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Wstęp 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma stanowić podstawę do realizacji 

wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu poprawy tych stanów rzeczy, zjawisk 

występujących w obrębie danej społeczności, które oceniane są negatywnie. 

Zadania związane z realizacją działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

w Polsce uregulowane są przez wiele ustaw, bądź pojedynczych artykułów, konstruowanych 

przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz indywidualnych uchwał, podejmowanych przez 

organy przedstawicielskie na poziomie województwa, powiatu czy gminy. 

W procesie planowania strategicznego niezbędnym elementem jest monitoring, który 

pozwala stwierdzić, czy wyznaczone działania zmierzają w słusznym kierunku i przynoszą 

zakładane zmiany. Polega on na systematycznym zbieraniu i analizowaniu informacji 

dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych już zadań, a jego celem jest zapewnienie 

zgodności wdrażania zapisów strategicznych z wcześniejszymi założeniami. 

Monitoring dostarcza również danych i informacji pozwalających na przeprowadzenie 

ewaluacji, która z kolei dotyczy oceny jakości realizacji zapisów strategicznych w stosunku do 

wcześniejszych założeń. Jej celem jest ciągłe ulepszanie skuteczności i efektywności działań 

podejmowanych w oparciu o zapisy strategiczne. 

Stałe gromadzenie i analizowanie informacji do celów kontrolnych i podejmowania 

decyzji jest jedną z głównych cech odróżniających monitoring od ewaluacji. Monitoring 

prowadzony jest nieustannie, natomiast ewaluacja przeprowadzana jest w określonych 

momentach. Monitoring realizacji zapisów strategicznych jest integralną częścią codziennego 

zarządzania. Informacje gromadzone w jego ramach pozwalają stosunkowo wcześnie 

zidentyfikować i rozwiązywać problemy pojawiające się w trakcie wdrażania dokumentu oraz 

ocenić postępy w jego realizacji w stosunku do wyznaczonych w nim celów. 

Monitoring zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych polega na 

systematycznej ocenie realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków działań w przypadku 

stwierdzenia istotnych zmian społecznych, które mogą pojawić się poprzez zmianę regulacji 

prawnych, czy też narastanie poszczególnych dolegliwości społecznych. Całościowa ocena 

zapisów strategicznych wymaga odpowiedzi na pytania o zgodność ocenianej polityki 

z przyjętymi wartościami i zasadami. 

Podobnie jak w przypadku innych dokumentów strategicznych, podstawowym 

dokumentem w procesie monitoringu zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych jest raport monitoringowy. Wskazuje on stopień wdrożenia dokumentu na danym 
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etapie, stanowiąc jednocześnie podstawę do dokonywania oceny wdrażania strategii w latach 

następnych oraz podejmowania ewentualnych działań korygujących i wszelkich prac mających 

na celu aktualizację obowiązującej bądź opracowanie nowej strategii. 

Raport zawiera ocenę skuteczności polityki społecznej prowadzonej w gminie. Jest 

dokumentem, który stanowi w razie konieczności podstawę do jej zmiany, tak by stała się 

bardziej racjonalna i wychodziła naprzeciw aktualnym potrzebom mieszkańców gminy. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Zgierza na lata 2016-

2020 przyjęta uchwałą Nr XX/249/16 Rady Miasta Zgierza w dniu 31 marca 2016 jest 

dokumentem, którego założenia są realizowane w Zgierzu od chwili jej przyjęcia. Dokument 

ten stanowi też rozszerzenie i kontynuację zadań określonych we wcześniej obowiązującej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Zgierza na lata 2011 -2015. 

Zgodnie z zapisem Strategii, realizację wyznaczonych działań w roku 2016 

koordynował i monitorował na bieżąco Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu oraz 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMZ. 

Do oceny poziomu wdrożenia zapisów strategicznych Prezydent Miasta Zgierza 

powołał zespół oceniający Strategię, w skład którego weszli przedstawiciele podmiotów 

realizujących Strategię i współdziałających w jej realizacji. 

Zespół w składzie: 

Robert Chocholski- Sekretarz Miasta, 

Jolanta Świderska - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMZ, 

Renata Malinowska-Koralewska - Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw 

Społecznych UMZ, Pełnomocnik ds. Młodzieży, 

Sylwia Bełkowska - Inspektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMZ, 

Ewa Lesiak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego 

w Zgierzu, 

Renata Wolska - Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie, koordynator 

pracy socjalnej w MOPS, 

Ewa Kołodziejczak - konsultant Zespołu ds. Rodziny oraz Przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie w MOPS, 

Zofia Szwarcbach - konsultant Zespołu d/s aktywizacji zawodowej i projektów rozwojowych 

w MOPS, 
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Aleksandra Kapczyńska - przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza, 

Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń", 

przygotował raport monitoringowy z realizacji Strategii za rok 2016, z obowiązkiem 

przedłożenia go Prezydentowi Miasta Zgierza i Radzie Miasta Zgierza do dnia 30 czerwca br. 

Monitoring strategii odbywał się według partycypacyjnego modelu, tj. z szerokim 

udziałem instytucji, organizacji i podmiotów odpowiedzialnych lub przyjmujących na siebie 

zadania związane z kwestiami społecznymi w Zgierzu. Dane do monitoringu Strategii 

przekazały następujące instytucje: 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu 

2. Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu 

3. Straż Miejska w Zgierzu 

4. Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 

5. Merytoryczne Wydziały Urzędu Miasta Zgierza 

6. Placówki oświatowe 

7. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu 

8. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło 

w Zgierzu. 
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I. Opis wdrożenia zapisów strategicznych 

Cel strategiczny 1. 

Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz zapobieganie ich skutkom. 

Cel operacyjny 

zapewnienie osobom ubogim bezpieczeństwa socjalnego 

Kierunki działań do celu operacyjnego 

1. Monitorowanie stanu i poziomu bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców miasta. 

Zadania w zakresie pomocy społecznej na terenie Miasta Zgierz realizuje Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego działając na podstawie przepisów 

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ponadto Ośrodek realizuje zadania 

w oparciu o ustawy: 

• ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 

• o ochronie zdrowia psychicznego, 

• o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

• o dodatkach mieszkaniowych, 

• o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

o systemie ubezpieczeń społecznych, 

• o świadczeniach rodzinnych, 

• o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

• o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

• o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, 

• o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

o przeciwdziałaniu narkomanii, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje politykę społeczną państwa oraz politykę 

miasta Zgierza mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 

sytuacji życiowych, zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, a także pomoc w osiągnięciu 

warunków bytowych odpowiadających godności człowieka. 
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Oprócz zadań wynikających z zapisów ustawy o pomocy społecznej Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Zgierzu realizuje inne zadania gminy w zakresie: 

świadczeń rodzinnych, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

pieczy zastępczej, 

dodatków mieszkaniowych i energetycznych. 

2. Udzielanie przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej (w tym w postaci posiłku), osobom 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

Świadczenia z pomocy społecznej są przyznawane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz posiadanymi środkami na ich zaspokojenie. 

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej są objęte szeregiem form 

wsparcia np. pomoc pieniężna w formie wypłaty różnego rodzaju zasiłków, pomoc w naturze 

np. w formie talonów do sklepów, zakupu opału czy odzieży, pomoc w formie usług (usługi 

opiekuńcze czy specjalistyczne usługi opiekuńcze), pomoc instytucjonalna tj. skierowanie do 

domu pomocy społecznej oraz szeroko rozumiana praca socjalna. 

Duże znaczenie dla zaspokojenia podstawowych potrzeb klientów pomocy społecznej 

szczególnie posiłku jest realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania ..Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. 

Poza formami pomocy wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej klienci MOPS byli 

objęci wsparciem np. w formie paczek żywnościowych organizowanych z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Wielkiej Nocy. 

3. Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci z rodzin ubogich, m.in. poprzez organizowanie 

dożywiania w szkołach, wypoczynku, wyposażenie ich w podręczniki i pomoce szkolne oraz 

odzież, a także zapewnienie im dostępu do alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

Gmina zabezpieczyła potrzeby bytowe dzieci z rodzin ubogich poprzez: 

1) zorganizowanie dożywiania dla dzieci, które w roku 2016 uczestniczyły w zajęciach 

pozalekcyjnych, programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 

realizowanych przez Fundację ARKA, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, świetlice 
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opiekuńczo-wychowawcze działające przy Szkole Podstawowej nr 1, 4 i 11. 

Z dożywiania skorzystało 100 dzieci na kwotę 140.312,90 zł, 

2) zorganizowanie wypoczynku w formie kolonii letnich dla 65 dzieci w terminie od 

16 sierpnia do 25 sierpnia 2016 r, w miejscowości Stronie Śląskie (koszt jednego 

uczestnika turnusu - 875 zł), 

3) dofinansowanie do udziału dzieci ze zgierskich szkół podstawowych w półkoloniach 

oraz feriach organizowanych przez MOSiR, na kwotę 2410 zł, 

4) dofinansowanie do organizowanych przez ZHP turnusów rekreacyjnych w okresie 

wakacji dla 48 dzieci, na kwotę 5.680 zł, 

5) dofinansowanie pobytu 5 zawodniczek z rodzin o niskim standardzie materialnym na 

obozie sportowym w Ślesinie w terminie od 2 sierpnia do 12 sierpnia 2016 r. Koszt 

uczestnictwa jednej osoby to 297 zł., co daje ogólną kwotę 1.485,00 zł. Obóz 

organizował Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy, 

6) dofinansowanie pobytu 5 zawodniczek Klubu SK MAG-RYS z rodzin o niskim 

standardzie materialnym na obozie sportowym w Jastarni w terminie od 13 sierpnia do 

23 sierpnia 2016 r. Koszt uczestnictwa jednej osoby to 297 zł., co daje ogólną kwotę 

1.485,00 zł, 

7) dofinansowanie pobytu 2 zawodników Klubu Sportowego Boruta Zgierz z rodzin 

o niskim standardzie materialnym na obozie sportowym w Długopolu Dolnym 

w terminie od 4 lipca do 18 lipca 2016 roku. Koszt uczestnictwa jednej osoby wyniósł 

405,00 zl. Koszt ogólny dotacji to 810,00 zł. 

4. Wsparcie osób i rodzin ubogich pracą socjalną. 

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 

pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

Pracownicy socjalni podejmują działalność nastawioną na pomoc osobom samotnym 

oraz rodzinom w odbudowie, wzmacnianiu oraz kształtowaniu zdolności do funkcjonowania 

w społeczeństwie. Aktywizują i animują społeczność lokalną wspierając ją w procesie 

zaspokajania różnorodnych, ale przede wszystkim podstawowych potrzeb życiowych. 

Działania realizowane przez pracowników socjalnych obejmują kompleksowe oraz 

wielopłaszczyznowe zadania w pracy z mieszkańcami. Głównymi z tych zadań są: 
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• organizacja pomocy dla osób i rodzin oraz przyznawanie świadczeń w różnej formie 

w ramach możliwości dla osób kwalifikujących się do pomocy, 

• dokonywanie diagnozy sytuacji i zjawisk, które są przyczyną trudnego położenia 

rodzin, społeczności lokalnych, a także lokalnych grup ryzyka, a następnie analizowanie 

możliwości wsparcia i pomocy w celu zaspokojenia potrzeb, 

• inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuacje 

życiowa oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji 

takich osób i rodzin, 

• współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi jednostkami w celu realizacji 

zadań, udzielanie porad, informacji i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych 

osobom, które dzięki wsparciu pracownika będą zdolne do samodzielnego rozwiązania 

problemu będącego przyczyną trudnej sytuacji życiowej, 

W 2016 roku pracą socjalną objęto ogółem 3047 osób w 1796 rodzinach, w tym 

wyłącznie w postaci pracy socjalnej 225 osób w 153 rodzinach. 

Gmina Miasto Zgierz w ramach wsparcia rodzin ubogich przekazała jako pomoc 

doraźną paczkę żywnościową dla rodziny w ciężkiej sytuacji materialnej na kwotę 432,33 zł. 

5. Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób ubogich. 

W 2016 r. akcje charytatywne na rzecz osób ubogich organizował MOPS w Zgierzu: 

Akcja GWIAZDKA 2016 

• Organizacja akcji Gwiazdka dla najbiedniejszych rodzin z terenu Miasta 

Zgierza. Pozyskano środki od sponsorów na przygotowanie paczek świątecznych i prezentów. 

Paczki świąteczna otrzymały 154 rodziny. 

Bal karnawałowy dla dzieci 

• Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury w Zgierzu. Organizacja balu 

karnawałowego z licznymi atrakcjami dla 30 dzieci z rodzin podopiecznych korzystających ze 

wsparcia MOPS. 
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"Energetyczny tornister" 

• Współpraca z PGE Dystrybucja S.A. o. Łódź. Współorganizacja akcji 

"Energetyczny tornister" - przekazanie wytypowanym dzieciom wyprawek szkolnych 

w postaci tornistrów z wyposażeniem podczas wspólnego spotkania w Urzędzie Miasta. 

Wyprawki otrzymało 60 dzieci. 

Wigilia MOPS 

• Organizacja tradycyjnej uroczystości wigilijnej dla podopiecznych Ośrodka 

pozostających w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a także osób starszych - podopiecznych 

Dziennego Domu Senior-Wigor. W wigilii udział wzięło około 80 osób. 

"Szlachetna Paczka" 

Współpraca przy realizacji akcji pomocowej na terenie Miasta Zgierza. Do akcji 

w 2016 roku włączyli się ponownie pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Zgierzu oraz pracownicy Urzędu Miasta Zgierza. Do wsparcia w ramach akcji MOPS 

wytypował 15 rodzin. Podczas zbiórki zebrano łącznie 2359,90 zł. Z tej kwoty zakupiono 

kuchnie gazową, czajnik elektryczny, artykuły spożywcze i chemiczne oraz przygotowano bon 

o wartości 500 zł na zakup obuwia dla całej rodziny. Ponadto przekazano rodzinie pomoc 

rzeczową zebraną przez darczyńców. Każdy z członków rodziny otrzymał prezent na święta. 

Zbiórki dla potrzebujących 

• Współpraca z organizacjami, instytucjami, radami osiedli, placówkami kultury 

i oświaty. Działania wspierające i inicjatywne podczas zbiórek żywności, zabawek, 

odzieży i innych rzeczy, które mogą zostać przekazane potrzebującym. Dystrybuowanie 

przyjętych darów wśród podopiecznych. 

Bank "Przydasi" 

• Współpraca z Dziennym Domem "Senior-WIGOR". Bank "Przydasi" to 

miejsce, do którego można przekazać zbędne przedmioty np. meble, sprzęt AGD, sprzęt RTV, 

odzież itp. Zebrane dary przekazywane są osobom potrzebującym. 
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6. Rozwój w mieście zasobów mieszkań socjalnych, chronionych, wspomaganych. 

W roku 2016 Gmina Miasto Zgierz nie pozyskała nowych lokali socjalnych, mieszkań 

chronionych oraz mieszkań wspomaganych. 

7. Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób ubogich 

oraz z Kościołami i związkami wyznaniowymi. 

Gmina w trybie zakupu usług w roku 2016 zawarła trzy umowy (styczeń - kwiecień, 

maj - czerwiec, wrzesień - grudzień) ze Stowarzyszeniem Pomocna Dłoń na obsługę programu 

dożywiania mieszkańców Zgierza w okresie od stycznia 2016 r. do grudnia 2016 r. Koszt 

realizacji usługi wyniósł 33.000,00 zł. 

W celu zaspokojenia podstawowych potrzeb klientów Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Zgierzu podejmuje współpracę z różnymi instytucjami, organizacjami 

pozarządowymi oraz Kościołem katolickim i innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi. 

Współpraca ta dotyczy wielu form wspierania i pomocy osobom potrzebującym, 

a w szczególności dzieciom z rodzin dotkniętych ubóstwem i innymi dysfunkcjami. 

Akcje i działania podejmowane w 2016 roku przy współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi to m. in. 

Współpraca ze Stowarzyszeniem "Pomocna Dłoń" 

• Współpraca ze stowarzyszeniem przy realizacji Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym FEAD. Do skorzystania z paczek żywnościowych Ośrodek skierował 1207 osób 

z 537 rodzin. 

Dzień Dziecka w Duninowie 

• Współpraca z Jacht Klubem Boruta. Współorganizacja wyjazdu do Nowego 

Duninowa, którego celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych i ciekawych form 

spędzania wolnego czasu pod opieką doświadczonych instruktorów i opiekunów. Wyjazdy 

organizowane są co roku. W 2016 r. udział wzięło 35 dzieci ze Zgierza oraz 20 dzieci z Gminy 

Nowy Duninów. 
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Akcje letnie dla dzieci 

• Współpraca z MOSiR Zgierz w celu zapewnienia dzieciom opieki i wyżywienia 

podczas wakacji - półkolonie odbywające się na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Zgierzu. Z zajęć skorzystało 24 dzieci. 

Współpraca z parafiami 

• Współpraca w zakresie funkcjonowania świetlicy środowiskowej przy Parafii 

Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. Współpraca z Parafią Ewangelicko-Augsburską 

w Zgierzu. 

Cel operacyjny 

wspieranie procesu włączenia społecznego, pomoc osobom bezrobotnym 

i poszukującym pracy, ograniczanie dyskryminacji ze względu na wiek i pleć w obszarze 

rynku pracy oraz walka z ubóstwem 

Kierunki działań do celu operacyjnego 

1. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, 

informacji o wolnych miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, 

przygotowaniu zawodowym dorosłych i stażach. 

W 2016 r. Wydział Obsługi Przedsiębiorców. Działalności Gospodarczej i Transportu 

Urzędu Miasta Zgierz w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu 

organizował giełdy pracy mające na celu ułatwienie i pomoc osobom bezrobotnym 

w uzyskaniu zatrudnienia. Natomiast we współpracy z przedsiębiorcami oraz PUP Zgierz 

organizowano giełdy pracy w celu pomocy pracodawcom w poszukiwaniu pracowników 

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

W 2016 r. Wydział Obsługi Przedsiębiorców. Działalności Gospodarczej i Transportu 

Urzędu Miasta Zgierz realizował również działania mające na celu promocję i rozwój 

przedsiębiorczości na terenie miasta Zgierza. Prowadzono wsparcie informacyjno - doradcze 

dla osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą poprzez: 

- pomoc w przygotowaniu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
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Gospodarczej, 

-wsparcie przy współpracy z Krajową Izbą Doradców Podatkowych, bezpłatna pomoc prawna. 

Prowadzono również spotkania dla mieszkańców Zgierza oraz przedsiębiorców mające 

na celu pomoc osobom pozostającym bez zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu 

środków unijnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej lub rozwój 

przedsiębiorstwa. 

2. Zmniejszanie negatywnych skutków bezrobocia poprzez pomoc finansowa udzielana przez 

MOPS. 

W 2016 roku MOPS przyznał zasiłki okresowe z powodu bezrobocia dla 764 osób na 

kwotę 1 708 347,00 zł. Ponadto w naszej ocenie istotnym czynnikiem niwelującym skutki 

bezrobocia są środki wypłacane przez MOPS w ramach Programu 500+ (zasiłki 

wychowawcze). Część osób, która korzysta z tego świadczenia, a pozostaje bezrobotna 

otrzymuje środki pozwalające w łatwiejszy i bardziej kompleksowy sposób zaspokajać 

podstawowe, ale nie tylko takie, potrzeby życiowe. 

3. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi. 

W ramach pracy socjalnej prowadzonej z osobami bezrobotnymi każdego roku PUNKT 

AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ udziela przeciętnie 100 porad dla około 70 osób. Wśród 

zgłaszających się dominują osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym. 

Sporadycznie o pomoc zwracają się osoby z wykształceniem wyższym. Największe trudności 

ze znalezieniem pracy mają osoby po 45-tym roku życia. Najczęściej są to osoby długotrwale 

bezrobotne, od kilkunastu lat korzystające z pomocy społecznej oraz młodzież, która kończy 

przedwcześnie edukację, powielając złe losy swoich rodziców. Z tego powodu wizyty w PAZ 

służą również motywacji do podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. 

