnich wobec, których stwierdzono przejawy
demoralizacji. Kuratorzy w ramach obowiązków zobowiązują
objętych nadzorem do powstrzymywania się od nadużywania
alkoholu i podejmowania przez skazanych leczenia
odwykowego. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
na zlecenie Sądu lub innych uprawnionych instytucji w
miejscu zamieszkania wskazanych rodzin. Przekazywanie
informacji dotyczących przeciwdziałania występującym w
rodzinie problemom (przemoc, alkoholizm, narkomania).
Współpraca z OPS, PCPR, szkołami, policją,
specjalistycznymi poradniami, GKRPA, Klubem Abstynenta
„Jutrzenka”. Przeprowadzenia pogadanek w szkołach dla
rodziców i młodzieży mających na celu zapoznanie się z
istniejącymi zagrożeniami wypływającymi ze środowiska,
odpowiedzialnością prawną, formami zapobiegania i
profilaktyki.
Zrealizowany i rozstrzygnięty - kwiecień 2010.

„Świat bez alkoholu” – honorowy patronat Burmistrza Opola
Lubelskiego i Starosty Opolskiego - zrealizowany i
rozstrzygnięty - maj 2010.
Udział uczniów w konkursie plastycznym „Świat bez alkoholu”
organizowany przez Klub Abstynenta „Jutrzenka”
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Terapia rodzin z problemem
przemocowym, alkoholowym

zasoby własne instytucji

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Opolu
Lubelskim
Klub Abstynenta
„Jutrzenka”

Udostępnianie literatury fachowej
rodzinom z problemem
alkoholowym

zasoby własne instytucji

Zrealizowane zgodnie z założeniami na rok 2010.

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Klub Abstynenta
„Jutrzenka”

Zrealizowane zgodnie z założeniami na rok 2010.

OPS

Kierowanie do grup
terapeutycznych osób
uzależnionych i ich rodzin,
prowadzenie rozmów
motywacyjnych o dobrowolne
leczenie odwykowe, kierowanie
osób nadużywających alkoholu
do biegłego psychologa i
psychiatry w celu wydania opinii
sądowo, psychologicznopsychiatrycznej, wnioskowanie
do sądu o orzeczenie leczenia
odwykowego, rezerwacja miejsc
w szpitalu odwykowym

zasoby własne instytucji

Opracowywanie cyklicznych
programów terapeutycznych dla
dzieci i młodzieży

budżet gminy

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Prokuratura Rejonowa w
Opolu Lubelskim

Zrealizowane zgodnie z założeniami na rok 2010.

Sąd Rejonowy w Opolu
Lubelskim
OPS

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

sponsorzy

Szkoły

Zrealizowane zgodnie z założeniami na rok 2010.

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Opolu
Lubelskim

Tydzień Pomocy Ofiarom
Przestępstw

budżet państwa

Sąd Rejonowy
Prokuratura Rejonowa
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Przyjmowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem
najczęściej związanych z przemocą w rodzinach, udzielanie
im porad dotyczących bezpośrednich działań w celu
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OPS
Utworzenie Zespołu
Interdyscyplinarnego
zajmującego się rozwiązywaniem
problemów alkoholowych,
przemocowych

budżet państwa

przeciwstawienia się tej przemocy – zrealizowane w lutym
2010r.

OPS

Prace nad przygotowaniem projektu uchwały powołującej
Zespół Interdyscyplinarny. Rozmowy na temat współpracy w
Gminna Komisja do spraw
celu powołania Zespołu z policją, kuratorami zawodowymi,
Rozwiązywania
Klubem Abstynenta „Jutrzenka”, GKRPA.
Problemów Alkoholowych