W przypadku klientów pomocy społecznej pracownicy socjalni monitorują aktywność 

w kontaktach z PAZ, podpisują kontrakty socjalne obligujące ich do aktywnego poszukiwania 

pracy. Osoby, które odmawiają współpracy w ww. zakresie stopniowo mają ograniczaną 

pomoc finansową. 

Ponadto w Klubie Integracji Społecznej (KIS) realizowano cykl szkoleń miękkich 

w celu treningu umiejętności psycho-społecznych oraz zwiększenia umiejętności poruszania 
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się po rynku pracy, prowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego w ramach zajęć 

w KIS i PAI. 

W roku 2016 w zajęciach Klubu Integracji Społecznej (KIS) udział wzięły 22 osoby, 

z tego: 

- 9 osób podjęło zatrudnienie lub staż, 

- 5 osób zrezygnowało z pomocy finansowej MOPS, 

- 6 osób zakończyło kontrakt zgodnie z zaplanowaną ścieżką, 

- 2 osoby zostały skierowane na terapię psychologiczną. 

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) we współpracy z PUP Zgierz realizowany był 
w dwóch edycjach: 

- I w miesiącach maj-czerwiec 2016 roku 

- II w miesiącach wrzesień - październik 2016 roku. 

W pierwszej edycji wzięło udział - 9 osób (5 kobiet, 4 mężczyzn), jedna osoba 
przerwała udział w PAI, a jedna osoba podjęła zatrudnienie. 

W drugiej edycji udział wzięło 10 osób (6 kobiet, 4 mężczyzn) i wszyscy ukończyli 
zajęcia. 

W ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowane były dwa bloki: 

1) blok dotyczący aktywizacji społecznej - BLOK INTEGRACJA - 36 godzin zajęć 
grupowych oraz po 4 godziny zajęć indywidualnych dla każdej osoby - 40 godzin zajęć 
miesięcznie. 

2) blok dotyczący aktywizacji zawodowej - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 
(PSU) realizowane w placówkach będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto 
Zgierz, 40 godzin pracy miesięcznie. 

Łącznie uczestnicy Programu mieli do zrealizowania 80 godzin zajęć i pracy 
miesięcznie. 

Za wykonywane prace otrzymywali świadczenie w kwocie 8,10 zł za jedną godzinę, 

za 40 godzin pracy 324,00 zł, które nie podlegały opodatkowaniu i nie były wliczane do 

dochodu osoby lub rodziny. Zajęcia w ramach bloku integracja odbywały się w Klubie 

Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu, natomiast prace 

społecznie użyteczne wykonywane były na rzecz jednostek organizacyjnych gminy Miasto 

Zgierz. 

14 



Kolejnym instrumentem aktywizacji społeczno - zawodowej osób uprawnionych, 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, określone na podstawie przepisu art. 73a 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 921) są prace społecznie użyteczne. 

Prace społecznie użyteczne skierowane są przede wszystkim do osób długotrwale 

bezrobotnych, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Program prac 

społecznie użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku 

pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Skierowany jest do osób 

bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym 

celem Programu jest aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, poprzez zapewnienie osobom 

bezrobotnym świadczenia za wykonywane prace na rzecz społeczności lokalnej. Ideą prac 

społecznie użytecznych jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób 

długotrwale bezrobotnych. W 2016 roku do PSU skierowano 65 osób, a 13 z nich podjęło 

następnie pracę. 

W październiku 2016 rozpoczął się projekt „W rodzinie". Celem głównym projektu jest 

rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowany przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Zgierzu w okresie od 1.10.2016 r. do 30.06.2018 r. służący ograniczeniu 

umieszczania dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Grupą docelową jest 20 rodzin mieszkających na terenie 

Zgierza, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających lub 

kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Rodziny zostaną objęte kompleksowym wsparciem 

0 charakterze prewencyjnym i edukacyjnym. Począwszy od analizy systemu danej rodziny, 

poprzez warsztaty, konsultacje i poradnictwo, po asystę, terapię, mediacje, usługi opiekuńcze 

1 specjalistyczne, pomoc prawną, spotkania mające na celu wymianę doświadczeń oraz 

zapobieganie izolacji, wykluczeniu a przede wszystkim zapobieganie rozdzieleniu rodzin. 

Rezultatem działań podejmowanych w ramach projektu jest wzmocnienie roli i funkcji 

rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie świadomości 

w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny, budowania relacji z dziećmi i partnerami, 

zwiększenie poczucia wartości rodziny i rodzicielstwa. Reintegracja rodziny docelowo wpływa 

na zmniejszenie ilości dzieci umieszczanych w systemie pieczy zastępczej. 
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4. Aktywizowanie społeczne i zawodowe osób dotkniętych ubóstwem lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w roku sprawozdawczym w celu aktywizacji 

społecznej i zawodowej organizował spotkania z pracodawcami, giełdy pracy, pracownicy 

wyszukiwali oferty pracy dla podopiecznych MOPS, pomagali w przygotowaniu potrzebnych 

dokumentów np. CV. Prowadzono działania motywacyjne i aktywizacyjne wobec osób 

bezrobotnych, które mogą podjąć zatrudnienie. 

5. Realizowanie programów służących podniesieniu kluczowych kompetencji społecznych 

i zawodowych, ułatwiających dostęp do zatrudnienia, w tym programów współfinansowanych 

z funduszy zewnętrznych. 

6. Promowanie w obszarze rynku pracy zasady równych szans, z uwzględnieniem programów 

dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Kierunku działań nr 5 i 6 w szerokim zakresie realizował Powiatowy Urząd Pracy 

w Zgierzu. 

Na koniec 2016 r. stopa bezrobocia dla powiatu zgierskiego wynosiła 10,4%. 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu z terenu gminy miejskiej Zgierz zarejestrowanych 

było ogółem 1900 osób (987 kobiet i 913 mężczyzn) w tym 147 osób niepełnosprawnych. 

Z ogólnej liczby zarejestrowanych osób, 939 to osoby długotrwale bezrobotne, 318 osób 

posiadało prawo do zasiłku dla bezrobotnych. 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu podejmował szereg działań skierowanych na 

zmniejszenie stopy bezrobocia w poszczególnych gminach powiatu zgierskiego: prace 

interwencyjne, roboty publiczne, dotacje na działalność gospodarczą, prace refundowane ze 

środków PFRON, prace w ramach refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 

12 m-cy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie 

społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. 

Ponadto w 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu realizował 4 projekty 

pozakonkursowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz 1 projekt konkursowy w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
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I. Projekt: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (I)" 

Działanie: „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy" 

PO WER 2014-2020 w okresie od 01.01.2015 r. - 30.04.2016 r , którego celem było 

zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających 

bez pracy w powiecie zgierskim. W ramach projektu 680 osób (371 kobiet i 309 mężczyzn) 

zostało objętych różnymi formami wsparcia. 

II. Projekt: „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy 
w powiecie zgierskim (I)"- RPO WŁ 2014-2020. 

Działanie 8.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe 

urzędy pracy" w okresie 01.07.2015 r. - 30.06.2016r, którego celem było zwiększenie 

możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie 

zgierskim znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób po 50. roku 

życia, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich 

kwalifikacjach. W ramach projektu zostało objętych łącznie 311 osób (191 kobiet i 120 

mężczyzn)różnymi formami wsparcia, w tym 122 osoby -staż, 20 osób - szkolenia zawodowe, 

42 osoby - prace interwencyjne, 78 osób - zrefundowano pracodawcy koszty wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy, 49 osób otrzymało środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, 40 osób - odbyło szkoleniepn. „Moja firma". 

III. Projekt: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (II)" 

Działanie: „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy" -

PO WER 2014-2020 w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r, którego celem było zwiększenie 

możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w 

powiecie zgierskim. W ramach projektu objęto różnymi formami wsparcia łącznie 376 osób 

(213 kobiet i 163 mężczyzn), w tym 274 osoby - staż, 10 osób szkolenia zawodowe, 9 osób -

prace interwencyjne, 82 osoby otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej, 70 osób 

odbyło szkolenie pn. „Moja firma". 

IV. Projekt: „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy 
w powiecie zgierskim (II)"- RPO WŁ 2014-2020. 

Działanie: 8.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe 

urzędy pracy" w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r, którego celem było zwiększenie 

możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie 
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zgierskim oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób po 

50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepelnosprawnościami, osób o 

niskich kwalifikacjach. W ramach projektu objęto różnymi formami wsparcia łącznie 190 osób 

(109 kobiet i 81 mężczyzn), w tym 57 osób - staż, 20 osób -szkolenia zawodowe, 33 osoby -

prace interwencyjne, 40 osobom zrefundowano pracodawcy koszty wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, 40 osób otrzymało środki na 

podjęcie działalności gospodarczej, 30 osób odbyło szkolenie pn. „Moja firma". 

V. Projekt: „Czas na biznes"- RPO WŁ 2014-2020. 

Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości", Podziałania VIII.3.1 „Wsparcie 

przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych" w okresie 01.09.2016 r. - 31.07.2018r, którego 

celem był rozwój przedsiębiorczości w regionie (powiat zgierski) wśród osób powyżej 29 roku 

życia. W projekcie wzięły udział 24 osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy, 

zarejestrowane w PUP w Zgierzu jako bezrobotne (I i II profil pomocy). W ramach projektu 

24 osoby objęto kompleksowym wsparciem szkoleniowo - doradczym „ABC 

przedsiębiorczości", 22 osoby otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu w 2016 r. realizował w ramach aktywnej polityki 

rynku pracy różne formy wsparcia, skierowane do wszystkich zainteresowanych pracodawców 

i przedsiębiorców, w tym również podmiotów ekonomii społecznej: 

- zawarł umowę z Zakładem Aktywności Zawodowej przy Towarzystwie Przyjaciół 

Niepełnosprawnych na zorganizowanie miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych od 

29.07.2016 r. do 28.04.2017 r., na stanowisko instruktora kuchni i sali restauracyjnej 

w Jedliczu A ul. Jedlinowa 42/44; 

-podjął współpracę z Fundacją Uwolnienie zawierając umowę na wykonywanie robót 

publicznych przez dwie osoby bezrobotne od 19.09.2016 r. do 18.03.2017 r. w Centrum 

Integracji Społecznej w Łagiewnikach, ul. Smardzewska 2. 
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7. Podejmowanie działań promocyjnych w celu pozyskania inwestorów mogących stworzyć 

nowe miejsca pracy. 

W 2016 r. na prośbę zagranicznych inwestorów były zorganizowane na terenie Urzędu 

Miasta Zgierza giełdy pracy, które miały na celu pozyskanie konkretnych pracowników 

wg. ich zapotrzebowania. 

Ponadto odbyła się impreza skierowana do organizacji i przedsiębiorców, którzy 

w zakresie swojego działania mają promocję zdrowego stylu życia. Jednym z podstawowych 

założeń tego wydarzenia był jego rodzinny charakter (15 maja 2016 roku obchodzony jest 

Międzynarodowy Dzień Rodziny), a także upowszechnienie działań prozdrowotnych 

w zakresie sportu, medycyny, oświaty, kultury i przedsiębiorczości. 

8. Promowanie rozwoju ekonomii społecznej w mieście, w tym udzielanie wsparcia dla 

tworzenia spółdzielni socjalnych. 

Powiatowy Urząd Pracy w roku 2016 realizował w ramach aktywnej polityki rynku 

pracy, różne formy wsparcia, które kierował do wszystkich zainteresowanych pracodawców 

i przedsiębiorców, w tym również podmiotów ekonomii społecznej. 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu i Urzędu Miasta 

Zgierza w miarę potrzeb oraz na prośbę podmiotów ekonomii społecznej zamieszczali 

informacje na temat organizowanych spotkań, czy realizowanych projektów oraz w odpowiedzi 

na zaproszenie uczestniczyli czynnie w tych spotkaniach. 

9. Poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne. 

W celu poszerzenia oferty aktywizacyjnej oraz zapełnienia przestrzeni po projektach 

realizowanych w okresie programowania 2007-2013 w roku 2015 uruchomiono Klubu 

Integracji Społecznej (KIS). Wyodrębniony w strukturze Ośrodka K1S otrzymał z dniem 

29 lipca 2015 r. wpis do rejestru Klubów Integracji Społecznej w Łódzkim Urzędzie 

Wojewódzkim. 

Celem działalności KIS jest konieczność zapobiegania i minimalizowania zagrożeń 

związanych ze skutkami wykluczenia społecznego oraz wyprowadzenie klientów pomocy 
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społecznej z systemu opieki i wsparcia do życia w społeczeństwie i funkcjonowania na 

otwartym ryku pracy. 

Cel operacyjny 

pomoc osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym 

Kierunki działań do celu operacyjnego 

1. Udzielanie przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom zagrożonym i dotkniętym 

bezdomnością, zapewnienie im dostępu do poradnictwa specjalistycznego i wsparcia 

medycznego. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu udziela osobom bezdomnym 

i zagrożonym bezdomnością pomocy finansowej i rzeczowej w szerokim zakresie. Jest to 

przede wszystkim zapewnienie posiłku (w jadłodajni), schronienia (Ośrodek pokrywa koszty 

pobytu), zasiłki celowe na opłacenie czynszu, zakup opału w sezonie zimowym, na zakup 

leków czy zakup odzieży i obuwia. Osoby bezdomne otrzymują również pomoc finansową 

w formie zasiłku stałego i okresowego. 

Osoby zagrożone bezdomnością i bezdomne mają tak samo jak inni klienci MOPS, 

nieograniczony dostęp do porad prawnych i psychologicznych oraz terapii uzależnień. 

Pracownicy socjalni kładą szczególny nacisk na to aby osoby bezdomne były 

ubezpieczone np. przez mobilizowanie ich do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, a jeśli 

nie ma takiej możliwości to są wydawane decyzje administracyjne przyznające uprawnienia do 

świadczeń zdrowotnych. 

Osoby, które mają problem z bieżącym regulowaniem opłat czynszowych otrzymują 

dodatki mieszkaniowe i energetyczne. 

Ponadto osoby bezdomne mogą pozyskiwać odzież i obuwie z magazynów odzieży 

działających na terenie miasta Zgierza przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej i Fundacji 

im. bł. brata Alberta. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu wdaje również osobom bezdomnym 

skierowania na odbiór żywności w ramach POPŻ, którą w Zgierzu wydaje Stowarzyszenie 

„Pomocna dłoń". 
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2. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami zagrożonymi i dotkniętymi bezdomnością. 

Z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością jest prowadzona szeroko 

rozumiana praca socjalna. Pracownicy socjalni na bieżąco (szczególnie w okresie zimowym) 

monitorują miejsca gdzie przebywają osoby bezdomne. W okresie zimy są organizowane 

wieczorne i poranne patrole pracowników socjalnych wraz z funkcjonariuszami Straży 

Miejskiej w miejscach gdzie mogą przebywać bezdomni. Pracownik socjalny składa 

propozycję osobom bezdomnym skierowania do schroniska. 

Praca socjalna jest również prowadzona z osobami zagrożonymi bezdomnością 

szczególnie z uwagi na występujący problem z alkoholem lub narkotykami i dopalaczami. 

Osoby z tym problemem są motywowane do podjęcia terapii. Z osobami bezdomnymi są 

zawierane kontrakty socjalne, które mają na celu mobilizowanie tych osób do zmiany swojej 

sytuacji życiowej i wyjścia z bezdomności np. przez podjęcie terapii uzależnień, podjęcie pracy, 

wynajmu lokalu socjalnego. Pracownicy socjalni ściśle współpracują z Ośrodkiem Pomocy 

Bliźniemu Wzajemnie Potrzebni MONAR MARKOT w Ozorkowie w zakresie mobilizowanie 

osób bezdomnych do podjęcia działań mających na celu pozyskania mieszkania, podjęcia 

pracy. 

3. Zapewnianie osobom bezdomnym schronienia. 

Skala problemu bezdomności na terenie miasta Zgierza nie jest duża w 2016 roku 

w schronisku prowadzonym przez Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Pomocy Bliźniemu 

MARKOT w Ozorkowie przebywały 32 osoby, koszt ich pobytu wyniósł 90 412,70 zł. 

Przy czym mówiąc o bezdomności należy mieć na uwadze dwa aspekty tj. bezdomność 

formalną - wynikającą z przepisów ustawy oraz bezdomność faktyczną. 

Na terenie miasta Zgierza na koniec 2016 roku przebywało 87 osób bezdomnych 

korzystających ze wsparcia MOPS, ale tylko grupa około 20 osób faktycznie nie miała 

przysłowiowego „dachu nad głową" Te osoby były kierowane do schroniska dla osób 

bezdomnych, z którym MOPS ma podpisaną umowę. Średnio w ciągu miesiąca w schronisku 

przebywało około 15 osób. Pozostałe osoby zamieszkiwały w wynajmowanych lokalach ale 

właściciele tych lokali z różnych względów nie dopełniali obowiązku zameldowania tych osób. 
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4. Opracowywanie i realizowanie programów i projektów mających na celu wsparcie osób 

i rodzin zagrożonych bezdomnością. 

Z osobami bezdomnymi przebywającymi w schronisku jest realizowany program 

wychodzenia z bezdomności. Osoby te mają możliwość udziału w szkoleniach realizowanych 

zawodowych w ramach projektów ze środków unijnych oraz w pracach społecznie 

użytecznych. 

W celu poprawy warunków lokalowych mieszkańców Zgierza radni podjęli uchwałę 

w 2015 r. o przystąpieniu Gminy Miasto Zgierz do Programu wsparcia budownictwa socjalnego 

ze środków funduszu dopłat w celu realizacji inwestycji polegającej na przekwalifikowaniu 

budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny. Dzięki temu projektowi ma powstać 

48 mieszkań. 

5. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

bezdomnych w celu niesienia pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z różnymi instytucjami w zakresie 

ograniczania zjawiska bezdomności np. Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, 

Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń", Ośrodkiem MONAR-MARKOT w Ozorkowie, Polskim 

Czerwonym Krzyżem, Komendą Powiatową Policji w Zgierzu, Strażą Miejską w Zgierzu, 

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Zgierzu. 

Gmina Miasto Zgierz sfinansowała na kwotę 2.000 zł spotkanie opłatkowe dla osób 

bezdomnych i samotnych, które co roku organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Zgierzu. 

Wskaźniki monitoringowe: 

• liczba osób objętych pracą socjalną - 3047 

• liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem - 915 

• liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem z powodu 

ubóstwa - 2210, bezrobocia - 1601, bezdomności - 87 

• liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1900 
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• liczba zrealizowanych programów w zakresie aktywizacji grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym - 3 

• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje w ramach programów aktywizacyjnych - 0 

• liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych - 2 

• liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 

w ramach realizowanych programów - 20 rodzin/33 osoby 

• liczba nowych miejsc pracy, w tym utworzonych w podmiotach ekonomii społecznej -

0 

• liczba realizowanych projektów i akcji informacyjnych na rzecz przeciwdziałania 

dyskryminacji ze względu na wiek i płeć w obszarze rynku pracy - 5 

• liczba mieszkań socjalnych w mieście - 1349 

• liczba osób bezdomnych, którym zapewniono schronienie - 32 

• liczba programów i projektów mających na celu wsparcie osób bezdomnych 

1 zagrożonych bezdomnością - 0 

Cel strategiczny 2. 

Wspieranie rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie 

uzależnieniom i zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. 

Cel operacyjny 

wzmacnianie rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania 

Kierunki działań do celu operacyjnego 

1. Promowanie w mieście prawidłowego modelu rodziny oraz edukowanie rodzin w zakresie 

właściwego wypełniania ról rodzicielskich, m.in. przez pracowników MOPS-u i placówek 

oświatowych. 

Informacje w temacie realizacji przedmiotowego kierunku działań zawarte są w pkt 1 

załączników Nr 1 - 23, które stanowią integralną część raportu. 
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2. Udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z systemu 

pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. 

W 2016 roku z systemu pomocy społecznej na różne formy wsparcia przeznaczono 

kwotę 8 957 167,21 zł i objęto nią 2973 osoby. 

Na wsparcie w ramach świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 11 150 253,31 zł 

i objęto nią: 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

Liczba rodzin Liczba osób Kwota 

zasiłek rodzinny z dodatkami 1710 2892 3 019 128,58 zł 

zasiłek pielęgnacyjny 1139 1171 1 897 353,00 zł 

świadczenie pielęgnacyjne 150 150 2 155 498,33 zł 

zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka 
402 402 402 000,00 zł 

spec. zasiłek opiekuńczy 35 35 158 967,80 zł 

zasiłek dla opiekuna 23 23 132 382,00 zł 

świadczenie rodzicielskie 181 181 1 128 721,04 zł 

ŚWIADCZENIE WYCZOWAWCZE - PROGRAM 500+ 

Liczba dzieci Kwota 

świadczenie na pierwsze dziecko 2181 8 894 849,99 zł 

świadczenie na drugie i kolejne dziecko 2800 12 033 269,91 zł 

RAZEM 4981 20 928 119,90 zł 
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FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

Liczba rodzin Liczba osób Kwota 

474 618 2 434 864,29 zł 

3. Zwiekszenie liczby pracowników socjalnych i prowadzenie w większym zakresie pracy 

socjalnej z rodzinami, w szczególności dotkniętymi bezradnością opiekuńczo-wychowawczą. 

W 2016 roku w MOPS zatrudnionych było 29 pracowników socjalnych. Liczba 

pracowników socjalnych pozostała na tym samym poziomie. 

4. Zatrudnianie, adekwatnie do potrzeb, asystentów rodziny oraz organizowanie szkoleń 

i projektów dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. 

Głównym zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny ma za zadanie pełnić rolę mediatora, 

pełnomocnika oraz doradcy, a także aktywizować i wspierać rodzinę. Podejmuje działania 

prowadzące do zmiany relacji w rodzinie, motywuje do chęci dokonania tej zmiany i budowania 

poczucia wartości członków rodziny. Praca z rodziną polega także na przygotowaniu jej do 

prawidłowego wypełniania ról społecznych odpowiednich do wieku oraz aktywizacji w celu 

podnoszenia kwalifikacji i podejmowania zatrudnienia. 

Praca z rodziną odbywa się za jej zgodą i z jej aktywnym zaangażowaniem w proces 

realizacji założonego planu. Najczęściej plan taki obejmuje: 

• trening budżetowy - nauka umiejętności zarządzania środkami finansowymi 

i umiejętność planowania wydatków, 

• trening żywnościowy - nauka umiejętności przygotowania posiłków w oparciu 

o zbilansowaną dietę, odpowiednią dla osób w różnym wieku, 

• trening kompetencji wychowawczych - wyuczenie umiejętności opieki nad dziećmi, 

komunikacji bez użycia przemocy, organizacji czasu wolnego i budowania zdrowych 

relacji, 
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• trening rozwoju osobistego - nauka umiejętności zarządzania czasem, rozwoju 

umiejętności, identyfikacji potrzeb oraz oczekiwań. 

Efekty pracy asystentów rodziny: 

1. Poprawa warunków mieszkaniowych (uzyskanie przez rodzinę lokalu socjalnego), 

remonty (naprawa dachu, podłogi). 

2. Podniesienie umiejętności dbania o zdrowie przez członków rodzin (higiena, 

pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, leczenie). 

3. Podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych (organizowanie czasu 

wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych relacji i więzi między członkami rodziny, 

aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka). 

4. Podniesienie umiejętności gospodarowania budżetem domowym. 

5. Podniesienie umiejętności w zakresie wykonywania prac domowych (sprzątanie, 

pranie, gotowanie, drobne remonty). Umiejętność podziału obowiązków między 

członkami rodziny. 

6. Podniesienie kompetencji w zakresie pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny 

(załatwianie spraw urzędowych, kontakty ze służbą zdrowia). 

Rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny 

Ilość rodzin 
Ilość osób 

w rodzinach 

Ilość dzieci 

w rodzinach 

39 128 73 

Ilość działań podjętych na rzecz rodzin 

Działania pośrednie Działania bezpośrednie 

1874 1210 

RAZEM 3084 
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Działania pośrednie - działania podejmowane na rzecz klienta/rodziny, w których klient nie 

bierze udziału bezpośrednio np. współpraca asystenta z kuratorem sądowym, pracownikiem 

socjalnym, umawianie wizyt u specjalistów, kontakt ze szkołą/przedszkolem, itp. 

Działania bezpośrednie - działania wykonywane przy udziela klienta np. wspólne gotowanie, 

planowanie budżetu domowego, załatwienia spraw w urzędzie przy obecności klienta, 

rozmowy dotyczące metod wychowawczych, itp. 

Ilość rodzin i ich sytuacja 

Ilość rodzin Sytuacja w rodzinie 

1 Uzależnienie od dopalaczy/narkotyków 

2 Przemoc domowa 

5 Wielodzietność 

5 Trudna sytuacja mieszkaniowa 

Szkoła dla rodziców - 2 kolejne edycje (IX i X), która wpływa na zwiększenie wiedzy 

i umiejętności wychowawczych. W 2016 r. skierowanych zostało 30 osób z których 

22 przystąpiły do zajęć, a 12 skończyło. 

Podczas zajęć słuchacze nabywają umiejętności z zakresu lepszego radzenia sobie 

w codziennych kontaktach z dziećmi oraz kształtowania więzi opartych na wzajemnym 

szacunku. Udział w warsztatach pozwala rodzicom poznać funkcje rodziny oraz prawidłowe 

ich wypełnianie, jak również zastanowić się nad własną postawą wychowawczą. 

5. Zwiększenie dostępności poradnictwa specjalistycznego (w tym psychologiczno-

pedagogicznego. prawnego, terapii rodzinnej). 

Na terenie miasta Zgierza jest dobrze rozwinięta sieć wsparcia dla osób uzależnionych 

i współuzależnionych. Oprócz placówek medycznych działających przy Specjalistycznym 

Szpitalu Wojewódzkim w Zgierzu tj. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu 

i Współuzależnienia, Dzienny Oddział Uzależnień, Oddział Leczenia Zespołów 

Abstynencyjnych oraz Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu na terenie miasta funkcjonuje 
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kilka grup AA oraz swoją działalność prowadza Stowarzyszenie Abstynenckie KLUB „STOP" 

oraz Fundacja „ARKA." Tak dobrze rozwinięta sieć pomocy w mieście funkcjonuje dzięki 

wcześniejszym działaniom planowanym w programach, które są integralną częścią omawianej 

strategii. 

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od kilku mieści się Punkt 

Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób i Rodzin Osób Uzależnionych od Narkotyków 

i Dopalaczy kieruje swoją ofertę nie tylko do osób uzależnionych, ale do wszystkich 

mieszkańców potrzebujących porady psychologa. Najczęstsze problemy poruszane na 

spotkaniach z psychologiem to m. in. utrzymanie abstynencji narkotykowej i/lub alkoholowej, 

diagnoza uzależnienia oraz motywacja do podjęcia leczenia, zaburzenia lękowe, stany 

depresyjne czy problemy wychowawcze i rodzinne. Ponadto porad psychologicznych nie tylko 

z zakresu uzależnień udziela psycholog zatrudniony w MOPS. 

Klienci Ośrodka mogą korzystać także z bezpłatnych porad prawnych. Porady udzielane 

są najczęściej w zakresie: ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, spraw majątkowych, 

spadkowych, rodzinnych, egzekucyjnych. Porad udzielał radca prawny, który przyjmował 

w 2016 roku mieszkańców miasta w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości 

„Nieodpłatna pomoc prawna dla ofiar przestępstw i przemocy w rodzinie". 

Poradnictwo i konsultacje prowadzone przez Ośrodek należy ocenić jako potrzebne 

i odpowiadające na potrzeby mieszkańców, w tym klientów pomocy społecznej. Ilość 

udzielanych porad, a także ich charakter oraz tematyka poruszana przez klientów pozwalają 

stwierdzić, iż warto wzmacniać takie formy wsparcia. Dzięki prowadzonym statystykom 

otrzymujemy informacje przydatne do stawiania diagnoz społecznych oraz opracowywania 

najlepszych narzędzi pomocowych. W okresie objętym sprawozdaniem psycholog zatrudniony 

w Ośrodku udzielił 298 porad psychologicznych. 

Ponadto Punkt pomocy psychologicznej realizujący działania w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej oraz w siedzibie Fundacji „Arka" w Zgierzu. 

Rodzaj zgłaszanych problemów 
Ilość 

przyjętych osób 
Ilość wizyt 

Utrzymanie abstynencji alkoholowej i/lub 

narkotykowej 
28 68 
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Diagnoza uzależnienia oraz motywacja do 

podjęcia leczenia 
18 33 

Problemy związane ze 

współuzależnieniem 
7 21 

Zaburzenia lękowe 5 18 

Stany depresyjne 12 32 

Problemy wychowawcze i rodzinne 32 59 

Pogłębiona diagnoza 1 8 

Interwencje kryzysowe 2 6 

OGOŁEM 105 245 

W 2016 r. udzielono 458 porad prawnych z zakresu: ubezpieczeń społecznych, prawa 

pracy, spraw majątkowych, spadkowych, rodzinnych, egzekucyjnych. Porad prawnych 

w siedzibie MOPS udzielał radca prawny ze Stowarzyszenia Bezrobotnych i Osób Działających 

na Rzecz Bezrobotnych „Wszyscy razem - In Corpore" z Łodzi, w ramach Projektu 

Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie pomocy ofiarom przemocy i przestępstw. 

Ponadto zadania z tego zakresu realizowane były także przy: 

• Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej W trakcie całego roku 130 dzieci objęto 

wsparciem i poradnictwem w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych 

i osobistych, 11 dzieci poprawiło oceny w szkole, w tym oceny z zachowania. 

Objęto wsparciem 12 rodzin. 

• Fundacji „Arka" gdzie przy świetlicy Radosna Przystań dyżurował psycholog, 

który pomagał w rozwiązywaniu bieżących trudności dzieci, a także udzielał 

konsultacji dla rodziców dzieci. Psycholog dbał o dobrą kondycję emocjonalną 

dzieci i oddziaływał w sytuacjach kryzysowych. Zrealizowano 240 h 

interwencji kryzysowych, 205 h poradnictwa rodzinnego, gdzie 37 dzieci 

zostało objętych pomocą w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych 

w domu, udzielano także wsparcia rodzicom tych dzieci. Psycholog zrealizował 

także 65 zajęć z profilaktyki alkoholowej i narkotykowej. 
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6. Zintegrowanie działań na rzecz rodziny i dziecka poprzez stała współprace placówek 

oświatowo - wychowawczych i kulturalnych, jednostek pomocy społecznej i służby zdrowia, 

sadu rejonowego i kuratorów sadowych, policji, organizacji pozarządowych oraz Kościołów 

i związków wyznaniowych. 

W roku 2016 szereg instytucji, takich jak: placówki oświatowo - wychowawcze 

i kulturalne, jednostki pomocy społecznej i służby zdrowia, sąd rejonowy i kuratorzy sądowi, 

policja, organizacje pozarządowe oraz Kościoły, prowadziło wspólnie działania na rzecz 

rodziny i dziecka. 

Cel operacyjny 

wsparcie rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie 

Kierunki działań do celu operacyjnego 

1. Zapewnienie osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków dostępu do pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej. 

W 2016 roku w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Propagowanie 

działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców 

przemocy w ramach wspierania rodzin w kryzysie" wyłoniono Stowarzyszenie Abstynentów 

Klubu „STOP". W ramach swojej działalności Stowarzyszenie propagowało i utrwalało 

postawy abstynenckie oraz miało na celu doprowadzenie członków Klubu do stałej abstynencji, 

uczyło kultury życia bez alkoholu, świadczyło pomoc w kształceniu, rozwoju oraz odzyskaniu 

właściwej pozycji w najbliższym otoczeniu, oferowało wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów 

oraz trudnych problemów życiowych czy też udzielało pomocy osobom spoza klubu w kwestii 

podjęcia leczenia odwykowego. 

W trakcie całego roku z pomocy Stowarzyszenia skorzystało: 

- w ramach pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi skorzystało 

160 osób, 

- w ramach pierwszego kontaktu z dziećmi i młodzieżą z rodzin dotkniętych chorobą 

alkoholową - 80 osób, 
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- w indywidualnych zajęciach terapeutycznych dla osób uzależnionych uczestniczyło ok 200 

osób, 

- z terapii dla grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych skorzystało 800 

osób. 

Działania Stowarzyszenia wpłynęły na zmniejszenie bariery wstydu, izolacji, 

zamknięcia w sobie i nieufności wśród uzależnionych i współuzależnionych, zwiększenie 

zrozumienia istoty choroby alkoholowej oraz procesu trzeźwienia, nabycie umiejętności 

radzenia sobie z agresją czy umocnienia więzi rodzinnych. Ponad to członkowie 

Stowarzyszenie integrowali się wzajemnie, poznawali formy zdrowego spędzania czasu 

wolnego czy też uzyskiwali informacje na temat możliwości otrzymania profesjonalnej pomocy 

w środowisku lokalnym. 

Ponad to, w ramach dalszej opieki poszpitalnej dla pacjentów, którzy ukończyli terapię 

uzależnienie od alkoholu, Gmina Miasto Zgierz finansowała zajęcia psychoterapeutyczne 

prowadzone przez profesjonalnych terapeutów pracujących w DOLU. Opieka poszpitalna 

stanowi dalszy etap terapii uzależnienia od alkoholu o współuzależnienia i pacjenci powinni 

być nią objęci przez co najmniej dwa lata. W ramach punktów terapeutycznych prowadzona 

była psychoterapia indywidualna oraz grupowa, zajęcia edukacyjno - informacyjne, 

konsultacje psychiatryczne oraz porady, konsultacje i badania psychologiczne. Ponad to byli 

pacjenci zapraszani byli na sobotnio - niedzielne maratony terapeutyczne prowadzone 

w formie psychoterapii grupowej. 

W ramach pomocy osobom uzależnionym od narkotyków i „dopalaczy" oraz 

specjalistycznego poradnictwa zawarto umowę na prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz 

terapii indywidualnej i rodzinnej. 

Punkt pomocy działający na terenie miasta Zgierza, w 2016 roku kierował swoją ofertę 

nie tylko do osób uzależnionych, ale do wszystkich mieszkańców potrzebujących porady 

psychologa. Działania realizowane były w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu 

w poniedziałki w godz. 16 - 18 oraz w siedzibie Fundacji „Arka" w Zgierzu przy 

ul. Narutowicza 12 w środy w godz. 16 - 17 i czwartki w godz. 17 - 19. Ze względu na 

specyfikę oddziaływań i zgłaszane potrzeby odbiorców, terminy przyjęć były modyfikowane 

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, jednak zawsze było to 5 godz. tygodniowo. 

31 



Z punkt w 2016 roku skorzystało łącznie 105 osób co przełożyło się na 245 wizyty. 

Należy dodać, że w 92% wyszczególnionych osób korzystało częściej niż 1 raz z wizyty, aby 

w pełni zdiagnozować lub rozwiązać problem z którym się zgłosiły. Ponadto, wszystkie osoby 

deklarowały obniżenie napięcia psychicznego związanego z udzielonym wsparciem 

i poszerzeniem wiedzy na temat nurtujących ich problemów. 

Efektami możliwymi do ewaluacji były: 

- podjęcie przez 8 osób terapii w stacjonarnej placówce leczenia uzależnień, 

- utrzymywanie przez 11 osób półrocznej abstynencji alkoholowej i narkotykowej, 

- w przypadku 24 osób, wyraźne deklaracje o poprawieniu relacji w rodzinie, 

- 4 osoby podjęły terapię grupie dla osób współuzależnionych, 

- 1 osoba przerwała toksyczny związek z osobą uzależnioną. 

Łączny koszt wyszczególnionych działań profilaktycznych w 2016 roku przez Gminę 

Miasto Zgierz wyniósł 113.558,00 zł. 

2. Zapewnienie rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi, narkomanii i przemocy 

w rodzinie szerszego dostępu do wsparcia psychologicznego i prawnego. 

W 2016 roku w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Prowadzenie 

poradnictwa psychologicznego, zawodowego dla uzależnionych i współuzależnionych oraz 

osób przeżywających kryzys emocjonalny" wyłoniono Ligę Kobiet Polskich. Poradnictwo 

psychologiczne świadczone w ramach Ligii Kobiet Polskich prowadzone było poprzez 

popołudniowe dyżury psychologa w formie doraźnej oraz długoterminowej. Psycholog 

pomagał również poprzez kierowanie do specjalistów oraz potrzebnych organizacji i instytucji. 

Punkt udzielał porad średnio 5 godzin w tygodniu, ok 20 godzin w miesiącu. 

Do poradni zgłaszały się osoby współuzależnione, uzależnione, w trakcie rozwodu, 

starsze, samotne, doświadczające przemocy ze strony osób uzależnionych, młodzież 

z problemem alkoholizmu w rodzinie. Dzięki specjalistycznej pomocy psychologicznej 

mieszkańcy Zgierza zyskali: poprawę zdrowia psychicznego, zwiększenie zaradności życiowej, 

doradztwo w sprawach zawodowych i osobistych, wzrost samooceny i wiary we własne 

możliwości, wzrost umiejętności psychospołecznych. W wielu przypadkach możliwość 
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skorzystania z porad specjalisty zapobiegła rozwojowi problemu psychicznego, a nawet agresji 

i autoagresji. 

W 2016 roku z poradnictwa skorzystało: 

- 142 osób dorosłych w zakresie pomocy psychologicznej, 

- 50 osób dorosłych w zakresie rozwiązywania kryzysów emocjonalnych, 

- 3 dzieci objętych wsparciem z zakresu pomocy psychologicznej. 

Dodatkowo Gmina Miasto Zgierz w 2016 roku podpisała umowę ze Stowarzyszeniem 

Wspierania Edukacji i Rodziny „Źródła", przedmiotem której było udzielanie profesjonalnej 

pomocy psychologicznej dla osób przeżywających kryzys emocjonalny, poradnictwo 

psychologiczne i pedagogiczne dla rodziców i dzieci wykazujących trudności w szkole. 

Zadanie realizowano było od lutego do grudnia 2016, w wymiarze 36 godzin 

w miesiącu. Ze wsparcia skorzystało 81 osób. Zgłaszający skorzystali z następujących form 

pomocy: terapii rodzinnej - 11 rodzin, psychoterapii rodzinnej - 36 osób, z konsultacji 

i krótszych form wsparcia psychologicznego skorzystało 12 osób. Problemy dotyczyły głównie 

zaburzonych relacji w rodzinie, depresji, zaburzeń emocjonalnych, problemów adaptacyjnych, 

zaniżonej samooceny, przemocy w rodzinie, problemów wychowawczych. Obserwuje się stale 

rosnącą potrzebę terapii rodzinnej. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z MOPS, gdzie udział 

klientów MOPS w terapii jest częścią planu wsparcia i pomocy rodzinom zagrożonym 

wykluczeniem społecznym. 

Łączna kwota przeznaczona przez Gminę Miasto Zgierz na ten cel w 2016 roku wyniosła 

33.400,00 zł. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie, 

w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży. 

W roku 2016 prowadzono następujące działania w zakresie profilaktycznej działalności 

informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci 

i młodzieży: 

• Zawarto umowę z psycholog Niną Kalistą na przeprowadzenie warsztatów pt. 

„Narkotyki, po co mi to" dla młodzieży gimnazjalnej z terenu miasta Zgierza, 
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które zrealizowano w 7 terminach, po 2,5 godzin. Z warsztatów skorzystało 150 

osób, 

• przygotowano profilaktyczny materiał filmowy dotyczący dopalaczy, który 

został skierowany do placówek oświatowych z terenu miasta Zgierza, 

• zakupiono materiały edukacyjne dla zgierskich szkół podstawowych 

i gimnazjalnych w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł", 

• zakupiono podręcznik „Kod zachowania", który przekazano do wszystkich 

placówek oświatowych celem wykorzystania ich w pracy z dziećmi i młodzieżą 

przejawiającą różnego rodzaju zaburzenia w zachowaniu, 

• zawarto umowę z sędzią Anną Marią Wesołowską na przeprowadzenie 

pięciogodzinnych warsztatów w SP nr 5 i 11 dla około 800 dzieci, na temat 

przeciwdziałania agresji i skutków jej stosowania. 