budżet samorządu
powiatowego
budżet gminy

Prokuratura Rejonowa
Sąd Rejonowy
KPP
Inne działania

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Opolu
Lubelskim

Zorganizowanie spotkania z terapeutą MONAR dla młodzieży
w Klubie Młodzieżowym. W spotkaniu wzięło udział 18 osób.
Tematem spotkania było „Mówię nie dla narkotyków, środków
odurzających i dopalaczy”. Terapeuta przedstawił
konsekwencje jednorazowego zażycia narkotyków, środków
odurzających, dopalaczy – marzec 2010r.
MGOK został współorganizatorem konkursu wiedzy
prewencyjnej „Jestem bezpieczny”. Celem konkursu było
przedstawienie i uświadomienie dzieciom i młodzieży
alternatywy dla zagrożeń wynikających od uzależnienia od
alkoholu, narkotyków, nikotyny oraz innych substancji
psychoaktywnych oraz możliwości bezpiecznego spędzania
czasu wolnego.
Zorganizowanie Dnia Dziecka pod hasłem „Żyję zdrowo bez
nałogów”. Dzieci przedstawiały krótkie scenki i hasła
propagujące zdrowy styl życia, a całe przedsięwzięcie
oprawione było muzyką dziecięcą i młodzieżową. W akcję
zaangażowana była Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Opolu Lubelskim – 1 czerwiec 2010r.

Cel 3: Aktywizacja i
integracja osób i rodzin z
grup szczególnego ryzyka

Kształtowanie właściwych postaw zasoby własne instytucji
społecznych wobec
niepełnosprawnych i starszych –
współpraca ze Szkołą Specjalną
działającą przy DPS w Matczynie

Szkoła Podstawowa w
Skokowie

Kwiecień 2010 – wyjazd do Szkoły Specjalnej przy DPS w
Matczynie z programem ekologicznym przygotowanym z
okazji Dnia Ziemi. Wspólny udział w konkursach i zabawach o
tematyce ekologicznej.
Integracja dzieci - realizowany cały rok 2010.

Udział w zajęciach oddziału
przedszkolnego dziecka z
niepełnosprawnością ruchową
Kolonie profilaktyczne

zasoby własne instytucji
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Szkoła Podstawowa w
Wandalinie

Brak danych o uczestnikach kolonii zrealizowanych w 2010r.
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Dodatkowe zajęcia dla dzieci upośledzonych.
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Opolu Lubelskim

Sfinansowanie wypoczynku letniego – obozów
terapeutycznych w kwocie 15.000,00zł. Zimowiska –
2.000,00zł.

Prowadzenie porad i konsultacji o zasoby własne instytucji
charakterze edukacyjnozawodoznawczym dla rodziców i
uczniów niepełnosprawnych,
prowadzenie grupy wsparcia dla
nauczycieli prowadzących
indywidualną rewalidację dzieci
głęboko upośledzonych,
prowadzenie programów
profilaktycznych dla dzieci i
młodzieży, budujących właściwe
postawy społeczne wobec
niepełnosprawności w
społeczeństwie

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Opolu
Lubelskim

Zrealizowane zgodnie z założeniami na rok 2010.
Umożliwienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
efektywnej edukacji poprzez orzecznictwo i opiniowanie w
zakresie potrzeby kształcenia specjalnego, nauczania
indywidualnego oraz dostosowania form i metod edukacji do
indywidualnych możliwości psychofizycznych. Prowadzenie
programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży budujących
właściwe postawy społeczne wobec niepełnosprawności w
społeczeństwie. Prowadzenie grup wsparcia dla nauczycieli
prowadzących indywidualną rewalidację dzieci głębiej
upośledzonych. Prowadzenie porad i konsultacji charakterze
edukacyjno-zawodoznawczym dla rodziców i uczniów
niepełnosprawnych. Współpraca z instytucjami i
organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny: OPS,
PCPR, kuratorzy sądowi i społeczni, Sąd Rodzinny, policja.

„Praca perspektywa lepszego
jutra” – projekt systemowy
skierowany do podopiecznych
OPS zagrożonych wykluczeniem
społecznym

OPS

Projekt skierowany był do 18 osób bezrobotnych w wieku
aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Osoby te objęte kontraktami socjalnymi uzyskały
nowe kwalifikacje zawodowe w zakresie: prawa jazdy
kategorii B, C, kucharz malej gastronomii, kosmetyka z
wizażem, obsługa kas fiskalnych. Projekt przyczynił się do
zmiany postawy tych osób, poprawy ich umiejętności
komunikacyjnych, wzrostu pewności siebie, a przede
wszystkim podniesienia motywacji do podejmowania działań
zmierzających w kierunku aktywizacji zawodowej.

PUP

Brak odpowiedzi na pismo z dnia 06.05.2011r. znak:
OPS.0717.130.2011.