Dodatkowe informacje na temat zrealizowanych w roku sprawozdawczym programów 

profilaktycznych w placówkach oświatowych z terenu miasta Zgierza, znajdują się w pkt 2 

załączników Nr 1-23, które stanowią integralną część raportu. 

4. Podtrzymywanie działalności funkcjonujących w mieście grup wsparcia dla osób 

dotkniętych problemami uzależnień. 

Gmina Miasto Zgierz na bieżąco współpracuje z zainteresowanymi współpracą 

z Miastem grupami wsparcia, m.in. grupą AA Marysieńka. 

5. Prowadzenie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin osób uzależnionych od narkotyków 

i dopalaczy. 

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Miejskim Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

Miasta Zgierza na lata 2016-2020. 

Instytucje, które w ramach swoich ustawowych zadań powezmą informację o przemocy 

domowej są zobowiązane do sporządzenia formularza „Niebieska Karta A" i do przekazania go 

do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Przewodniczący w ciągu trzech dni ma 

obowiązek poinformować o każdym zdarzeniu pozostałych członków Zespołu 
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Interdyscyplinarnego. W ten sposób wszystkie służby otrzymują informacje o konieczności 

podjęcia działań. 

W 2016 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 111 Niebieskich Kart, natomiast 

były prowadzone 84 sprawy dotyczące przemocy domowej. W niektórych rodzinach było kilka 

interwencji w ciągu roku i z tych interwencji za każdym razem była sporządzana Niebieska 

Karta. 91 Niebieskich Kart zostało sporządzonych przez funkcjonariuszy Komendy 

Powiatowej Policji w Zgierzu, 15 kart zostało założonych przez pracowników socjalnych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu, 3 karty przez pedagogów szkolnych, 1 

karta przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1 karta 

przez przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 

Aleksandrowa Łódzkiego. 

W sprawach zostało powołanych 77 grup roboczych, które bezpośrednio pracują 

z rodzinami z problemem przemocy. Po rozeznaniu sytuacji zostało skierowanych 9 wniosków 

do Prokuratury Rejonowej w Zgierzu o wszczęcie postępowania na podstawie art. 207 Kodeksu 

Karnego (znęcanie się fizyczne lub psychiczne) oraz 8 wniosków do Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o podjęcie działań mających na celu orzeczenie 

przez Sąd obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

Ofiarami przemocy są głównie kobiety (72) choć wśród ofiar przemocy było 

5 mężczyzn i 13 dzieci. Wśród 84 sprawców przemocy domowej było 15 kobiet. Jak wynika 

ze statystyk przemoc domowa dotyczy głównie partnerów w związkach (mąż-żona, 

partner-partnerka), odnotowano 47 takich przypadków. W 2016 r. dochodziło do zjawiska 

przemocy domowej dorosłych dzieci i wnuków w stosunku do starszych rodziców i dziadków 

(15 przypadków). Ofiary dotknięte przemocą otrzymują wsparcie psychologa i prawnika. 

97 ofiarom przemocy oraz 5 sprawcom przemocy udzielono porad psychologicznych, a z porad 

prawnych skorzystało 67 ofiar przemocy. 

W ramach współpracy Ośrodka z Dziennym Oddziałem Leczenia Uzależnień przy WSS 

w Zgierzu osoby, które stosują przemoc i jest u nich zdiagnozowany problem alkoholowy są 

kierowane do udziału w zajęciach grupy motywacyjno-edukacyjnej. Ustalana jest tam diagnoza 

i osoby te, kierowane są na 8 tygodniową terapię. W 2016 r. na zajęcia skierowano 3 sprawców 

przemocy. Ponadto 17 sprawców zostało skierowanych na terapię dla sprawców przemocy 

organizowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, 6 sprawców podjęło 

terapię, a 4 ją ukończyło. 

W 2016 r. odbyły się dwie edycje „Szkoły dla rodziców", w których wzięło udział 

22 osoby, w tym 2 asystentów rodziny i 2 pracowników socjalnych. Zajęcia te mają na celu 
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promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego tj. wzajemna pomoc, szacunek, 

umiejętność rozwiązywania konfliktów bez przemocy. 

6. Podnoszenie kwalifikacji specjalistów zajmujących się udzielaniem wsparcia osobom 

doznającym przemocy i pracującym ze sprawcami przemocy w rodzinie. 

Pracownicy socjalni na bieżąco podnoszą kwalifikacje zawodowe podwyższają swoje 

wykształcenie, uczestnicząc w różnorodnych kursach, szkoleniach, konferencjach i korzystając 

głównie z dofinansowania z EFS (szkolenia 10 osób, studia podyplomowe - 1 osoba). Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizował w 2016 r dla 27 

pracowników socjalnych szkolenie dotyczące umieszczania dzieci w pieczy zastępczej na 

podstawie art.12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

7. Tworzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 

W roku sprawozdawczym 17 sprawców zostało skierowanych na terapię dla sprawców 

przemocy organizowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, 6 sprawców 

podjęło terapię, a 4 ją ukończyło. 

8. Zapewnienie dostępu do programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy. 

W ramach współpracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie z Dziennym Oddziałem Leczenia Uzależnień przy WSS w Zgierzu osoby, które 

stosują przemoc i jest u nich zdiagnozowany problem alkoholowy są kierowane do udziału 

w zajęciach grupy motywacyjno - edukacyjnej. Ustalana jest tam diagnoza i osoby te, 

kierowane są na 8 tygodniową terapię. W 2016 r. na zajęcia skierowano 3 sprawców przemocy. 

9. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. 

W 2016 nie było potrzeb umieszczania osób dotkniętych przemocą w ośrodkach 

wsparcia. 
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10. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie, problemami alkoholowymi i narkomanii. 

Gmina podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie, czy szeroko pojętymi uzależnieniami. Gmina w roku 2016 

wsparła w formie dotacji: 

• Stowarzyszenie Abstynentów Klub „STOP", który działa na terenie miasta Zgierza 

w zakresie Prowadzenie działań terapeutycznych i wspierających dla osób 

uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy w ramach wspierania rodzin 

w kryzysie 

• Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Zgierzu, który organizuje 

i prowadzi świetlicę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym. POAK świadczy również pomoc w zakresie poradnictwa rodzinnego 

• Ligę Kobiet Polskich, która prowadzi działania terapeutyczne i wspierające dla osób 

uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy w ramach wspierania rodzin 

w kryzysie 

• Fundację „Arka", która prowadzi placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. 

W roku 2016 Gmina współpracowała także ze Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji 

i Rodziny "Źródła" na udzielanie profesjonalnej pomocy psychologicznej dla rodzin będących 

w kryzysie, wsparcia psychologicznego dla osób przeżywających kryzys emocjonalny, 

poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla rodziców i dzieci wykazujących trudności 

szkolne. 

Cel operacyjny 

pomoc dzieciom i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju 

Kierunki działań do celu operacyjnego 

1. Podnoszenie poziomu i jakości kształcenia w placówkach oświatowych, m.in. poprzez 

doskonalenie kadr nauczycielskich i pedagogów szkolnych. 

Informacje na temat zrealizowanego w roku 2016 kierunku działań przedstawione są 

w pkt 3 załączników Nr 1-23, które stanowią integralną część raportu. 
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2. Zapewnienie dzieciom wymagającym wsparcia dostępu do specjalistów- psychologa, 

psychiatry dziecięcego, logopedy. 

Informacje na temat zrealizowanego w roku 2016 kierunku działań, przedstawione są 

w pkt 4 załączników Nr 1-23, które stanowią integralną część raportu. 

3. Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, m.in. poprzez 

prowadzenie zajęć wyrównawczych. 

Informacje na temat zrealizowanego w roku 2016 kierunku działań, przedstawione są 

w pkt 4 załączników Nr 1-23, które stanowią integralną część raportu. 

4. Wsparcie uczniów niepełnosprawnych w dostępie do edukacji, m.in. poprzez prowadzenie 

klas integracyjnych i organizację nauczania indywidualnego. 

Informacje na temat zrealizowanego w roku 2016 kierunku działań, przedstawione są 

w pkt 5 załączników Nr 1-23, które stanowią integralną część raportu. 

5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego, m.in. poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych przy 

wykorzystaniu zasobów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych miasta. 

Miejskie placówki kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji kontynuują 

dotychczasowe formy zajęć adresowanych do dzieci i młodzieży i rozbudowują ich ofertę. 

Muzeum Miasta Zgierza posiada dwie ekspozycje stałe: „Kruszówka - wnętrze mieszczańskie 

z przełomu XIX i XX wieku" oraz „Dziecięcy świat - zabawki z dawnych lat" - obie od lat 

cieszą się stałym zainteresowaniem najmłodszych zgierzan. Ofertę tę uzupełniają niektóre 

ekspozycje czasowe, które jako adresata mają przede wszystkim tę grupę wiekową. Ponadto, 

szczególnie w okresie feryjnym, Muzeum organizuje dla dzieci i młodzieży serię warsztatów 

tematycznych, które przybliżają najmłodszym zgierzanom historię miasta, zarówno w czasach 

średniowiecza, jak i w epoce nowożytnej. Muzeum współpracuje także z Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego jako współorganizator konferencji 

przybliżających lokalne dziedzictwo kulturalne Zgierza. 
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Miejski Ośrodek Kultury swoje działania adresuje przede wszystkim do dzieci 

i młodzieży, tworząc im warunki do rozwijania zainteresowań i umiejętności twórczych. MOK 

organizuje poranki filmowe dla dzieci oraz edukacyjne projekcje filmowe dla uczniów, 

warsztaty muzyczne adresowane do zainteresowanych różnymi kręgami muzyki młodzieżowej, 

konkursy plastyczne i literackie, dziecięce przeglądy artystyczne. Działalność na rzecz tych 

grup adresatów jest głównym zadaniem Centrum Kultury Dziecka. Z takich form zajęć mogą 

korzystać dzieci już nawet dwu-trzyletnie. Zajęcia plastyczno-muzyczno-literackie 

prowadzone są cyklicznie, w sposób atrakcyjny, przyciągając najmłodszych także rodzinną 

atmosferą. 

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa stale wychodzi poza 

przypisywaną bibliotekom funkcję opieki nad książkami i ich wypożyczania. W swoim profilu 

działalności Biblioteka prowadzi również cykl imprez kulturalno-oświatowych adresowanych 

do dzieci i młodzieży - są to zarówno imprezy własne jak i obejmujące udział w akcjach 

ogólnopolskich. Zajęcia prowadzone są we wszystkich filiach bibliotecznych przez cały rok 

kalendarzowy. 

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży rozwijana jest stale na obiektach sportowo-

rekreacyjnych miasta oraz innych dysponentów. Prowadzą ją przede wszystkim zgierskie kluby 

sportowe, obejmując systematycznymi treningami ok. 900 dzieci i młodzieży. Na działania te 

co roku kluby otrzymują wsparcie z budżetu miasta Zgierza, w drodze konkursów ofert 

ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Niezależnie 

w prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako 

organizator Igrzysk Młodzieży Szkolnej czy też Czwartków Lekkoatletycznych. MOSiR 

organizuje także półkolonie w okresie wakacji jak i ferii szkolnych. 

W celu zapewnienia dzieciom i młodzieży dostępu do alternatywnych form spędzania 

czasu wolnego Gmina Miasto Zgierz w roku 2016 współpracowała z: 

• Miejskim Klubem Piłkarskim Boruta w zakresie prowadzenia zajęć sportowo-

rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin 

patologicznych i zagrożonych patologiami społecznymi w trakcie wakacji 

podczas obozu sportowego w Sztutowie w ramach realizacji programu 

„Wakacyjne spojrzenie na świat". Realizacja zadania nastąpiła w okresie od 15 

sierpnia do 24 sierpnia 2016 r., gdzie było 135 uczestników. Koszt realizacji 

zadania 24.000,00 zł. Współpraca odbyła się także w zakresie prowadzenia 
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zajęć sportowo-rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży 

pochodzących z rodzin patologicznych i zagrożonych patologiami społecznymi 

w ramach realizacji programu „Z piłką przez życie". Zadanie realizowano 

w dwóch etapach od marca do lipca 2016 r. oraz od października do grudnia 

2016 r. na obiektach MOSiR i innych obiektach kulturalno-oświatowych 

miasta. Program zajęć obejmował dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych, 

uczącą się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Zajęcia 

sportowe prowadzone były dwa razy w tygodniu w wymiarze po 2 godziny, trzy 

grupy utworzone pod względem wieku liczyły od 10 do 20 osób. Zajęcia 

sportowe połączone były każdorazowo z pogadankami na temat alternatyw 

w życiu człowieka oraz dokonywania właściwych wyborów. Koszt realizacji 

zadania 30.000,00 zł. 

• Zgierskim Towarzystwem Atletycznym w zakresie prowadzenia zajęć 

sportowo-rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży pochodzących 

z rodzin patologicznych i zagrożonych patologiami społecznymi w ramach 

realizacji programu "Sport oddala od nałogów". Zadanie realizowano od lutego 

do listopada 2016 r. na obiektach MOSiR i innych obiektach kulturalno-

oświatowych miasta. Zajęcia organizowano dla trzech grup młodzieżowych po 

18 osób z terenu miasta Zgierza, w tematach kształtowania pozytywnych 

postaw młodego człowieka, wpływu alkoholu i narkotyków na organizm 

człowieka, prowadzenia wykładów w tematach: alkohol i narkotyki 

a naruszenie prawa i porządku publicznego, problemy z uzależnieniem od 

papierosów, alkoholu, narkotyków wśród młodzieży, wyćwiczenie zachowań 

pomocnych w przeciwdziałaniu i zwalczaniu nałogów. Młodzież otrzymywała 

posiłek i pomoc w odrabianiu lekcji. Programy zajęć ruchowych obejmowały 

trzy 1,5 godzinne zajęcia sportowe oraz 1 godzinę lekcyjną wykładów 

tygodniowo dla każdej z grup. Liczba osób prowadzących zajęcia - 5. Koszt 

realizacji zadania: 18.000,00 zł. 

• Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół" w zakresie prowadzenia zajęć 

sportowo-rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży pochodzących 

z rodzin patologicznych i zagrożonych patologiami społecznymi w ramach 

realizacji programu „Maksimum sportu Minimum komputera". Zadanie 

realizowano od kwietnia do listopada 2016 r. na obiektach oświatowych 

w Szkole Podstawowej nr 3, 2 razy w tygodniu oraz w Szkole Podstawowej 
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nr 12 raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin. Koszt realizacji zadania 4.000,00 

zł. 

Podejmowano również szereg działań dla wskazania młodym mieszkańcom miasta 

Zgierza innych form spędzania czasu wolnego. Z tego tytułu: 

• zorganizowano turniej streetball z akcją profilaktyczną, 

• dofinansowano turniej profilaktyczny „Sport to zdrowie", 

• zorganizowano akcję „Wyciągamy dzieci z bramy", gdzie zaproszono zespół 

„Najlepszy przekaz w mieście", 

• odbył się pokaz kina familijnego na obiekcie Malinka, połączony 

z warsztatami i atrakcjami dla dzieci, 

• zawarto umowę z animatorem na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych o charakterze rekreacyjno-sportowym realizowanych 

w okresie 1.04 - 31.08.2016, 2 x w tygodniu po 2 godziny na terenie boiska 

przy SP nr 8 oraz w terminie 1.10-15.12. 2016 r. także na sali gimnastycznej 

przy Gimnazjum nr 2. 

Gmina Miasto Zgierz w 2016 roku, jak i w poprzednich latach, kładła duży nacisk na 

działania mające na celu poprawę codziennego bytowania dzieci z rodzin patologicznych, 

pokazywania im alternatywnych form spędzania czasu wolnego, wspierania ich edukacji oraz 

organizowania zajęć pozalekcyjnych. 

W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Organizowanie 

i prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym oraz poradnictwa rodzinnego" wyłoniono Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 

przy Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. 

POAK poprzez swoją działalność wpływał na: 

• kształtowanie podstawowych nawyków współpracy w grupie, poprawnego 
zachowania i wzajemnej akceptacji, 

• nawiązywania poprawnych relacji społecznych oraz więzi uczuciowych, 

umiejętność odróżniania dobra od zła. 

przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, 

nauczenie poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej, 

zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, 
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udzielanie wsparcia dzieciom, młodzieży i rodzicom w trudnych sytuacjach, 

• nauka radzenia sobie ze stresem i agresją, 

• rozwijanie zainteresowań dzieci, 

nadrabianie zaległości w bieżącym materiale lekcyjnym oraz wyrównywanie 
szans edukacyjnych, 

• rozwinięcie motywacji do nauki, 

• podniesienie poczucia własnej wartości, 

• dożywianie dzieci i młodzieży w czasie zajęć, 

• w sytuacji kryzysowej zapewnienie przedmiotów osobistego użytku oraz 
środków ochrony osobistej. 

W trakcie całego roku w ramach działalności POAK 130 dzieci objęto wsparciem 

i poradnictwem w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. 11 dzieci 

poprawiło oceny w szkole, w tym oceny z zachowania. Objęto wsparciem dwanaście rodzin. 

W 2016 roku Gmina Miasto Zgierz po raz pierwszy ogłosiła otwarty konkurs ofert na 

„Prowadzenie placówki wsparcia dziennego", w którym wyłoniono Fundację „ARKA". 

Głównym celem realizowanego działania było stworzenie miejsca, w którym dzieci 

i młodzież będą mogły skorzystać z alternatywnych dla dotychczasowego stylu życia 

propozycji spędzania czasu wolnego. 

W zakresie działań placówki realizowane były zajęcia edukacyjne, informacyjne, 

warsztatowe, profilaktyczne oraz wspierające dla dzieci. Fundacja prowadziła interwencje 

kryzysowe, pomagające uczestnikom w rozwiązywaniu bieżących konfliktów 

interpersonalnych oraz problemów osobistych. W okresie od stycznia do grudnia realizowany 

był ramowy, tygodniowy plan działania placówki: arte-fajne poniedziałki czyli spotkania ze 

sztuką, wtorkowe wieczorki filmowe czyli z kulturą na Ty, środowy zawrót głowy - sport, 

konkursy, gry i quizy, czwartkowy Misz-masz kuchenny czyli kuchnia bez tajemnic, piątki 

z nutką czyli co nam w duszy gra. 

W trakcie trwania zajęć w placówce dyżurował psycholog, który pomaga! 

w rozwiązywaniu bieżących trudności dzieci a także udzielał konsultacji dla rodziców dzieci. 

Psycholog dbał o dobrą kondycję emocjonalną dzieci i oddziaływał w sytuacjach kryzysowych. 

Łączna ilość uczestników, objętych działaniami placówki wsparcia dziennego, wyniosła 

w 2016 roku 91 dzieci, w wieku od 5-17 lat. Ze względu na otwarty charakter świetlicy ilość 

uczestników była zmienna. 10 osób, które było odbiorcami projektu w latach poprzednich, ze 
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względu na wiek (16-18 lat) aktualnie jest wolontariuszami w placówce. Pozostają jednak tym 

samym pod jej opieką oraz nadzorem. Przeprowadzono 1324 godziny zajęć oraz 

zorganizowano dwudniową wycieczkę. 

W ciągu roku funkcjonowania placówki dzieci nauczyły się konstruktywnego 

wypełniania swego czasu wolnego, zmniejszyła się liczba zachowań ryzykownych z ich 

udziałem oraz zachowań agresywnych. W trakcie zajęć kształtowano negatywne postawy 

wobec używek, uczono dzieci i młodzież samodzielności i umiejętności konstruktywnego 

rozwiązywania problemów. Ponad to uczono polepszenia relacji interpersonalnych, 

poszerzenia słownictwa oraz nabycia podstawowej wiedzy na tematy związane z kulturą, 

sportem, sztuką, zdrowiem. 

Cyklicznie prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne, których celem było prezentowanie 

i wdrażanie elementów zdrowego stylu życia. W trakcie zajęć zastosowane zostały ćwiczenia 

i zabawy aktywizujące lub wyciszające, psycho gimnastyka oraz pogadanki. Szczególna wagę 

przywiązywano do zajęć profilaktyki uzależnień, w ramach których organizowano quizy, 

scenki teatralne czy konkursy prac plastycznych. Wszystkie działania podejmowane 

w placówce wsparcia dziennego miały na celu usuwanie deficytów w funkcjonowaniu 

społecznym podopiecznych. 