Europejski Fundusz
Społeczny POKL –
114.331,40zł
wkład własny Gminy –
12.004,80zł

„Rozwój przedsiębiorczości –
Europejski Fundusz
przyszłością Powiatu Opolskiego” Społeczny POKL
– rozpoczęcie działalności
wkład własny PUP
gospodarczej przez bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP oraz
promocja przedsiębiorczości i
samozatrudnienia
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Opracowywanie projektów
skierowanych do grup
szczególnego ryzyka oraz
zagrożonych wykluczeniem
społecznym

budżet samorządu
gminnego

Szkoła Podstawowa w
Wandalinie

Realizacja projektu pt. „Pracuję na lepszy start”
współfinansowanego przez Unię Europejską w Ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota
dofinansowania 225.000,00zł, czas realizacji – marzec 2009 –
czerwiec 2011.

Zespół Szkół
Zawodowych im.
Konarskiego w Opolu
Lubelskim

Program wychowawczy w klasach pierwszych mający na celu
poznanie i integracje uczniów (warsztaty, biwaki, ogniska
integracyjne, spotkania z pedagogiem, otrzęsiny) – wrzesień –
listopad 2010r. Organizowanie klasowych i ogólnoszkolnych
imprez integracyjnych min. Dnia profilaktyki, Dnia sportu, Dnia
patrona, imprez okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów –
mających na celu integrację całej społeczności oraz właściwą
identyfikację ze szkołą – cały rok. Ciągła dbałość o
kształtowanie przyjaznej atmosfery w szkole, budowanie
zaufania i wzajemnej tolerancji wszystkich członków
społeczności szkolnej. Interwencje we wszystkich
przypadkach dyskryminowania, marginalizowania ucznia w
klasie czy szkole poprzez podejmowanie stosownych działań.

Zespół Szkół Nr 1 w
Opolu Lubelskim

Aktywne włączanie się w przedsięwzięcia organizowane przez
instytucje działające na terenie gminy. Dostarczanie uczniom
wzorów zachowań dotyczących integracji, tolerancji.

sponsorzy

Integracja uczniów pochodzących Zasoby własne
z różnych miejscowości i
środowisk społecznych, mającą
na celu eliminowanie problemów
adaptacyjnych młodzieży
rozpoczynającej naukę w szkole
oraz zapobiegania wykluczeniu
konkretnych uczniów czy
mniejszych grup ze społeczności
uczniowskiej

Zespół Szkół w
Kluczkowicach

Porady psychologa, prowadzenie lekcji integracyjnych w
klasach, organizowanie wyjazdów klasowych i szkolnych.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych
do szkół.

budżet gminy

ZEAS

Niepełnosprawne dzieci mogą korzystać z bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do ośrodków
specjalnych zgodnie z orzeczeniami, bądź skorzystać ze
zwrotu kosztów dla rodziców, jeżeli taki dowóz organizują we
własnym zakresie.

Świadczenia o charakterze
socjalnym zostały wprowadzone
w celu zmniejszenia różnic w
dostępie do edukacji oraz
umożliwienia pokonywania barier
dostępu do edukacji uczniom
znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej.

Budżet gminy

ZEAS

Świadczenia te są niezależne od rodzaju i typu szkoły, do
której uczeń uczęszcza czy też od wyników w nauce.
Podstawowym kryterium przyznawania jest dochód na osobę
w rodzinie: stypendia szkolne – szkoły podstawowe,
gimnazjum, szkoły ponadpodstawowe – wydatkowana kwota
ogółem w 2010r. wynosi 331.310,51zł.
Zasiłek szkolny ma charakter jednorazowy, przyznaje się go z
powodu zdarzenia losowego na pokrycie kosztów związanych
z procesem edukacyjnym ucznia, świadczenie to otrzymują
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uczniowie zamieszkali na terenie gminy, nie ma znaczenia
położenie szkoły, do której uczęszczają - szkoły podstawowe,
gimnazjum, szkoły ponadpodstawowe – dotacja celowa –
7.644,00zł, środki własne gminy 1.911,00zł.
Wyprawka szkolna – zakup podręczników dla uczniów,
szczególnie pochodzących z rodzin znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej. Program służy wyrównywaniu
dysproporcji dostępu uczniów do podręczników , w 2010r.
programem objęto 8 szkół na terenie gminy, wykorzystano
środki finansowe w wysokości 40.880,45zł.
Cel 4: Zapewnienie
Realizowanie programów
równego dostępu do
edukacyjnych w zakresie oświaty
edukacji, kultury i sportu
zdrowotnej
osobom z grup
zagrożonych
wykluczeniem społecznym