Ponad to w 2016 roku, w Szkole Podstawowej nr 1, 11 oraz 4, prowadzono świetlice 

opiekuńczo wychowawcze mające na celu wyrównanie edukacyjnych szans dzieci. Świetlice 

funkcjonowały w godzinach 13.00- 17.00 (SP 1 i SP 11) oraz od 14.00 - 18.00 (SP 4) pięć dni 

w tygodniu z wyłączeniem świąt i ferii. 

Placówki opracowały indywidualne programy, których celem był wszechstronny 

rozwój osobowości wychowanka oraz korekcja dysfunkcyjnych zachowań i postaw. 

Nauczyciele zatrudnieni na świetlicach zwracali szczególną uwagę na pomoc dzieciom 

w odrabianiu lekcji oraz rozwiązywani bieżących problemów wychowawczych. Bardzo ważne 

dla dzieci było wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków. 

Nieodłącznym elementem świetlic były również zajęcia organizowane na pływalni 

miejskiej czy wyjazdy tematyczne. 

Gmina Miasto Zgierz na prowadzenie działalności profilaktycznej dla dzieci 

i młodzieży w 2016 roku wydatkowała 252.932,52 zł. 
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Dodatkowe informacje na temat zrealizowanego w roku sprawozdawczym kierunku 

działań w placówkach oświatowych z terenu miasta Zgierza, znajdują się w pkt 6 załączników 

Nr 1-23, które stanowią integralną część raportu. 

6. Podejmowanie działań umożliwiających poszerzanie oferty wsparcia w świetlicach 

środowiskowych. 

Gmina Miasto Zgierz zawierając umowy z osobami prowadzącymi świetlice 

środowiskowe oraz opiekuńczo-wychowawcze kładzie duży nacisk na wprowadzanie do oferty 

zajęć z dziećmi, działań poza opiekuńczych. Takie działania realizowane były w roku 2016, 

oprócz wyrównywania szans edukacyjnych oraz otrzymywania posiłków uczestnicy świetlic 

korzystali z szerokiej oferty ogólnorozwojowej w zakresie kultury czy sportu. Zajęcia 

odbywały się w miejscach kultury, tj. CKD, MOK, Muzeum Miasta. Dzieci uczęszczały 

również na basen. 

Cel operacyjny 

zaspokajanie potrzeb i wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców w zakresie ochrony 

zdrowia 

Kierunki działań do celu operacyjnego 

1. Realizowanie działań z zakresu szeroko pojętej promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 

W ramach szeroko pojętej promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej zorganizowano szereg 

działań mających na celu wzrost świadomości zdrowotnej i odpowiedzialności za własne 

zdrowie mieszkańców miasta w 2016 roku z środków finansowych budżetu miasta Zgierza 

realizowane zostały następujące działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej: 

1. W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży zrealizowano dwa programy profilaktyki 

zdrowotnej w środowisku szkolnym: 

Program profilaktyki i korekcji wzroku „ Ratujmy Wzrok Dzieciom" (9 edycja 

2016/2017) mający na celu krzewienie profilaktyki w zakresie widzenia, badania przesiewowe 

uczniów w kierunku wczesnego wykrycia wad wzroku oraz zapewnienie dzieciom, u których 

stwierdzono wadę widzenia prawidłowej korekcji wzroku. Realizowany od 2008 roku wspólnie 
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z Jeleniogórskimi Zakładami Optycznymi ( producent soczewek okularowych) i wyłonionym 

na podstawie konkursu ofert podmiotem leczniczym ( umowa na 3 lata gwarantuje stałą stawkę 

za badanie jednostkowe) gwarantuje kompleksową pomoc - od bezpłatnej diagnozy 

okulistycznej, po zaopatrzenie dzieci w najlepszej jakości szkła korekcyjne. Badania 

okulistyczne adresowane były do uczniów klas I szkół samorządowych ( szkoły podstawowe, 

gimnazja, SLO) prowadzone bezpośrednio na terenie placówek oświatowych 

i w całości finansowane były z środków budżetowych miasta. Uczniowie zostali objęci 

badaniem przesiewowym, na które składało się badanie ostrości wzroku oraz refrakcja 

komputerowa. W przypadku dzieci ze stwierdzoną obniżoną ostrością wzroku, wątpliwym 

wynikiem refrakcji komputerowej i stwierdzoną wcześniej wadą wzroku badanie było 

powtórzone. Uczniowie z niewielką wadą wzroku, bądź wymagający nieznacznej korekty 

dotychczasowych okularów otrzymali receptę na okulary od razu w szkole, natomiast 

uczniowie z dużą wadą wzroku, niedowidzeniem, dużym astygmatyzmem lub podejrzeniem 

innej choroby oczu kierowani byli do gabinetu lekarskiego na dodatkowe badania. Przebadano 

805 uczniów, wystawiono 98 recept na korekcję okularową a koszt ubiegłorocznej edycji 

programu wyniósł 28.175 zł. 

Program opieki stomatologicznej - profilaktyki przeciwpróchniczej dla uczniów zgierskich 

szkół samorządowych („ Zdrowe zęby mam, bo je badam i o nie dbam"), obejmujący: 

przesiewowe badania stomatologiczne mające na celu wczesne wykrycie próchnicy, zmian 

przyzębia i zgryzu, działania prozdrowotne w zakresie właściwej higieny i pielęgnacji jamy 

ustnej oraz ustalenie dalszych działań związanych z podjęciem stosownego leczenia tj. czasu, 

metod i form dalszego leczenia. 

W/w świadczenia realizowane były w Poradni Stomatologicznej MZPR zlokalizowanej 

w Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Fijałkowskiego 2 w Zgierzu przez okres 11 miesięcy 

(przerwa wakacyjna od 15 lipca do 15 sierpnia) w każdą sobotę w godzinach 9 00 - 14 00 

wg opracowanego dla szkół harmonogramu badań przesiewowych. 

Wg raportu końcowego z realizacji tego przedsięwzięcia przebadano 160 dzieci, z czego: 

choroby przyzębia i próchnice stwierdzono u 100 dzieci, nieprawidłowości zgryzu 

i konieczność dalszego leczenia w poradni ortodontycznej stwierdzono u 39 dzieci a ostre 

zapalenie przyzębia wymagające natychmiastowej interwencji zdiagnozowano u 13 dzieci. 

Wszystkie dzieci i ich rodzice, którzy zgłosili się do poradni w ramach w/w diagnostyki 

instruowano, w jaki sposób dbać o prawidłową higienę jamy ustnej i jak prawidłowo 

szczotkować zęby. Dzieci wymagające dalszego leczenia stomatologicznego zostały 
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wyznaczone na kolejne wizyty. Zgodnie z podpisaną z MZPR umową na realizację świadczeń 

ujętych w programie opieki stomatologicznej dla uczniów roczny koszt programu wyniósł 

44.000 zł. 

XI Jarmark Zdrowia „ Lecz się w Zgierzu" ( Park Miejski -12 czerwca 2016 r.) - bezpłatne 

specjalistyczne badania profilaktyczne organizowane są we współpracy z Wojewódzkim 

Szpitalem Specjalistycznym dla wszystkich mieszkańców naszego miasta umożliwiające 

prewencję oraz wykrycie choroby we wczesnym stadium jej rozwoju. Ich celem jest także 

uświadomienie mieszkańcom, że badania profilaktyczne są niezbędnym 

i nieodłącznym elementem zdrowego stylu życia i przejawem dbałości i odpowiedzialności 

o własne zdrowie W ramach XI Jarmarku Zdrowia prowadzone były badania diagnostyczne, 

konsultacje i porady lekarskie w zakresie kardiologii, chirurgii i chorób wewnętrznych, 

ortopedii, laryngologii i dermatologii. Ponadto mieszkańcy mogli wykonać: 

• badania słuchu ( Geers Dobry Słuch) 

• badania mammograficzne (Nowoczesna Diagnostyka Obrazowa MEDICA), 

• porady i konsultacje fizjoterapeutyczne, badanie stóp połączone z prezentacją wyrobów 

ortopedycznych (NZOZ -CARE Europejskie Centrum Opieki Medycznej i Pomocy Rodzinie 

oraz Foot Medical) 

• pomiary składu masy ciała, porady i konsultacje dietetyczne w chorobach metabolicznych 

(CLIPO - Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości) 

• pomiar poziomu cukru i cholesterolu, pomiar ciśnienia, badania spirometryczne (Centrum 

Medyczne BORUTA sp. z o.o), 

• komputerowe badanie wzroku, porady i konsultacje w zakresie prawidłowej korekcji wzroku 

połączone z ofertą okularową (salon optyczny Prima Optyka), 

• konsultacje stomatologiczne (NZOZ PRO-DENTICA), 

• pomiar ciśnienia tętniczego, porady i konsultacje dotyczące zdrowego stylu życia i opieki 

farmaceutycznej (Fundacja Dr Max), 

• porady i konsultacje psychologa i logopedy dziecięcego w zakresie rehabilitacji i terapii 

dzieci 

z problemami rozwojowymi (Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na 

Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną), 
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• badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu w ramach profilaktyki uzależnień 

i kampanii antynikotynowej (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu). 

W sytuacji ograniczonej dostępności do badań specjalistycznych, ze względu na limity 

przyjęć, powodujące długie okresy wyczekiwania na wizytę, takie akcje stają się atrakcyjną 

szansą na kontrolę własnej kondycji zdrowotnej. 

W XI Jarmarku Zdrowia brały również udział także inne podmioty działające na rzecz 

zdrowia m.in. Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu prezentujące 

i popularyzujące swoją działalność, Harcerski Klub Ratowniczy ADRENALINA, który 

prowadził warsztaty i pokazy z zakresu reanimacji i ratownictwa medycznego a także 

wystawcy zdrowej żywności. Z badań, konsultacji i porad w ramach XI Jarmarku Zdrowia 

skorzystało ok. 700 osób. 

„Wszystko na Zdrowie" - impreza skierowana do organizacji i przedsiębiorców, którzy 

w zakresie swojego działania mają promocję zdrowego stylu życia. Jednym z podstawowych 

założeń tego wydarzenia był jego rodzinny charakter (15 maja 2016 roku obchodzony jest 

Międzynarodowy Dzień Rodziny), a także upowszechnienie działań prozdrowotnych 

w zakresie sportu, medycyny, oświaty, kultury i przedsiębiorczości. 

„Akademia Zdrowia" - projekt z zakresu powszechnej edukacji zdrowotnej o profilu 

informacyjno - edukacyjnym kierowany do mieszkańców Zgierza, w formie cyklicznych, 

comiesięcznych wykładów (prelekcji), dostarczających wiedzy na temat najczęściej 

występujących zagrożeń zdrowotnych, zwłaszcza tych wynikających z niewłaściwego trybu 

życia, niewłaściwego odżywiania, braku aktywności fizycznej, nie wykonywania badań 

profilaktycznych. Wykłady prowadzili lekarze specjaliści z zakresu poszczególnych dziedzin 

medycyny lub osoby, organizacje (stowarzyszenia, fundacje) zaproszone do omówienia 

wybranych zagadnień medycznych. Prelekcje odbywały się przez cały rok, z przerwą 

wakacyjną (lipiec/sierpień) w trzecią lub czwartą sobotę każdego miesiąca w sali 

konferencyjnej 114 UMZ o godz. 11: 00. 

W 2016 roku przeprowadzono 9 prelekcji o następującej tematyce: 

• 27 luty 2016 r. Kiedy osobę, którą kochasz, dotyka demencja - wskazówki dla 

opiekunów, jak sobie radzić z mieszanymi uczuciami....- Monika Kowalska - Wojtasiak 

- psycholog, wykładowca Uniwersytetu Medycznego Łodzi, 

• 19 marzec 2016 r. Choroby układu moczowo-płciowego, lek. med. Wojciech Kolasiński 

- urolog 

47 



• 23 kwiecień 2016 r. Wpływ pogody na zdrowie prof. nadzw. UŁ. Dr hab. Agnieszka 

Podstawczyńska Katedra Meteorologii i Klimatologii, Wydział Nauk Geograficznych 

Uniwersytetu Łódzkiego 

• 28 maj 2016 r. Choroby reumatyczne osób starszych dr n. Med. Joanna Makowska -

specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii Kierownik kliniki Reumatologii 

Szpitala USK im. WAM Łodzi 

• 25 czerwiec 2016 r. Jak radzić sobie z bezsennością prof. dr hab. n. med. Iwona 

Kłoszewska - Kierownik Kliniki Psychiatrii Wieku Podeszłego 

i Zaburzeń Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

• 24 wrzesień 2016 r. Profilaktyka i pielęgnacja stóp. Konsultacje podologiczne - Izabela 

Skrabińska- specjalista ds. podologii 

• 22 październik 2016 r. Stres w wieku dojrzałym, mgr Dariusz Sobieski - psycholog 

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Łodzi, wiceprezes Fundacji Subvenio, 

superwizor w zakresie interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego 

• 7 listopada 2016 r. Dziecko z cukrzycą w środowisku szkolnym Urszula Szymańska -

edukator zdrowia 

• 26 listopada 2016 r. Zmiana nawyków żywieniowych w wieku dojrzałym 

mgr Katarzyna Michalska - edukator zdrowia 

Koszt organizacji programu wynikający z realizacji umów o przeprowadzenie autorskich 

prelekcji tematycznych - 2.000zł., 

„ Pudełko życia"- akcja realizowana w ramach działań podejmowanych na rzecz starszych, 

niepełnosprawnych i samotnych mieszkańców naszego miasta, mająca na celu ułatwienie 

niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. „Pudełka życia" dostępne są 

w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgierza, Przychodni Rejonowej 

Nr 1, ul. Fijałkowskiego 2, Przychodni Rejonowej Nr 2, ul. Rembowskiego 36/40, Przychodni 

Rejonowej Nr 3, ul. Łęczycka 24 a, Przychodni Rejonowej Nr 4, ul. Staffa 10, w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Długa 56. Pudełka życia otrzymali wszyscy podopieczni 

Domu Dziennego Pobytu. Pudełka były przygotowywane w Wydziale i dystrybuowane do w/w 

punktów poboru. Pod koniec roku do akcji „ Pudełko życia" włączyły się również szkoły 

samorządowe. 

Badania mammograficzne we współpracy z Firmą MEDICA i LUX MED Diagnostyka. 
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Bezpłatne badania słuchu we współpracy z Firmą GEERS Dobry Słuch. 

Bezpłatne badania z zakresu profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego (pomiar 

ciśnienia tętniczego krwi, pomiar poziomu cholesterolu i badanie wieku serca) w ramach 

ogólnopolskiej kampanii „ Ciśnienie na życie" w mobilnym centrum diagnostycznym 

wykonało 460 mieszkańców Zgierza. 

Zgierskie Dni Profilaktyki Otyłości we współpracy z nowo powstałym Centrum Leczenia 

i Profilaktyki Otyłości CLIPO (badania, porady, konsultacje, edukacja żywieniowa, prelekcje, 

warsztaty, szkolenia) 

Szkolenia dla nauczycieli w zakresie postępowania z dziećmi chorymi na cukrzycę. 

Ponadto Miasto Zgierz wspierało organizacyjnie akcje profilaktyki zdrowotnej 

i kampanie zdrowotne służące popularyzacji zdrowego stylu życia cyklicznie organizowane 

przez inne podmioty, fundacje, stowarzyszenia i instytucje m.in. 

• Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Zgierzu (w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków 

psychotropowych, działań edukacyjno- profilaktycznych propagujących styl życia 

pozbawiony palenia tytoniu, uświadamiające szkodliwość zażywania nikotyny, 

bezpieczeństwa żywności, szczepień ochronnych) 

• salon optyczny ITALOOPTICA realizujący akcję profilaktyczną „Dobry Wzrok Na 

Start" - organizowaną przez skierowaną do wszystkich uczniów w zakresie badań 

wzroku i korekcji okularowej na preferencyjnych warunkach jako uzupełnienie 

miejskiego programu RWD (w zakresie upowszechnienia informacji), 

• Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich - przy organizacji - Europejskiego Dnia 

Wiedzy o Antybiotykach - 18 listopada, mającego na celu upowszechnienia wśród 

mieszkańców miasta wiedzy nt. racjonalnego stosowania antybiotyków ( dystrybucja 

otrzymanych z Narodowego Instytutu Leków w Warszawie materiałów edukacyjno-

informacyjnych. 

Działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej realizowane w 2016 r. wynikały przede 

wszystkim z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, wniosków Komisji Zdrowia i Opieki 

Społecznej Rady Miasta Zgierza o realizację działań zdrowotnych, akcji organizowanych przez 

podmioty zewnętrzne - Ministerstwo Zdrowia, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, 
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ośrodki koordynujące i centra diagnostyczne i inne instytucje przy uwzględnieniu możliwości 

finansowych miasta. 

W ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Miejski Zespół Przychodni 
Rejonowych w Zgierzu w 2016 r. zrealizował następujące profilaktyczne programy 
zdrowotne: 

1. Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap podstawowy. 

Program jest przeznaczony dla kobiet w wieku 25-59 lat (zgodnie z rocznikiem), które w ciągu 

ostatnich 3 lat nie wykonały badania cytologicznego. Badania są bezpłatne dla pacjentek z tej 

grupy wiekowej i nie wymagają skierowania. Podczas wizyty u ginekologa lekarz pobiera 

materiał do badania, który następnie zostaje wysłany do oceny mikroskopowej. W zależności 

od wyników, lekarz podejmuje decyzję o dalszym działaniu. 

2. Program profilaktyki chorób układu krążenia - realizowany przez lekarzy POZ. 

Świadczenia wykonywane były u zgłaszających się do badania osób znajdujących się na liście 

świadczeniobiorców lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, będących w danym roku 

kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas 

rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze 

świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia. 

3. Program profilaktyki gruźlicy - realizowany przez pielęgniarki środowiskowe. 

Adresatami programu były osoby dorosłe, które złożyły deklarację do Pielęgniarki POZ 
pracującej w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu, nie posiadające 
w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy. 

Zadania w zakresie szeroko pojętej promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej 

realizowały także placówki oświatowe. Łącznie w 23 placówkach prowadzonych przez Gminę 

Miasto Zgierz zorganizowano 242 akcje. 

2. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

oraz dostępu do lekarzy specjalistów. 

W celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do świadczeń z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej oraz dostępu do lekarzy specjalistów Miejski Zespół Przychodni Rejonowych 

w Zgierzu świadczy usługi medyczne w następujących zakresach: 
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1. Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 

2. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, 

3. Stomatologii, 

4. Rehabilitacji. 

Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej zlokalizowane są w czterech przychodniach: 

Przychodnia Nr 1 - ul. Fijałkowskiego 2, 

Przychodnia Nr 2 - ul. Ks. Rembowskiego 36/40 

Przychodnia Nr 3 - ul. Łęczycka 24a, 

Przychodnia Nr 4 - ul. Staffa 10 

Do lekarzy POZ pracujących w naszej jednostce zadeklarowanych jest ok. 18.400 pacjentów. 

MZPR świadczy też usługi w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej w poradniach: 

1. ginekologiczno-położniczej, 

2. okulistycznej, 

3. laryngologicznej, 

4. chirurgii urazowo-ortopedycznej, 

5. nefrologicznej, 

6. diabetologicznej, 

7. zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, 

8. chirurgii onkologicznej 

a także w zakresie: 

9. stomatologii i chirurgii stomatologicznej, 

10. rehabilitacji. 

W 2016 r. poszerzono ofertę zdrowotnych świadczeń specjalistycznych dla 

mieszkańców miasta. W Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu uruchomiono 

trzy nowe poradnie: 

11. alergologiczną. 

12. kardiologiczną, 

13. urologiczną. 

Do czasu uzyskania kontraktu z NFZ poradnie te działają w systemie komercyjnym. 

Wszystkie poradnie POZ, poradnie lekarzy specjalistów (z wyjątkiem poradni: urologicznej, 
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alergologicznej, kardiologicznej), poradnia stomatologiczna oraz pracownia fizjoterapii 

świadczą usługi zgodnie z kontraktem zawartym z NFZ. 

W poradniach lekarza POZ oraz w poradniach ginekologiczno-położniczych pacjenci 

przyjmowani są w dniu zgłoszenia się do lekarza. W pozostałych poradniach czas oczekiwania 

na wizytę pierwszorazową wynosi od 30 dni w poradni laryngologicznej do 120 dni w poradni 

zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. 

Wskaźniki monitoringowe: 

• liczba osób objętych pracą socjalną - 1796 

• liczba asystentów rodziny - 2 + 2 z EFS Projekt „w Rodzinie" 

• liczba szkoleń i projektów adresowanych do rodzin -

• liczba rodzin objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej - 1717, świadczeń 

rodzinnych - 1710 i alimentacyjnych - 474 

• liczba osób - 88 i rodzin - 54 objętych poradnictwem specjalistycznym oraz liczbą 

porad - 756 

• liczba osób objętych pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną - 800 

• liczba rodzin objętych wsparciem psychologicznym - 512 oraz systemu pomocy 

społecznej z powodu alkoholizmu - 210, narkomanii - 18 i przemocy w rodzinie - 24 

• liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności informacyjnej i edukacyjnej 

- 104 

• liczba interwencji przeprowadzonych w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie - 235 

• liczba osób objętych oddziaływaniem zespołu interdyscyplinarnego - (126 rodzin, 

Kobiety - 135 osób w tym: niepełnosprawne 9, starsze 28, Mężczyźni - 123 osoby, 

niepełnosprawni: 5, starsi - 5, Dzieci: 115, niepełnosprawne - 8) 

• liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych doskonalących swoje kwalifikacje 

zawodowe - 430 

• liczba uczniów uczęszczających do klas integracyjnych - 201 

• liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym - 46 

• liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej - 266 

52 



Cel strategiczny 3. 

Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz 

umożliwienie im udziału w życiu społecznym. 

Cel operacyjny 

realizacja założeń lokalnej polityki senioralnej, organizacja czasu wolnego, usprawnianie 

osób starszych i zapewnienie im właściwej opieki 

Kierunki działań do celu operacyjnego 

1. Udzielanie przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom starszym. 

Osoby starsze i niepełnosprawne, podobnie jak inni mieszkańcy znajdujący się 

w trudnej sytuacji życiowej, są objęci pomocą i wsparciem MOPS - tak finansowym, jak 

i rzeczowym. 

2. Zapewnienie osobom starszym dostępu do usług opiekuńczych, obejmujących pomoc 

w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, jak i zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Wszystkie osoby wymagające usług opiekuńczych w 2016 roku miały zapewnioną tą 

formę wsparcia. Usługi opiekuńcze realizowane są przez pracowników Polskiego Komitetu 

Pomocy Społecznej (na mocy Umowy nr 28/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku pod nazwą 

„Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania" między MOPS, 

a PKPS) na podstawie skierowania przez pracowników MOPS. 

3. Kontynuowanie działalności Klubu Seniora. 

Na terenie Gminy Miasto Zgierz wraz z przyjęciem Programu polityki senioralnej swoje 

funkcjonowanie rozpoczęło Zgierskie Centrum Seniora, celem integracji środowisk 

senioralnych z terenu miasta oraz wspierania aktywnego i godnego starzenia się przy 

zachowaniu dobrostanu psychicznego i fizycznego dzięki aktywności społecznej. 

Jednym z działań podejmowanych na rzecz osób w wieku senioralnym, 

zamieszkujących Gminę Miasto Zgierz było wprowadzenie w 2016 roku Zgierskiej Karty 

Seniora. Dzięki posiadaniu Karty seniorzy mogą korzystać ze zniżek oraz dodatkowych 
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uprawnień w ramach specjalnych ofert przygotowanych przez instytucje kultury oraz 

prywatnych przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich respektowania na mocy 

podpisanych porozumień. W 2016 roku wydanych zostało 2525 Zgierskich Kart Seniora oraz 

podpisanych zostało 57 porozumień z podmiotami będącymi partnerami Karty. Łączna kwota 

wydatkowana na wprowadzenie oraz promocję Zgierskiej Karty Seniora: 3.411,32 zł. 

4. Prowadzenie działalności Dziennego Domu .. Senior -WIGOR'' w Zgierzu. 

W roku sprawozdawczym realizowano następujące działania dla podopiecznych 

Dziennego Domu „ Senior -WIGOR" w Zgierzu: 

• Podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości 

i zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez spotkania z psychologiem (indywidualne 

i grupowe) i wsparcie (poradnictwo, rozmowa, pomoc prawna MOPS), odwiedzanie 

podopiecznych niemogących uczęszczać do placówki z powodu pobytu w szpitalu lub domu. 

• Integracja społeczna umożliwiająca pozostawanie w społeczności lokalnej 

i środowisku rodzinnym; kształtowanie właściwych postaw zrozumienia, tolerancji 

i życzliwości poprzez spotkania międzypokoleniowe (współpraca z przedszkolami, szkołami 

na terenie miasta Zgierza oraz spotkania integracyjne z seniorami z placówek o podobnym 

profilu działania). 

• Aktywizacja uczestników poprzez rozwijanie ich zainteresowań 

indywidualnych i uzdolnień - prowadzenie zajęć z zakresu terapii zajęciowej z wykorzystaniem 

różnorodnych technik plastycznych i rękodzieła oraz warsztaty kulinarne, trening pamięci. 

• Zapewnienie bezpiecznego miejsca do wielogodzinnego (w godzinach 8.00 -

16.00 w dniach od poniedziałku do piątku) przebywania i godnego spędzania czasu. 

Zapewnienie 1 gorącego posiłku dziennie - obiadu 2 - daniowego. Zapewnienie odpowiedniej 

przestrzeni dla podopiecznych i udostępnienie seniorom następujących, wyremontowanych 

pomieszczeń: 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję 

sali spotkań, jadalni, pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do 

przygotowania i spożycia posiłku przygotowanego przez seniorów, pomieszczenie klubowe 

z biblioteczką i prasą wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy 

i fotele, pomieszczenie do utrzymania i zwiększenia aktywności ruchowej wyposażone 

w podstawowy sprzęt odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów (rowery treningowe, 

rotory, tablica do ćwiczeń manualnych, bieżnia, materace, wałki do ćwiczeń, piłki 
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rehabilitacyjne), pomieszczenie do odpoczynku z pięcioma miejscami do leżenia, 

pomieszczenie do terapii indywidualnej i poradnictwa, pomieszczenie pełniące funkcję szatni 

dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami, 2 łazienki (jedna z prysznicem), 

wydzielone miejsce na pralkę i miejsce do prasowania, pokój pielęgniarski, plac z ogrodem. 

• Umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, i towarzyskich, 

m.in. poprzez organizację uroczystości okolicznościowych (Obchody Dnia Babci i Dziadka, 

spotkanie wielkanocne, obchody z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Seniora, 

wspólnej wigilii) oraz umożliwienie udziału w imprezach plenerowych organizowanych 

w mieście i województwie (pikniki, przeglądy twórczości lokalnych artystów oraz osób 

niepełnosprawnych) z prezentacją własnoręcznie wykonanych prac oraz umiejętności 

wokalnych i instrumentalnych, wyjazdy do teatrów (Muzyczny i Powszechny w Łodzi), 

zwiedzanie Planetarium, wycieczka do pasieki w Lipce, Ciechocinka oraz Niepokalanowa lub 

innego miejsca kultu religijnego, zwiedzanie fabryki bombek. 

• Umożliwienie korzystania z urządzeń i przedmiotów służących utrzymaniu 

higieny osobistej (możliwość prania i prasowania rzeczy oraz korzystania z natrysku). 

Współpraca z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w zakresie rozwiązywania problemów 

życiowych. 

• Współpraca z rodzinami seniorów w zakresie poradnictwa, informacji. 

• Udzielanie pomocy w załatwieniu spraw osobistych i urzędowych 

(towarzyszenie pracownika Domu). 

• Organizowanie działań profilaktycznych (spotkania z pielęgniarką, warsztaty 

z samoobrony, spotkania z policjantem, rzecznikiem praw konsumenta, fizjoterapeutą, 

podologiem, cykliczne spacery z kijkami nordic walking. 

Sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem 

uczestników (zapewnienie 1 opiekuna na 15 seniorów). 

5. Udzielanie wsparcia organizacjom skupiającym seniorów. 
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W roku sprawozdawczym Gmina Miasto Zgierz udzieliła wsparcia organizacjom 

pozarządowym skupiającym seniorów, na ogólną kwotę 46.727,25 zł, ramach realizacji 

zadania: 

• „Wyjazdowe Warsztaty Rehabilitacyjne ZOBACZYĆ WIĘCEJ" Polski 

Związek Niewidomych koło w Zgierzu, zorganizował wyjazdowe Warsztaty 

Rehabilitacyjne w Częstochowie i szkółce leśnej Borowiny oraz warsztaty 

w Arkadii, Nieborowie i Żelazowej Woli. Warsztaty miały na celu 

przystosowanie osób niewidomych i słabowidzących do życia społecznego, 

nabycie umiejętności samodzielnego poruszania się po nieznanym terenie, 

tworzenie motywacji do wysiłku w drodze do samo rehabilitacji, zapobieganie 

izolacji społecznej, budowanie świadomości ekologicznej oraz poszerzenie 

wiedzy o historii Polski. Były to działania skierowane zarówno do osób 

starszych jak i niepełnosprawnych. 

• „VIII Ogólnopolska Olimpiada Seniorów Łazy 2016", Uniwersytet Trzeciego 

Wieku zorganizował wyjazd na VIII Ogólnopolską Olimpiadę Seniorów Łazy 

2016, która odbyła się na terenie Zalewu Mitręga w Łazach koło Zawiercia. 

Główny cel działania to promocja zdrowia i aktywnego spędzania czasu 

wolnego wśród osób dojrzałych, kształtowanie nawyku dbania o sprawność 

i motywacji do jej ciągłego podnoszenia. Gmina wsparła również Polski 

Związek Emerytów i Rencistów oraz zespół Echo, skupiający od 20 lat osoby 

starsze, które potrafią i chcą śpiewać. 

• „Prowadzenie zajęć w sekcjach oraz wykładów dla mieszkańców Zgierza" 

realizowanego przez Stowarzyszenie Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

W zajęciach wszystkich sekcji Stowarzyszenia Zgierski Uniwersytet Trzeciego 

Wieku wzięło udział 530 słuchaczy, w tym 430 kontynuujących zajęcia 

z naboru przeprowadzonego w latach poprzednich. 

• „Zgierska Akademia Seniora 2016", zadanie realizowała Fundacja „Twórczy, 

Aktywni'' Zgierz. W ramach projektu odbyły się 73 godziny warsztatów 

rozwijających umiejętności informatyczne, plastyczne, fotograficzne, 

mnemotechniczne i literackie, odbyły się dwie wycieczki o charakterze 

kulturowo-integracyjnym. Uczestnictwo w działaniach projektu pozytywnie 

wpłynęło na kondycję psychofizyczną seniorów, a rozwój umiejętności 

związanych z nowymi technologiami zapobiegał wykluczeniu 
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technologicznemu. Uczestnicy projektu angażowali się w opracowywanie 

własnych wspomnień, wertowanie rodzinnych albumów i cyfrowe utrwalanie 

starych zdjęć, dokumentów. Dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Miasta 

oraz dodatkowemu dofinansowaniu uzyskanemu z innych źródeł publicznych 

działanie objęło docelową grupę ponad 70 adresatów, w większości po 60. roku 

życia, w tym część osób uczestniczyła w kilku realizowanych inicjatywach. 

Udało się stworzyć przestrzeń dialogu międzypokoleniowego (dzieci -

seniorzy) poprzez odwołania do dziedzictwa kulturowego i pamięć 

o przeszłości. 

6. Podejmowanie współpracy z Kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych. 

W roku 2016 podjęto współpracę z następującymi organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób starszych: Polskim Związkiem Niewidomych koło w Zgierzu, 

Zgierskim Uniwersytetem III Wieku, Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów, Fundacją 

„Twórczy, Aktywni" Zgierz. 

7. Podejmowanie działań mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych. 

W sierpniu 2016 roku zorganizowany został pierwszy Zgierski Piknik Seniora pod 

hasłem „Łączymy Pokolenia", w którym uczestniczyło 300 osób. To inicjatywa, której celem 

jest budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych. Łączna kwota wydatkowana na ten 

cel: 30.700,48 zł. 

8. Rozwijanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze, w tym poprzez 

organizowanie cyklicznych imprez, spotkań integracyjnych, zajęć, wycieczek. 

W ramach podejmowanych działań mających na celu rozwijanie aktywnych form 

spędzania czasu wolnego przez osoby starsze w 2016 roku zorganizowane zostały trzy 

wycieczki rekreacyjno-krajoznawcze do Krakowa z których łącznie skorzystało 150 posiadaczy 

Zgierskiej Karty Seniora. Łączna kwota wydatkowana na ten cel: 4.861,00 zł 
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W ramach obchodów Dnia Seniora zorganizowana została debata pn. " Seniorzy 

vs. Prezydenta Miasta Zgierza" oraz recital. W spotkaniu integracyjnym wzięło udział 150 

osób. Łączna kwota wydatkowana na ten cel: 1.541,20 zł. 

W 2016 roku po raz pierwszy został zorganizowany „Sylwester dla Seniorów". 

Uczestniczyło w nim 150 posiadaczy Zgierskiej Karty Seniora. Łączna kwota wydatkowana na 

ten cel: 6.027,00 zł. 

9. Pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze. 

W roku 2016 pozyskano dwóch wolontariuszy oraz 5 praktykantów do współpracy 

z podopiecznymi Domu Dziennego Senior-WIGOR. Podejmowali oni aktywności 

współprowadzenia zajęć, pomagali przy przygotowaniu materiałów do zajęć, animację czasu 

wolnego, asystowali podczas spotkań i wyjść, służyli wsparciem indywidualnym poprzez 

rozmowę z seniorami. 

Cel operacyjny 

ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób 

niepełnosprawnych 

Kierunki działań do celu operacyjnego 

1. Udzielanie przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom niepełnosprawnym. 

Niepełnosprawność, jest jednym z powodów, dla których udzielana jest pomoc, 
zarówno w zakresie ustawy o pomocy społecznej, jak i w zakresie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych. Pomoc przyznawana jest na podstawie wydanego przez właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej Powiatowy lub Miejski Zespół Orzekania 
o niepełnosprawności orzeczenia: 

- o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 rok życia, 

- o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia 

- wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenie o inwalidztwie lub 
niezdolności do pracy. 

Ze wsparcia w zakresie ustawy o pomocy społecznej w 2016 r. skorzystały 662 osoby 
z orzeczoną niepełnosprawnością. Formy pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym to: 

-zasiłki stałe: 325 osób niepełnosprawnych 
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- zasiłki okresowe:75 osób niepełnosprawnych 

- zasiłki celowe: 419 osób niepełnosprawnych 

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - 70 niepełnosprawnych 

- umieszczenia w domach pomocy społecznej: 29 osób niepełnosprawnych 

- praca socjalna: 662 osoby niepełnosprawne. 

Wsparcie dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi w zakresie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych w 2016 r.: 

- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 
1903 dodatki na 193 dzieci 

- zasiłki pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad 
osobą niepełnosprawną: 1634 świadczenia wypłacone jednemu z rodziców, 12 świadczeń dla 
opiekuna faktycznego dziecka i 24 świadczenia przysługujące innym osobom, tj. na których 
ciąży obowiązek alimentacyjny 

- zasiłki dla opiekunów w związku z opieką nad osobami niepełnosprawnymi: 255 zasiłków 
w związku z opieką nad 23 osobami niepełnosprawnymi. 

2. Monitorowanie sytuacji osób niepełnosprawnych w mieście w oparciu o dostępne 

informacje, jak i uwagi przekazywane przez organizacje skupiające osoby niepełnosprawne. 

Sytuacja osób niepełnosprawnych w mieście monitorowana jest na bieżąco w oparciu 

o dane MOPS, PCPR oraz organizacji skupiających osoby niepełnosprawne. 

3. Prowadzenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie 

przysługujących im praw. 

Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie przysługujących im 

praw prowadzone jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu. 

4. Udzielanie wczesnego wsparcia w niwelowaniu zaburzeń rozwojowych dziecka. 

W roku 2016 wczesnego wsparcia w niwelowaniu zaburzeń rozwojowych dziecka 

udzielano w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Miejskim Zespole 

Przychodni Rejonowych w Zgierzu: 

1) Ilość przyjętych pacjentów: 226 dzieci, w tym 72 dzieci zgłosiło się do poradni po raz 
pierwszy 
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2) Ilość udzielonych porad: 1094 
3) Z psychoterapii indywidualnej skorzystało 270 osób 
4) Z psychoterapii grupowej/rodzinnej skorzystało 113 osób 
5) Liczba pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi związanymi ze stresem: 43 
6) Liczba pacjentów z upośledzeniem umysłowym: 22 
7) Liczba pacjentów z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi: 65 
8) Liczba pacjentów z zaburzeniami zachowania i emocji rozpoczynającymi się zwykle 
w dzieciństwie i w wieku młodzieżowym: 74 
9) Wydano 8 skierowań do stacjonarnych placówek psychiatrycznych. 

W tym zakresie pomoc świadczył także Ośrodek Wczesnej Interwencji, który obejmuje 

opieką dzieci od urodzenia do 18 r. ż. z szerokim spektrum trudności i zaburzeń 

(m.in. z opóźnieniem umysłowym, wadami genetycznymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 

zaburzeniami zachowania i emocji czy z niepełnosprawnością sprzężoną) oraz udziela wsparcia 

ich rodzinom. W roku 2016 udzielono wsparcia 448 dzieciom (Poradnia logopedyczna- 123, 

Poradnia zdrowia psychicznego- 257, PFRON- 68). 

W 2016 r. w Poradni Zdrowia Psychicznego w Zgierzu funkcjonującej przy 

Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Zgierzu udzielono 6 638 porad. 

5. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom dostępu do usług opiekuńczych. 

terapeutycznych i rehabilitacyjnych obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, jak i zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom dostępu do usług 

opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych obejmujących pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, jak i zapewnienie kontaktów z otoczeniem w roku 2016 na 

wysokim poziomie realizowało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną koło w Zgierzu, które prowadzi trzy ośrodki dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie i zaburzeniami psychicznymi ( Warsztat Terapii Zajęciowej, 

Środowiskowy Dom Samopomocy, Zespół Terapeutyczno- Rehabilitacyjny Aktywności 

Społecznej), gdzie udzielane jest wsparcie terapeutyczne i rehabilitacyjne. Uczestnicy czynnie 

uczestniczą w zajęciach dodatkowych: zajęcia na basenie, zajęcia z tenisa ziemnego 

i muzyko terapii. Ogólnie Stowarzyszenie wspiera 80 osób dorosłych. 
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6. Uwzględnianie udziału osób niepełnosprawnych w organizowanych kursach zawodowych 

i szkoleniach mających na celu zdobycie kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy. 

Na koniec grudnia 2016 liczba zarejestrowanych bezrobotnych niepełnosprawnych 

wynosiła 365 osób, w tym 156 kobiet i 209 mężczyzn. Osoby uprawnione do zasiłku (45) 

stanowiły 12,3% ogółu niepełnosprawnych. 

W okresie 2016 roku do ewidencji bezrobotnych niepełnosprawnych włączono 554 

osoby, zaś wyłączono 636 osób, w tym z tytułu podjęcia pracy 269 osób, w tym 64 osoby 

zostały skierowane do pracy subsydiowanej i tak: do prac interwencyjnych - 8 osób, do robót 

publicznych - 20 osób, na miejsca pracy refundowane ze środków F.P. - 15 osób, dotacje na 

działalność gospodarcza otrzymało 10 osób, na miejscach pracy refundowanych ze środków 

PFRON - 6 osób oraz podjęcie pracy w ramach refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez 

okres 12 m-cy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na 

ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia - 5 osób. Ponadto 58 

osób zostało wyłączonych z powodu rozpoczęcia udziału w aktywizacji zawodowej na 

szkolenia skierowano 14 osób, na staże 13 osób, do prac społecznie użytecznych 31 osób. 