budżet gminy

Żłobek i Przedszkole
Miejskie w Opolu
Lubelskim

Udział Żłobka i Przedszkola w programie „Szklanka mleka”.
Zorganizowano i przeprowadzono między grupowy konkurs
na samodzielnie przygotowaną sałatkę lub surówkę pod
hasłem „Szybko rośniemy bo zdrowo jemy”.
„Moje śniadanie” – przeprowadzono akcję samodzielnego
przygotowywania kanapek z wybranych produktów –
zachęcanie dzieci do degustacji różnych smaków i
wyzbywania się niechęci do spożywania niektórych
pokarmów. Wprowadzono do jadłospisu chipsy owocowe i
warzywne.

Szkoła Podstawowa w
Pusznie Godowskim
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Realizacja przez 9 uczniów klasy drugiej profilaktycznego
programu higieny jamy ustnej pt. „RADOSNY UŚMIECH,
RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ” koordynowanego przez
Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Realizacja w
klasach I-III liczących łącznie 25 uczniów dwóch etapów
ogólnopolskiego programu edukacyjnego „5 porcji warzyw,
owoców lub soków”, którego celem jest kształtowanie
właściwych nawyków żywieniowych. Udział 11 uczniów klas
drugich w programie prozdrowotnym „ Aktywnie po zdrowie”
organizowanym przez Bank Ochrony Środowiska, mającym
na celu zmianę wzorców zachowań w zakresie odżywiania i
aktywności fizycznej. Nauka resuscytacji wśród
zainteresowanych uczniów klas V-VI w ramach zajęć
szkolnego koła PCK. „Klub bezpiecznego Puchatka” w
programie uczestniczy 5 uczniów klas pierwszych oraz ich
rodzice. W 2010r. odbyła się 1 godzina zajęć, kolejna jest
przewidziana do realizacji w 2011r. „Czyste powietrze wokół
nad” – program adresowany do 15 przedszkolaków – w 2010r.
zrealizowano pierwszy etap wprowadzający program, „Nie pal
przy mnie, proszę” – program edukacji antynikotynowej
adresowany do 9 uczniów klas trzecich. W 2010r. odbyła się
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1 godzina zajęć, pozostałe są zaplanowane na 2011r.
Szkoła Podstawowa w
Komaszycach

Ogólnopolski Program Edukacyjny dla Klas I-III „5 porcji
warzyw, owoców lub soków „ Ogólnopolski Program
Edukacyjny dla Klas Pierwszych „Klub Bezpiecznego
Puchatka”, Europejski program „ Owoce w szkole”, program
„Szklanka mleka”, „Dbamy o zdrowie z Kapitanem Juką”,
prowadzenie akcji fluoryzacji zębów, organizowanie zajęć pt.
„Dbanie o zdrowie swoje i innych ludzi” w tym poznawanie
własnego ciała, higiena osobista i otoczenia, organizacja
pracy umysłowej i wypoczynku, żywność i żywienie,
zagrożenia wynikające z uzależnień, przeprowadzenie
pogadanek dla uczniów i rodziców o tematyce zdrowotnej w
tym o zasadach zapobiegania grypie A/H1/N1, realizacja
szkolnych programów profilaktyki w następujących obszarach:
uczestnictwo w grupie, rodzinie, grupie rówieśniczej, klasie
szkolnej, społeczności szkolnej, rozumienie siebie i swoich
uczuć, percepcja własnej osoby, podobieństwa i różnice
między ludźmi, tolerancja, porozumiewanie się z ludźmi,
konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów,
kształtowanie umiejętności mówienia „Nie”

Zespół Szkół w
Kluczkowicach

Realizacja programu Szkoły Promującej Zdrowie,
organizowanie zajęć pozalekcyjnych, uczestnictwo w akcji
„Zdrowe owoce i warzywa”, „Mleko dla każdego”,
organizowanie Tygodnia Sportu i Tygodnia Bezpiecznego
Internetu, przeprowadzenie pogadanek, lekcji
prozdrowotnych, prelekcje pielęgniarki szkolnej zależnie od
potrzeb, organizowanie konkursów promujących zdrowy tryb
życia, wiedzy o HIV i AIDS, udział w konkursach wiedzy ruchu
drogowego, wiedzy prewencyjnej.