Dla osób niepełnosprawnych przeznaczonych było 380 miejsc pracy, tj. 3,6% 

wszystkich ofert jakie wpłynęły do Urzędu. 

7. Zintensyfikowanie działań zmierzających do likwidacji barier architektonicznych. 

W roku sprawozdawczym Gmina Miasto Zgierz podjęła następujące działania 

zmierzające do likwidacji barier architektonicznych: 

1. W 2016 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hali sportowej 

w MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2, z docelową zmianą przeznaczenia jej użytkowania na 

halę lodową" dokonano między innymi wymiany drzwi zewnętrznych, uwzględniającej 

poszerzenie wejść na poziomie parteru, co winno wpłynąć korzystnie na dostępność obiektu 

dla osób szczególnie z niepełnosprawnością ruchową. 

Inwestycja była współfinansowana ze środków budżetu państwa. 

2. W ramach inwestycji „Budowa układu drogowego do dworca Zgierz-Północ" 

wykonana została pochylnia dla osób niepełnosprawnych, zwiększająca dostępność dworca dla 

osób szczególnie z niepełnosprawnością ruchową. 
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8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat 

potrzeby zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do uczestniczenia w życiu 

społecznym na równych prawach. 

W roku sprawozdawczym Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Zgierzu podejmowało szereg inicjatyw mających 

na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat potrzeby zapewnienia osobom 

niepełnosprawnym warunków do uczestniczenia w życiu społecznym na równych prawach. 

Świadomość mieszkańców zwiększano poprzez udział w różnych inicjatywach Miasta (pikniki, 

koncerty itp.), gdzie promowano działalność Stowarzyszenia. Szeroko wśród mieszkańców 

rozpowszechniona jest kampania 1%. Stowarzyszenie jest również organizatorem pikników, 

festiwali, które dostępne są dla szerszej publiczności. 

9. Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby niepełnosprawne, w tym 

organizowanie cyklicznych imprez, spotkań integracyjnych, zajęć, wycieczek. 

Zadania z zakresu organizacji aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby 

niepełnosprawne, w tym organizowanie cyklicznych imprez, spotkań integracyjnych, zajęć, 

wycieczek realizuje na wysokim poziomie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Zgierzu. 

PSONI w roku 2016 było organizatorem turnusu dla osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin. W ciągu roku organizowane są wyjścia na kręgielnię, udział w treningu obwodowym, 

wyjścia do groty solnej, wyjazdy do kina, teatru, filharmonii. Organizowane są wycieczki jedno 

i kilku dniowe. Tradycją Stowarzyszenia jest spotkanie wigilijne oraz wielkanocne, w których 

biorą udział uczestnicy placówek, ich rodziny, przedstawiciele Samorządu. Cyklicznie 

Stowarzyszenie jest współorganizatorem Albertiany, Dni Godności Osoby 

z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Mitingu Lekkoatletycznego. Prowadzone jest 

poradnictwo dla rodzin z zakresu prawa oraz pomocy społecznej. Organizowane są również dla 

rodzin szkolenia. Przy Stowarzyszeniu prężnie działa grupa Self - Adwokatów. Jest to grupa 

osób niepełnosprawnych, która reprezentuje sprawy, prawa swoich kolegów na zewnątrz. 
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Grupa spotyka się raz w tygodniu. Bierze również udział w konferencjach i spotkaniach w kraju 

jak i za granicą. 

10. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

Gmina Miasto Zgierz w 2016 roku podejmowała również współpracę z organizacjami 

pozarządowymi na rzecz zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integrację ze 

środowiskiem lokalnym. 

Zadanie to realizowało między innymi Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu, w ramach którego funkcjonuje Zespół 

Terapeutyczno - Rehabilitacyjny przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, 

głównie z głębszymi stopniami upośledzenia umysłowego, również ze sprzężonymi 

kalectwami oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, które ukończyły 18 rok życia. W zajęciach 

uczestniczyły osoby, które ze względu na stan zdrowia mają problemy w nawiązaniu kontaktów 

z otoczeniem oraz kłopoty w rozwiązywaniu codziennych problemów oraz nie mają wsparcia 

w rodzinie. Placówka zabezpiecza dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne. 

Rezultaty realizacji zadania to przede wszystkim: 

- przygotowanie (mobilizacja) osoby niepełnosprawnej do integracji społecznej w środowisku 

lokalnym tak by mogła pełnić określone zadania na miarę możliwości w sposób godny, 

świadomy i odpowiedzialny; 

- poprawa lub podtrzymanie stanu zdrowia oraz funkcjonalnych sprawności ruchowych; 

- rozwój zainteresowań i uzdolnień; 

- podnoszenie poziomu kompetencji społecznych w zakresie samodzielności i samokontroli, 

odpowiedzialności, uspołecznienia umożliwiającego samorealizację jednostki w integracji 

społecznej i społeczności lokalnej. 

Stowarzyszenie zrealizowało poniższe cele: 

• aktywizacja społeczna ułatwiająca niezależne funkcjonowanie w społeczności lokalnej 

poprzez wspomaganie rozwoju psychoruchowego, społecznego oraz niwelowanie zachowań 

prospołecznych wynikających z zaburzeń psychicznych; 
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• rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia 

poprzez utrzymywanie dobrej formy psychicznej i intelektualnej; 

• rozwijanie i podtrzymywanie sprawności motorycznej; 

• poprawa sprawności w funkcjonowaniu w codziennym życiu; 

opieka oraz wspieranie w różnych sytuacjach życiowych oraz w stosunkach do rodziny 

tj. wspierania rodzin w zakresie ich funkcjonowania, poradnictwa i pomocy w zakresie 

socjalnym oraz wspierania rodzin w sytuacjach kryzysowych. 

Ponadto Polski Związek Niewidomych Koło w Zgierzu cyklicznie organizuje 

wyjazdowe Warsztaty Rehabilitacyjne „Zobaczyć Więcej", które również miały miejsce 

w 2016 roku. Warsztaty finansowane były w ramach art. 19a ustawy o pożytku publicznym 

i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

W ramach realizacji zadania zorganizowano wyjazdowe Warsztaty Rehabilitacyjne 

w Częstochowie i szkółce leśnej Borowiny oraz warsztaty w Arkadii, Nieborowie i Żelazowej 

Woli. Warsztaty miały na celu przystosowanie osób niewidomych i słabowidzących do życia 

społecznego, nabycie umiejętności samodzielnego poruszania się po nieznanym terenie, 

tworzenie motywacji do wysiłku w drodze do samo rehabilitacji, zapobieganie izolacji 

społecznej, budowanie świadomości ekologicznej oraz poszerzenie wiedzy o historii Polski. 

Gmina Miasto Zgierz w 2016 r. współpracowała z Polskim Towarzystwem Walki 

z Kalectwem w ramach ogólnopolskiej społeczno-dobroczynnej akcji na rzecz dzieci 

niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych alkoholizmem. Środki 

zgromadzone w ramach Akcji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym przeznaczane są m.in. na 

zakup sprzętu rehabilitacyjnego, organizację turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, 

pomoc doraźną, popularyzację walki z patologiami, działalność statutową oraz dalsze 

propagowanie akcji społeczno-dobroczynnych. W ubiegłym roku Towarzystwo Walki 

z Kalectwem zorganizowało widowisko integracyjne, które zostało zrealizowane 16 kwietnia 

2016 r. w Towarzystwie Śpiewaczym Lutnia w Zgierzu. 

Wskaźniki monitoringowe: 

• liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością - 1900 
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• liczba osób starszych - 404 i niepełnosprawnych objętych wsparciem z systemu 

pomocy społecznej - 780 

• liczba imprez organizowanych z myślą o osobach w wieku senioralnym - 6 

• liczba osób objętych usługami opiekuńczymi - 213 oraz specjalistycznymi usługami 

opiekuńczymi - 0 

• liczba zrealizowanych inwestycji w celu likwidacji barier architektonicznych - 2 

• liczba osób niepełnosprawnych uczęszczających w kursach zawodowych - 14 

• liczba ofert pracy dla osób niepełnosprawnych - 380 

Cel strategiczny 4. 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście. 

Cel operacyjny: przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich. 

Cel operacyjny: Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w wieku szkolnym. 

Cel operacyjny: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

Kierunki działań do celów operacyjnych 

1. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych w placówkach 

oświatowych. 

Informacje w temacie opracowywania i realizowania programów profilaktyczno-

edukacyjnych w placówkach oświatowych znajdują się w pkt 11 załączników Nr 1-23, które 

stanowią integralną część raportu. 

2. Podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym przez Policję i Straż Miejską 

w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez mieszkańców. 

W 2016 r. w całym powiecie ujawniono 23 nieletnich pod wpływem alkoholu. Dla 

większości nieletnich był to ich pierwszy kontakt z alkoholem. Jednak byli i tacy, którzy zostali 

ujawnieni po raz kolejny. Coraz częściej zdarza się, że po alkohol sięgają również dziewczyny. 

Pozostali nieletni zostali ujawnieni w czasie interwencji policyjnych. W ich sprawach zostały 

sporządzone wystąpienia do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Z naszych danych wynika, że 
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młodzi ludzie najczęściej piją piwo. Na dodatek żyją w przekonaniu, że piwo to przecież żaden 

alkohol. Ta moda dotyczy zarówno chłopców, jak i dziewcząt. Piwo jest powszechnie 

reklamowane jako napój skojarzony z dobrą zabawą, energią, młodością. Najczęściej o zakup 

alkoholu proszą osoby dorosłe stojące przed sklepem. Bywa również i tak, że sami kupują 

w wybranych i wcześniej sprawdzonych sklepach. 

Znaczącym problemem w naszym społeczeństwie jest nadal zjawisko sprzedaży 

alkoholu małoletnim. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi czyn taki stanowi przestępstwo i jest jednocześnie przesłanką do cofnięcia 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Funkcjonariusze zgierskiej Komendy 

w każdym takim przypadku występują do Urzędu Miasta o rozważenie cofnięcia koncesji na 

sprzedaż alkoholu w sklepie, w którym doszło do sprzedaży alkoholu małoletniemu. 

Na terenie województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania zjawisku spożywania 

alkoholu przez małoletnich prowadzonych jest wiele programów prewencyjnych. W powiecie 

zgierskim odbywają się cykliczne akcje pod hasłem „NIELAT". Dodatkowo od siedmiu lat 

policjanci powiatu zgierskiego realizują „Wojewódzki program działań Policji w ramach 

ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi dot. sprzedaży napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18 roku 

życia". Program ma na celu przede wszystkim egzekwowanie od ekspedientów przestrzegania 

przepisów zabraniających sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których 

zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; sprzedaży alkoholu osobom do 

lat 18 oraz sprzedaży alkoholu na kredyt i pod zastaw. 

Ponadto w ramach działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie zjawisku narkomanii 

wśród młodzieży funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii oprócz rutynowych działań 

takich jak patrole, kontrole i obserwacje miejsc gdzie grupują się nieletni, prowadzenie rozmów 

profilaktycznych, prowadzą spotkania z młodzieżą szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych 

i gimnazjów z terenu całego powiatu zgierskiego gdzie poruszają następujące tematy: 

• "Zjawisko narkomanii - przyczyny, skutki i zagrożenia". 

"Zjawisko narkomanii, a przepisy prawa - odpowiedzialność prawna w świetle ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii". 

Podczas zajęć z uczniami, gdzie uświadamiamy o zagrożeniach jak również informujemy 

o odpowiedzialności prawnej, daje się zauważyć w dalszym ciągu lekceważący stosunek 
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młodzieży do problemu używana narkotyków i zjawiska narkomanii. Wciąż panuje 

przekonanie, że sporadyczne i krótkotrwałe zażywanie narkotyków nie doprowadza do 

uzależnienia i nie jest szkodliwe dla zdrowia. Jest moda na zażywanie substancji 

uzależniających, traktowanych jako element zabawy, relaksu i rozrywki, pomocy w nauce, 

wspomagania przeżyć, likwidowania zahamowań itp. Młodzież bardzo dobrze zna rodzaje 

narkotyków, ich nazwy, sposoby przyjmowania a przede wszystkim ceny i miejsca, w których 

takie środki narkotyczne można nabyć. 

Podobne spotkania prowadzone są również z pedagogami, nauczycielami i rodzicami na temat: 

• "Zjawisko narkomanii wśród młodzieży - symptomy pierwszego kontaktu, objawy 

zażywania oraz możliwości pomocy". 

Od kilku lat dopalacze stanowią duży problem praktycznie w każdym mieście na terenie całego 

kraju. Dla funkcjonariuszy zgierskiej komendy walka z tym zjawiskiem jest jednym 

z priorytetów, gdyż zażywanie dopalaczy zagraża życiu i zdrowiu każdego, który je używa. 

Problem ten dotyczy głównie młodych ludzi, ale sięgają po nie również osoby dorosłe. 

Zgierscy policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą kilkadziesiąt razy w 2016 r. 

wkraczali do sklepów z dopalaczami usytuowanych w Zgierzu. Podczas kontroli zabezpieczyli 

łącznie około 200 torebek zawierających trujące dopalacze. Tak intensywne działania 

prowadzone wspólnie z Państwową Inspekcją Sanitarną doprowadziły w ciągu całego roku do 

całkowitego zlikwidowania 4 sklepów znajdujących się w powiecie zgierskim. Znajdowały się 

one w Zgierz przy ul. Dąbrowskiego, Aleksandrowskiej, Barona i Piątkowskiej. Ostatni 

zamknięty sklep przy ul. Barona został zlikwidowany w listopadzie 2016r. Funkcjonował on 

zaledwie kilka dni. Od tego czasu w Zgierzu i na terenie powiatu nie funkcjonują żadne sklepy 

oferujące dopalacze. Proceder ten pozostaje jednak pod stałą kontrolą i podlega ciągłemu 

rozpoznaniu przez wszystkich policjantów zgierskiej komendy. 

Niemniej jednak osoby, które chcą nabyć te środki mogą to zrobić na terenie miast 

sąsiadujących ze Zgierzem. Dlatego też, niezależnie od działań Policji i Sanepidu, ważnym jest 

przede wszystkim uświadomienie młodym ludziom, że dopalacze to trucizny i każde ich 

zażycie może wiązać się z poważnym ryzykiem. 

Ponadto: 

• cyklicznie przynajmniej raz w miesiącu w całym powiecie zgierskim podejmowane są 

działania pn. „NIELAT". Działania te skierowane są na ujawnianie przypadków sprzedaży 
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i podawania alkoholu nieletnim, ale również ujawnianie przypadków sprzedaży środków 

odurzających a także ujawnianie osób nieletnich znajdujących się pod działaniem tego typu 

środków, ujawnianie źródeł demoralizacji i przestępczości nieletnich, ściganie sprawców 

przestępstw i wykroczeń popełnianych na szkodę małoletnich, patrolowanie oraz obchód 

rejonów szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, miejsc grupowania się młodzieży. 

• W toku służby intensyfikowane są również czynności związane ze zbieraniem 

i utrwalaniem dowodów czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w wypadkach 

niecierpiących zwłoki, ujawnianiem osób, które nie ukończyły 18 r. ż. a znajdują się pod 

działaniem w/w środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia. 

współpraca ze Strażą Miejską (również wspólne patrole) w zakresie ujawniania 

nieletnich spożywających alkohol lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan 

odurzenia /działania Bezpieczna droga do szkoły 2016, Bezpieczne ferie, Dzień Wagarowicza, 

Bezpieczne wakacje, akcja Nielat 

• współdziałanie ze służbą kryminalną w celu rozpoznawania osób, środowisk i zdarzeń 

wpływających na demoralizację nieletnich 

przeprowadzanie działań wspólnie ze służbami kryminalnymi pod kątem wykrywania 

i ścigania sprawców przestępstw popełnianych przez nieletnich wspólnie z dorosłymi. 

W 2016r. były prowadzone intensywne działania mające na celu zaprezentowaniu osoby 

dzielnicowego każdemu mieszkańcowi. Głównym celem akcji było to, aby każda osoba 

w powiecie zgierskim wiedziała jak nazywa się jej dzielnicowy, jak wygląda i w jaki sposób 

można się bezpośrednio z nim skontaktować. W ramach kampanii opublikowano w lokalnych 

gazetach zdjęcia dzielnicowych z krótkim opisami ich rejonów oraz numerami telefonów 

i adresami email. Dodatkowo na terenie całego kraju została uruchomiona aplikacja mobilna 

„Moja Komenda", przy pomocy której podając swój adres od razu dowiemy się kto jest naszym 

dzielnicowym. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców KPP w Zgierzu organizowała także 

działania z zakresu prewencji, m.in.: 

• Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej pt. „Bezpiecznie Kibicuję, 

Przeciwnika Szanuję" - Turniej zorganizowany 21 marca 2016 r. dla 
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gimnazjalistów z terenu całego powiatu zgierskiego. Jego celem było pokazanie 

uczniom jak można czerpać zabawę z uprawiania sportu i kibicowania w sposób 

bezpieczny, niezagrażający sobie i innym. Podczas tego turnieju omówiono 

również zagadnienia związane z uzależnieniami od narkotyków 

i dopalaczy. 

• Debatę i konkurs plastyczny „Razem mamy siłę, stop dyskryminacji" -

działania odbyły się 21 marca 2016r. i skierowania była do wszystkim 

gimnazjalistów powiatu zgierskiego. Celem akcji było pokazanie uczniom jakie 

mogą być rodzaje i przejawy dyskryminacji oraz propagowanie tolerancji wśród 

młodych osób. 

3. Podejmowanie przez jednostki miasta współpracy z instytucjami o zasięgu ponadlokalnym 

na rzecz przeciwdziałania przestępczości. 

Na rzecz przeciwdziałania przestępczości w mieście Zgierzu policja, a także straż 

miejska na bieżąco, w miarę potrzeb współpracują z instytucjami o zasięgu ponadlokalnym -

m.in. policją, strażami miejskimi z ościennych gmin. 

4. Realizacja projektów i kampanii społecznych, których celem jest umacnianie więzi 

sąsiedzkich i uwrażliwianie na potrzebę wzajemnej ochrony przed przestępczością. 

W całym 2016 r. funkcjonariusze KPP Zgierz przeprowadzili cykl spotkań dla starszych 

mieszkańców powiatu zgierskiego. Było to kilkanaście spotkań z członkami Klubów Seniora, 

Uniwersytetów 3-go wieku, Domów Pomocy Społecznej i Dziennych Domów Pobytu na 

terenie całego powiatu. Każde spotkanie rozpoczynało się od apelu policjantów o noszenie 

elementów odblaskowych. W swoim wystąpieniu przekonywali, aby odblaski nosić zarówno 

w dzień jak i po zmierzchu i nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale wszędzie gdzie 

poruszają się niechronieni uczestnicy ruch drogowego. Pieszy czy rowerzysta może zauważyć 

światła samochodu z odległości nawet kilku kilometrów. Kierowca dostrzeże ich dopiero 

wówczas, gdy światła reflektorów odbiją się od ich ubrań. Często zdarza się, że poruszająca się 

poboczem osoba w ciemnym ubraniu jest dla kierującego prawie niewidoczna. W takich 

warunkach kierowca dostrzega pieszego czy rowerzystę w ostatniej chwili i najczęściej jest już 

za późno na reakcję i uniknięcie potrącenia. Z badań wynika, że osoba, która ma na sobie 
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element odblaskowy jest widoczna już z odległości prawie 150 metrów. Odblaski nie są drogie 

a czasami mogą uratować tak cenne dla nas wszystkich życie. 

Podczas swoich wystąpień omawiali sposoby do jakich uciekają się przestępcy by 

oszukać i okraść starsze osoby. Szczególną uwagę zwrócono na przypadki gdzie sprawca 

dzwoni do starszej osoby, podaje się za członka rodziny mówiąc, że znalazł się aktualnie 

w trudnej sytuacji losowej /spowodował wypadek drogowy, potrzebuje pieniędzy na zakup np. 

samochodu po bardzo atrakcyjnej cenie, na zakup akcji giełdowych, na leczenie szpitalne 

i pilnie potrzebuje pieniędzy, czyli klasyczna metoda działania na tzw. „wnuczka" czy 

„bratanicę". Policjanci podkreślali wielokrotnie, że przestępcy nie pozostają w tyle i ciągle 

modyfikują swoje działania. W ostatnim czasie często wykorzystywaną przez nich metodą jest 

tzw. kradzież „na policjanta". Sprawcy wykorzystują zaufanie społeczeństwa do 

funkcjonariuszy Policji i wyłudzają pieniądze od osób starszych. Przy omawianiu tej właśnie 

metody mówiono jak powinna zachować się osoba, która taki telefon otrzyma. Przede 

wszystkim podkreślano, że prawdziwi policjanci nigdy nie informują telefonicznie 

o prowadzonych przez siebie sprawach i nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy obcej osobie. 