Zespół Szkół Nr 1 w
Opolu Lubelskim

21

Realizacja programów „5 porcji warzyw, owoców lub soków”
„Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Szklanka mleka”.
Przygotowanie i zaprezentowanie przez uczniów pierwszej
klasy szkoły podstawowej przedstawienia pt. „Witaminowe
Królestwo”. Uczestnictwo uczniów w XIX ogólnopolskiej
olimpiadzie promocji zdrowego stylu życia. Przystąpienie
szkoły do ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zagrożeń
poprzez realizację programu „Pierwszy dzwonek. Nie! Dla
meningokoków”. Uczestnictwo w ogólnopolskim programie
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i uczymy
ratować”.

Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opole Lubelskie za rok 2010

Szkoła Podstawowa w
Skokowie

Wyrabianie wśród uczniów nawyków zdrowego odżywiania
poprzez udział w akcjach „Szklanka mleka”, „Owoce i
warzywa w szkole”, „Jem kolorowo” – wdrażającego do
codziennego spożywania warzyw i owoców. Badania i
szczepienia ochronne uczniów, cykliczna fluoryzacja zębów,
przeprowadzenie badań ortopedycznych, organizacja zajęć
gimnastyki korekcyjnej dla uczniów, u który stwierdzono wady
postawy.

Zespół Szkół
Zawodowych im.
Konarskiego w Opolu
Lubelskim

Realizacja założeń szkolnych programów – wychowawczego i
profilaktycznego, propagowanie zdrowego stylu życia,
profilaktyka prozdrowotna, profilaktyka uzależnień. Działania o
charakterze akcyjnym – profilaktyka zakażenia wirusem HPV
– listopad – grudzień 2010r., profilaktyka AIDS – marzec
2010r., propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

Zespół Szkół Nr 2 w
Opolu Lubelskim

Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu
Życia. Realizacja programu „Trzymaj formę” adresowanego
do gimnazjalistów. Udział uczniów w szkolnych konkursach
wiedzy na temat zdrowego odżywiania się, zdrowego trybu
życia, uzależnień, przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi
środków masowego przekazu (skutkom uzależnienia od
telewizji, komputera, Internetu, kształtowanie umiejętności
krytycznego odbioru informacji i wpływu kultury masowej).
Kształtowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie empatii.
Akcje prozdrowotne organizowane w szkolne „Wolni od dymu
tytoniowego” – adresatami akcji byli uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum. „Nie pal przy mnie proszę” –
skierowana do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. „Czyste
powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji
antynikotynowej.

Szkoła Podstawowa w
Wandalinie
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Udział w akcji „Udzielanie pierwszej pomocy”, tydzień
witaminowy „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – październik
2010r., apel antynikotynowy, rozmowa i gazetka o
zapobieganiu i postępowaniu w przypadkach zagrożeń
wirusem grupy A/H1/N1, konkurs pt. „Stragan witaminowy”,
pogadanka z pielęgniarką na temat jak uchronić się przed
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grypą, „Szklanka mleka”, „Spójrz inaczej”.
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Opolu
Lubelskim

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Opolu Lubelskim

Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
MEDYK w Opolu
Lubelskim ul. Fabryczna

Organizowanie wydarzeń
artystycznych, kulturalnych i
sportowych z udziałem osób z
grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym

budżet gminy

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

sponsorzy
środki UE
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Pedagogizacja dla uczniów i rodziców – prelekcje i pogadanki
o tematyce prozdrowotnej, zajęcia warsztatowe, treningi dla
uczniów i rodziców. Badanie posiewowe wzroku, słuchu,
mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku
szkolnym, umożliwiające wczesne wykrywanie dysfunkcji i
wad rozwojowych. Diagnoza i orzecznictwo uczniów, których
stan zdrowia uniemożliwia bądź znacznie utrudnia
uczęszczanie do szkoły. Orzecznictwo na rzecz dzieci
niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle chorych
niedosłyszących i slabosłyszących, niedowidzących i
slabowidzących, autystycznych oraz z niepełnosprawnościami
sprzężonymi.

Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki
macicy dla kobiet w wieku 25-59 lat. Wykonywanie spirometrii
dla mieszkańców Gminy. Branie udziału w tzw. „Białych
Niedzielach”, czynny udział w wykonywaniu badań
mammograficznych, promowanie naturalnego karmienia
piersią, poprawa sposobu żywienia ludności.
Wykonywanie szczepień ochronnych, badań przesiewowych i
bilansowych, pomiaru glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego, w
szkołach prowadzenie profilaktyki fluorkowej, prelekcje na
tematy zdrowotne, rozmowy indywidualne na temat
racjonalnego żywienia, zmianę stylu życia oraz aktywności
fizycznej pacjenta, badania osteoporozy, słuchu, okulistyczne,
dopplerowskie jelita grubego, rozpowszechnianie w 2010r.
broszurek, ulotek, plakatów na tematy: palenie tytoniu,
nadużywanie alkoholu, używanie substancji
psychoaktywnych, HIV, AIDS, choroby nadciśnieniowej,
badania cytologicznego kobiet, raka piersi, jelita grubego.
Finansowanie paczek mikołajkowych organizowanych przez
Akcję Katolicka i MGOK, wspieranie działań sportowych
młodzieży, organizowanie konkursów o tematyce alkoholowej i
nikotynowej, wspieranie programów profilaktycznosportowych pod hasłem ”Z piłką po zdrowie”,
dofinansowywanie placów zabaw, miasteczka drogowego,
wiejskich świetlic, klubów sportowych, Klubu Abstynenta
„Jutrzenka”, Klubu Młodzieżowego działającego przy MGOK.
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MGOK
Klub Abstynenta
„Jutrzenka”

Żłobek i Przedszkole
Miejskie w Opolu
Lubelskim

„Bezpieczne ferie, bezpieczne
wakacje, bezpieczna droga do
szkoły” - prowadzenie akcji
edukacyjnych w szkołach na
temat bezpiecznego spędzania
wolnego czasu, propagowanie
zdrowego stylu życia,
popularyzowanie przepisów i
zachowań bezpiecznego
poruszania się po drogach
publicznych

zasoby własne

Zorganizowanie paczek mikołajkowych, prowadzenie Klubu
Młodzieżowego.
Zorganizowanie finału turnieju bilardowego o Puchar
Burmistrza miasta i Gminy Opole Lubelskie – marzec 2010r.,
zorganizowanie Dnia Kobiet – marzec 2010r.,
zorganizowanie ogniska integracyjnego na Pomorzu –
czerwiec 2010r.
Zorganizowanie i przeprowadzenie Spartakiady Sportowej dla
pięciolatków z miasta Opole Lubelskie, zorganizowanie
Pikniku Rodzinnego dla dzieci w wieku przedszkolnym wraz z
rodzicami, propagowanie idei wspólnego i aktywnego
spędzania czasu wolnego. Organizowany wycieczki, imprezy
o charakterze ogólnorozwojowym, organizowano uroczystości
przedszkolne z udziałem dzieci i ich rodzin: choinka, zabawa
noworoczna, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca,
Święto Dziewczynek.

Wdział Prewencji oraz
Wydział Ruchu
Drogowego KPP

Zrealizowany według założeń.

Zwiększenie aktywności fizycznej budżet gminy
ludności poprzez udział w
zawodach sportowych i
imprezach rekreacyjnych w
ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej oraz Dnia Sportu,
organizowanie zajęć tanecznych

Szkoły z terenu gminy
Opole Lubelskie

Zrealizowany według założeń.

Zmiana zachowań i postaw
mieszkańców w kreowaniu

Szkoły z terenu gminy

Zrealizowany według założeń.

wkład własny
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Cel 5: Rozwój służb
społecznych oraz
skuteczny system pomocy
oparty na współpracy
instytucjonalnej

zdrowego stylu życia –
organizowanie środowiskowej
imprezy plenerowej, festyn
rodzinny, propagowanie idei
wspólnego i aktywnego
spędzania wolnego czasu,
organizacja wspólnych imprez
uczniów z rodzicami na „łonie
przyrody”, biwaki, kuligi,
wycieczki i rajdy

beneficjentów

Opole Lubelskie

Zwiększenie skuteczności
edukacji zdrowotnej
społeczeństwa oraz działań w
zakresie promocji zdrowia
poprzez przeprowadzanie badań
ortopedycznych, prowadzenie
zajęć gimnastyki korekcyjnej,
fluoryzacja zębów, badania
wzroku, badani bilansowe i
szczepienia ochronne uczniów

budżet gminy

Szkoły z terenu gminy
Opole Lubelskie

Utworzenie zintegrowanego
systemu instytucjonalnej pomocy
społecznej

budżet państwa

OPS

budżet samorządu
powiatowego

PUP

sponsorzy

GKRPA

budżet gminy

Sąd Rejonowy

Zrealizowany według założeń.

Informacje pomiędzy wszystkimi instytucjami są wymieniane
na bieżąco, jednakże nie udało się utworzyć w 2010r.
zintegrowanego systemu instytucjonalnej pomocy społecznej.

KPP
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna
Zorganizowanie cyklu szkoleń dla budżet gminy
pracowników instytucji
środki UE
pomocowych zajmujących się
osobami z grup szczególnego
ryzyka oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym

OPS

„Środowiskowe metody pracy socjalnej” – wrzesień 2010r. – 2
pracowników.
„ABC pomocy osobom niepełnosprawnym” – wrzesień 2010r.
– 4 pracowników.
„Wolontariat w pomocy społecznej” – listopad 2010r. – 2
pracowników.
„Współpraca PUP – OPS” – listopad 2010r. – 3 pracowników.
„Warsztat pracownika socjalnego” – moduł I – pomoc
społeczna, prawne podstawy działalności – 5 pracowników.
„Partnerstwa - bezpieczna przyszłość” – listopad 2010r. – 2
pracowników.
„Przemoc domowa – dziecko krzywdzone w świetle

25

Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opole Lubelskie za rok 2010

znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie” – styczeń 2010r. – 1 pracownik.
„Ekonomia społeczna szansą na lepsze jutro” – luty 2010r. – 2
pracowników.

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Opolu
Lubelskim
Opracowanie informatora o
instytucjach i organizacjach
zajmujących się problematyką
pomocy społecznej na ternie
powiatu

budżet gminy

Udostępnienie informacji o
działalności instytucji
pomocowych funkcjonujących na
terenie gminy za pomocą
Internetu

budżet gminy

Podejmowanie działań w celu
pozyskania środków
zewnętrznych
(pozabudżetowych) w tym
pochodzących z funduszu Unii
Europejskiej (w ramach ZOPRR)

Wkład własny

Prowadzenie kolejnych edycji warsztatu umiejętności
wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

OPS

Trwają prace nad opracowaniem informatora.

OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej jak i Urząd Miasta Opole
Lubelskie posiadają swoje strony internetowe, na których to
na bieżąco zamieszczają informacje o działalności instytucji
pomocowych na terenie Miasta i Gminy Opole Lubelskie.
Urząd Gminy w Opolu Lubelskim w bieżącym roku rozpoczął
realizację projektu Pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Opole Lubelskie” dofinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
celu Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz
zwiększeniu dostępności mieszkańców gminy do informacji
przekazywanych za pomocą Internetu.

sponsorzy

Urząd Miejski Opole
Lubelskie

Żłobek i Przedszkole
Miejskie w Opolu
Lubelskim

UE
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Pozyskano kwotę 387.304,85zł na organizację zajęć
dodatkowych oraz organizację wakacyjnego Klubu
Przedszkolaka w ramach projektu „Dziecięca wyspa zabaw –
przyjazne przedszkole w Gminie Opole Lubelskie”.

Wnioski i sugestie końcowe zgłoszone przez Zespół Szkół Zawodowych im. Konarskiego w
Opolu Lubelskim.

Z punktu widzenia potrzeb szkoły w zakresie efektywnej pracy z uczniem „z problemem” oraz
jego rodziną bardzo istotna jest korelacja działań wszystkich jednostek mogących wesprzeć młodego
człowieka, znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej „między innymi Ośrodka Pomocy Społecznej,
Policji, PCPR, szkoły ośrodków zdrowia, kuratorów społecznych i innych”. W chwili obecnej
współpraca z poszczególnymi instytucjami układa się dobrze nie mniej jednak, brak jest organu, który
koordynowałby działania w sytuacji gdy konieczne jest współdziałanie kilku instytucji.

W zakresie współpracy z innymi instytucjami, szkoła odczuwa potrzebę szerszej wymiany
informacji o obszarach działalności poszczególnych podmiotów, podejmowanych inicjatyw, spotkań
umożliwiających wymianę doświadczeń i doskonalenia kompetencji wszystkich zainteresowanych
rozwiązywaniem problemów uczniów. W świetle szkolnych doświadczeń opiekuńczo-wychowawczych
brakuje instytucji świadczącej kompleksowe usługi w sytuacjach wyjątkowych, kryzysowych. Problem
stanowi np. stała fachowa pomoc prawna. Szkoła odczuwa również niedosyt w sferze psychologicznoterepautycznej. Rokrocznie nauczyciele obserwują stopniowy wzrost problemów emocjonalnych,
depresji, zachowań autodestrukcyjnych, zaburzeń odżywiania. Oddzielny problem stanowią w tym
obszarze uczniowie sięgający po środki psychoaktywne, zagrożeni uzależnieniem. W sytuacjach
wymagających działań specjalistycznych młodzież, ich rodzice zmuszeni są często do dojazdu na
terapię – najczęściej do Lublina. W Opolu Lubelskim brakuje ośrodka, który mógłby świadczyć
kompleksową pomoc terapeutyczną, chociażby w formie systematycznych dyżurów.

W odpowiedzi na powyższe wnioski i sugestie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
informuje, że została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/34/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w
sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członów Zespołu
Interdyscyplinarnego w Gminie Opole Lubelskie.

Zespół interdyscyplinarny to zespół osób zainteresowanych rozwiązaniem problemu
konkretnej rodziny. Jest to grupa profesjonalistów, którzy współpracują ze sobą w skoordynowany
sposób, łącząc swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują,
grupa zapewniająca skuteczne reagowanie na doniesienia o krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci.
Praca zespołu polega na zbadaniu przypadku, zaplanowaniu działań oraz koordynacji pracy
wszystkich współpracujących instytucji. Zapobiega to powielaniu działań, poszerza wiedzę na temat
rodziny, wykorzystując potencjał członków zespołu do opracowania możliwie najlepszej strategii
działania. Wybór strategii rozwiązania danego problemu jest kompleksowy, dzięki współpracy
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specjalistów z różnych dziedzin możliwe jest uzupełnienie wiedzy prawnej oraz wiedzy na temat
możliwości działania danej instytucji.

Ponadto informuję, że w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 9 działa Biuro Porad
Obywatelskich i Prawnych w godzinach:
Poniedziałek 800-1300
Wtorek 1400-1900
Środa 800-1300
Czwartek 1400-1900

W kwestiach terapii i uzależnień dzieci i ich rodzin należy odsyłać do Punktu Konsultacyjnego
działającego od 4 maja 2011r. w pomieszczeniach Klubu Abstynenta „Jutrzenka” ul. Puławska 19. w
Klubie działają także grupy samopomocowe, AA i AL.-anon. Ponadto przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Przemysłowa 4a działa Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i
Współuzależnienia, która zajmuje się między innymi pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom w
nauczeniu się radzenia z problemami dnia codziennego, poprawie funkcjonowania rodziny w życiu
psychospołecznym, utrzymaniu całkowitej abstynencji przez osoby uzależnione, w prowadzeniu przez
członków rodzin pozytywnych zmian w ich życiu.

W Gminie Opole Lubelskie działa Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która
także służy pomocą w kwestii podjęcia leczenia uzależnienia, diagnozy uzależnienia.

Sprawozdanie nie zawiera konkretnych wskaźników ze względu na brak powyższych
informacji z poszczególnych jednostek. Instytucje takie jak PUP w Opolu Lubelskim, PCK,
Szkoła Podstawowa w Niezdowie, Parafia Rzymskokatolicka, Państwowa Straż Pożarna,
Niepubliczny

Zakład

Opieki

Zdrowotnej

VIVAMED,

Stowarzyszenie

na

Rzecz

Osób

Niepełnosprawnych i Starszych, Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej VITA-MED ul. Piłsudskiego nie udzieliły informacji na temat
realizowanych działań ujętych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w
roku 2010.
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