Dodatkowo uczulono, by osoby samotnie mieszkające nie wpuszczały obcych osób do 

mieszkań, gdyż tacy „niespodziewani goście" mogą okazać się przestępcami. Tacy właśnie 

niejednokrotnie podszywają się za pracowników MOPS- u, ZUS - u czy też innych grup 

zawodowych wykorzystują ufność osób starszych i okradają z oszczędności jakie znajdą 

w mieszkaniu ofiary. 

Policjanci zaapelowali, by osoby starsze nie nosiły przy sobie dużych kwot pieniędzy, 

a jeżeli już jest taka konieczność - niech towarzyszy takiej osobie ktoś z rodziny bądź znajomy. 

By nie przechowywać w mieszkaniu dużych kwot pieniędzy ani wartościowych przedmiotów. 

Jeżeli już ktoś ma ochotę na przechowywanie ich to najlepiej ukryć je w miejscu trudno 

dostępnym. 

Na spotkaniach funkcjonariusze przeprowadzili instruktarz pierwszej pomocy przy 

wykorzystaniu specjalistycznego manekina, na którym każdy chętny mógł poćwiczyć 

zaprezentowane techniki. Ponadto zaprezentowano techniki samoobrony przed różnymi 

napastnikami dostosowane do wieku i możliwości fizycznych uczestników spotkania. 
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5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

Gmina Miasto Zgierz w roku 2016 podejmowała szereg działań dla zapewnienia 

dzieciom i młodzieży dostępu do alternatywnych form spędzania czasu wolnego, które 

omówiono w części dotyczącej celu strategicznego Nr 1 (w kierunkach działań dotyczących 

celu operacyjnego Nr 1) oraz w części dotyczącej celu strategicznego Nr 2 (w kierunkach 

działań dotyczących celu strategicznego Nr 3). Każde z podejmowanych działań czy akcji 

niosły ze sobą przekaz profilaktyczny, poruszane były tematy w zakresie konsekwencji 

naruszania norm i zasad. Przeprowadzane były pogadanki ze specjalistami na temat 

negatywnych zachowań, ich skutków i konsekwencji. Na bieżąco rozwiązywano wszelkie 

problemy wśród uczestników działań. 

6. Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa na drodze, m.in. poprzez remont dróg, budowę 

chodników i oświetlenia oraz poszerzenie sieci monitoringu. 

W celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa na drodze, m.in. poprzez remont 

dróg, budowę chodników i oświetlenia Gmina Miasto Zgierz w roku 2016 podjęła szereg 

działań w tym zakresie: 

1. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy 
Leopolda Staffa i Parzęczewskiej w Zgierzu". 

2. „Przebudowa parkingów i miejsc postojowych na terenie Gminy Miasto Zgierz", 
obejmująca: 

a. Budowę zatoki postojowej przy ul. Cezaka, 

b. Urządzenie miejsc parkingowych przed budynkiem Cechu przy Alei Armii Krajowej, 

c. Przebudowę parkingu i chodników przy ul. Łęczyckiej 24. 

3. „Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz - część I", obejmująca: 

a. Remont chodników na ul. Henryka Dąbrowskiego na odcinku od zakrętu (posesja nr 5) 
do ul. Parkowej o łącznej długości ok. 95 m, 

b. Remont chodnika na ul. Szczepana Rembowskiego na odcinku od ul. Mielczarskiego 
do ul. 1- go Maja, 

c. Remont chodnika na ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. Łęczyckiej do ul. Gołębiej 
o łącznej długości ok. 395. 

4. „Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz - część II", obejmująca: 
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a. Przebudowę chodnika na ul. Mielczarskiego na odcinku od ul. Długiej 
do ul. Rembowskiego, 

b. Przebudowę chodnika na ul. Moniuszki. 

5. „Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz - część III", obejmująca: 

a. Obustronną przebudowę chodnika w ul. S. Dubois na odcinku od ulicy 1 Maja 
do ul. Mielczarskiego o dł. ok.209 m, 

b. Przebudowę chodnika na ul. Szczepana Rembowskiego na odcinku 
od ul. Mielczarskiego do ul. 1- go Maja. 

6. „Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz 

- część I", obejmująca: 

a. Remont nawierzchni mineralno - asfaltowej na ul. ks. Jerzego Popiełuszki na odcinku 
od ul. 3 Maja do posesji nr 17 (zakręt) o łącznej długości ok. 175 mb, 

b. Remont nawierzchni mineralno - asfaltowej na ul. Romualda Mielczarskiego na odcinku 
od ul. Długiej do ul. ks. Sz. Rembowskiego o łącznej długości ok. 180 mb, 

c. Remont nawierzchni mineralno - asfaltowej na ul. Dubois na odcinku od ul. 1 - go Maja 
do ul. R. Mielczarskiego o długości ok. 205 mb. 

7. „Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz 

- część II", obejmująca: 

a. Przebudowę nawierzchni ul. Adama Asnyka na odcinku od ul. Bardowskiego 
do ul. Działkowej o łącznej długości ok. 173 mb, 

b. Przebudowę nawierzchni ul. Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej na odcinku 
od ul. Maczka w stronę wschodnią do granicy pasa drogowego o łącznej długości ok. 230 mb, 

c. Przebudowę nawierzchni ul. Malinowej na odcinku od ul. Sosnowej do terenu PKP 
o łącznej długości ok. 200 mb. 

8. „Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz 

- część III", obejmująca: 

a. Przebudowę nawierzchni ul. Jedlickiej na odcinku od ul. Zielonej do 

ul. Obrońców Warszawy o łącznej długości ok. 317 mb, 

b. Przebudowę nawierzchni ul. Całej na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Na skarpie o łącznej 
długości ok. 152 mb. 

9. „Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz - część 
II - zamówienie uzupełniające nr 2" - inwestycja rozpoczęta, niezakończona 

w roku 2016, obejmująca: 

a. Przebudowę nawierzchni ul. Mireckiego i Rząba o długości ok. 320 mb. 

10. „Budowa oświetlenia ulicy Złotej w Zgierzu". 

11. „Przebudowa ulicy Diamentowej w Zgierzu". 
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12. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Zgierza". 

13. „Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy Czarnego wraz z ulicami przyległymi oraz ich 
utwardzenie". 

14. „Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego", obejmująca wymianę nawierzchni 
i podbudowy na całej szerokości ulicy - 185 mb. 

15. „Budowa oświetlenia ulicy Diamentowej w Zgierzu". 

16. „Budowa oświetlenia ulicy Rajmunda Rembielińskiego - odcinek od ulicy Stępowizna 
do ulicy Przedwiośnie". 

„Budowa ulicy Milenijnej - etap II", obejmująca budowę oświetlenia. 

Natomiast w zakresie zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa poprzez poszerzenie 

sieci monitoringu od lipca 2016 r. testowane były dwie nowe kamery monitoringu, które 

zainstalowane zostały na placu J. Kilińskiego w Zgierzu, w tym kamera o dużej rozdzielczości 

4K, która skierowana została na pętlę tramwajową. Druga kamera panoramiczna, tzw. „rybie 

oko" obserwuje całe skrzyżowanie ul. 1 Maja i ul. Długiej w Zgierzu. Obraz z nowych kamer 

dociera do Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Zgierza. Kamery testowane będą przez pół 

roku, po upływie tego czasu zapadnie decyzja o ich ewentualnym zakupie. W chwili obecnej 

do Centrum MWMZ znajdującego się w budynku Straży Miejskiej przy ul. Ks. J. Popiełuszki 

3A w Zgierzu podłączonych jest łącznie 48 kamer, w tym: 20 kamer obsługiwanych przez 

oprogramowanie Bosch Video Management System - wersja 5.5 (4 kamery obrotowe, 16 

kamer stacjonarnych) oraz 28 kamer stacjonarnych obsługiwanych przez oprogramowanie 

Hikvision VS Player Software. 

7. Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w drodze do 

i ze szkoły. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w wieku szkolnym w drodze do i ze 

szkoły Straż Miejska w Zgierzu prowadziła pogadanki z dziećmi dotyczące zachowania 

bezpieczeństwa na ulicy, w związku z zaobserwowanymi wtargnięciami małoletnich na 

oblodzony staw w Parku Miejskim przy okazji akcji „Bezpieczne ferie 2016" przyczyniła się 

do organizacji pokazu ratowania tonącego człowieka, który jest pod lodem, połączoną 

z omówieniem zasad bezpieczeństwa i zachowania się nad zbiornikami wodnymi w okresie 

zimowym. SM brała także udział w ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna droga do szkoły 2016", 

mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - na przejściach dla pieszych 
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znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu szkół, dzieciom rozpoczynającym rok szkolny. 

Akcją objęto wszystkie szkoły podstawowe. 

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu 

w 2016 roku przeprowadzili pogadanki miedzy innymi z przedszkolakami i uczniami szkół 

z terenu miasta Zgierza, rodzicami uczniów. Tematem pogadanek były przepisy ruchu 

drogowego. Poruszano również tematykę związaną szeroko rozumianym bezpieczeństwem, 

nie tylko w ruchu drogowym, ale również poza nim, m.in. jak się zachować w sytuacji 

częstowania przez nieznaną osobę słodyczami, co zrobić gdy nieznajomy puka do drzwi, itp.). 

Omówiono przepisy oraz konsekwencje wynikające z prawa w stosunku do braku nadzoru nad 

dziećmi przez rodziców jak i konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego zachowania się 

dzieci i młodzieży. Zorganizowano również 3 spotkania o charakterze zajęć praktycznych, 

w których udział wzięły 102 osoby. 

Z początkiem września policjanci rozpoczęli akcję BEZPIECZNA DROGA DO 

SZKOŁY 2016. Codziennie przed każdą szkołą stał patrol policji, który czuwał nad 

bezpieczeństwem dzieci uczęszczających do szkoły. Funkcjonariusze obserwowali w jaki 

sposób przewożone są dzieci, jak parkują rodzice w okolicach szkół. Zwracali uwagę na 

prawidłowe przechodzenie przez jezdnię. Ponadto przez cały wrzesień i październik policjanci 

w ramach tej akcji prowadzili spotkania profilaktyczne z dziećmi uczęszczającymi do klas 

0 i 1. Odwiedzili również przedszkola. Podczas takich spotkań poruszyli zagadnienia dotyczące 

bezpiecznego poruszania się po drodze ze szczególnym uwzględnieniem roli pieszego. 

Przekazali również wiedzę jak zachować się w kontakcie z osobą nieznajomą. Ponadto 

policjanci uczulali najmłodszych na ryzyko jakie niesie ze sobą kontakt z groźnym psem. Na 

zakończenie takich spotkań dzieci otrzymały elementy odblaskowe. 

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego podczas całego roku 2016 przeprowadzili 

wiele działań i akcji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym np. 

działania „PIESZY", „TRZEŹWOŚĆ w ramach tej akcji działania Alkohol i Narkotyki 

1 „Trzeźwy poranek", „PRĘDKOŚĆ", „TRUCK", „E-30", „PASY", „ZNICZ", 

„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 2016 r., „NIECHRONIENI", „BUS", „GIMBUS", 

„BEZPIECZNE FERIE". 

Akcja na drodze „Kierowco - Zwolnij!" - akcja została przeprowadzona w połowie 

grudnia 2016r„ bezpośrednio przed okresem świątecznym - okresem wielu wyjazdów 

i powrotów. Zgierscy policjanci już od godziny 7.00 prze drodze krajowej nr 91 (na wysokości 
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salonu samochodowego J. J. Idczak) zorganizowali inscenizację miejsca wypadku drogowego. 

Jednocześnie korzystając z naturalnie powstających tam o tej godzinie zatorów drogowych, 

mundurowi rozdawali kierującym przejeżdżającym obok miejsca inscenizacji wypadku 

broszury informujące o tym. jak tragiczna w skutkach może być nadmierna prędkość. Celem 

działań było pokazanie jakie zagrożenie niesie ze sobą nieuważna i niebezpieczna jazda 

samochodem, a w szczególności nadmierna prędkość. Należy zaznaczyć, że te działania 

policyjne zostały zauważone przez krajowe i lokalne media, które przyniosły rozgłos 

wydarzeniu na cały kraj. 

Wskaźniki monitoringowe: 

• liczba popełnionych i wykrytych przestępstw: 

przestępczość ogólna - stwierdzone: 1495, wykryte: 1069 

przestępstwa kryminalne - stwierdzone: 916, wykryte: 577 

• liczba opracowanych i realizowanych programów profilaktyczno-edukacyjnych - 140 

oraz liczba osób nimi objętych - 5678 

• liczba zrealizowanych inwestycji w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze - 27 

• liczba zainstalowanych w mieście kamer monitoringowych - 48 

Cel strategiczny 5. 

Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego. 

Cel operacyjny 

doskonalenie kadr i służb pomocowych oraz rozwijanie infrastruktury socjalnej 

Kierunki działań do celu operacyjnego 

1. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej w mieście poprzez zwiększenie nakładu 

finansowego na szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego. 

W ramach podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy społecznej 2 pracowników socjalnych 

ukończyło studia z tytułem magistra, a 1 pracownik socjalny rozpoczął naukę w ramach 

specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. 
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Środki finansowe w 2016 roku przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji kadry 

pozwoliły na sfinansowanie 8 szkoleń. Ponadto pracownicy wzięli udział w 10 szkoleniach 

bezpłatnych w różnych obszarach. 

2. Zwiększenie zatrudnienia pracowników socjalnych zgodnie ze wskaźnikami określonymi 

w ustawie o pomocy społecznej. 

W 2016 roku w MOPS zatrudnionych było 29 pracowników socjalnych, 2 asystentów 

rodziny, a w grudniu zatrudnionych zostało dodatkowych 2 asystentów rodziny w ramach 

realizacji Projektu „W Rodzinie" dofinansowanego ze środków unijnych. 

3. Podejmowanie działań promocyjnych mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku 

pomocy społecznej. 

W przypadku realizacji projektów, przedsięwzięć i działań na rzecz mieszkańców 

dystrybuowane są materiały informacyjne w postaci plakatów, ulotek czy broszur. Wszelkich 

informacji o podejmowanych i realizowanych działaniach udzielają także pracownicy MOPS 

bezpośrednio w jednostce - w sekretariacie i Punkcie Informacji. 

4. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji o dostępnych formach świadczeń 

pomocowych, m.in. przez zamieszczanie informacji dotyczących funkcjonowania pomocy 

społecznej np. na stronie Urzędu Miasta Zgierza i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Informacje na temat bieżącej i statutowej działalności Ośrodka udostępnione są 

w Internecie - na oficjalnej stronie MOPS - www.mopszgierz.pl, a także na stronie Miasta. 

Cel operacyjny 

wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego 
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Kierunki działań do celu operacyjnego 

1. Realizowanie zadań służących rozwiązywaniu problemów społecznych przy współpracy 

z sektorem pozarządowym. 

Gmina Miasto Zgierz oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, w roku 2016 

w szerokim zakresie współpracowały z sektorem pozarządowym przy realizacji zadań 

służących rozwiązywaniu problemów społecznych. Organizacje pożytku publicznego zgodnie 

z katalogiem zadań zawartym w statutach, przystępowały do odpowiednich konkursów ofert, 

które ogłaszała Gmina Miasto Zgierz czy MOPS. Zadania z szeroko pojętej polityki społecznej 

realizowały przy wsparciu Gminy, uzyskując dotację na ich realizację. Organizacje składały 

również oferty z własnej inicjatywy, pozyskując środki na realizację zadania od Gminy Miasto 

Zgierz w drodze małego grantu. Ponadto w tym zakresie Miasto współpracowało z sektorem 

pozarządowym na podstawie zawartych umów na zakup usług. 

Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawione są w kierunkach działań do 

poszczególnych celów operacyjnych przedmiotowej strategii. 

2. Wspieranie istniejących podmiotów ekonomii społecznej i podejmowanie inicjatyw 

zmierzających do utworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej. 

W roku 2016 na terenie miasta Zgierza funkcjonowało łódzkie Stowarzyszenie 

Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My"', które prowadziło punkt konsultacyjno-doradczy. Na prośbę 

podmiotu zarówno w MOPS, jak i na stronie internetowej miasta Zgierza zamieszczano 

informacje na temat organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć. 

3. Opracowywanie i realizowanie przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi partnerami projektów służących aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców 

miasta, w tym współfinansowanych z funduszy zewnętrznych. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu realizował projekty służące aktywizacji 

społecznej i zawodowej mieszkańców miasta bez udziału organizacji pozarządowych. Także 

Powiatowy Urząd Pracy prowadził projekty służące aktywizacji zawodowej mieszkańców, 

jednak nie współpracował w tym zakresie z sektorem pozarządowym. 
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4. Promowanie działalności organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej oraz 

udzielanie im pomocy w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet miasta źródeł 

finansowania. 

Szczegółowe działania w zakresie współpracy samorządu miasta z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zawiera 

Program współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie oraz sprawozdania z realizacji tego Programu. 

Gmina Miasto Zgierz współpracuje z organizacjami pozarządowymi na różnych 

płaszczyznach. Udziela im wsparcia w realizacji zadań poprzez dotacje czy małe granty. Dział 

Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych Urzędu Miasta Zgierza udziela wsparcia 

z tytułu pomocy w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet miasta źródeł finansowania. 

Ponadto organizacje pozarządowe mają na stronie UMZ zakładkę, gdzie zamieszczane 

są informacje dotyczące działalności poszczególnych organizacji, także o Radzie Organizacji 

Pozarządowych Miasta Zgierza. Organizacje w roku 2016 miały możliwość zaprezentowania 

swojego dorobku na sesji Rady Miasta Zgierza. 

Wskaźniki monitoringowe: 

• liczba szkoleń, w których uczestniczyła kadra pomocy społecznej - 18 

• liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących w mieście w obszarze szeroko 

rozumianej pomocy społecznej - 11 

• liczba wspólnych przedsięwzięć realizowanych w celu rozwiązywania problemów 

społecznych - 18 

• liczba opracowanych i zrealizowanych projektów w ramach strategii rozwiązywania 

problemów społecznych - 9 

• liczba wspieranych przez samorząd gminy organizacji pozarządowych - 58 
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II. Podsumowanie 

Monitoring Strategii jest stałym procesem obserwacji, która ma na celu zapewnienie 

informacji na temat słuszności i skuteczności podejmowanych działań. 

W związku z powyższym dla zagwarantowania tego, że założone cele postawione w Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zgierza na lata 2016 - 2020 są realizowane 

konsekwentnie i rzetelnie, dokonano przeglądu zadań wykonanych w 2016 roku. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż większość założonych zadań w 2016 r. została 

wdrożona w zadowalającym stopniu, a pozostałe są w trakcie realizacji. Świadczy to o ciągłej 

i nieustannej realizacji zakładanych działań. 

Należy stwierdzić, iż Strategia zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form 

pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi 

zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi w szerszym 

obszarze polityki społecznej. Opracowana Strategia pozwala na celowe, systematyczne 

i planowe dążenie do osiągnięcia wytyczonych celów strategicznych. 

Opisane w raporcie działania w dużej mierze pozwalają na przeciwdziałanie ubóstwu, 

bezrobociu czy bezdomności, jednak w dalszym ciągu należy dążyć do podejmowania działań 

skutecznie eliminujących te zjawiska. Należy podkreślić, iż w roku sprawozdawczym Gmina 

Miasto Zgierz nie pozyskała nowych lokali socjalnych, mieszkań chronionych oraz mieszkań 

wspomaganych. 

Z analizy materiału wynika, że działania podejmowane w ramach wspierania rodzin, 

wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom, w dużej mierze 

realizowane są przy udziale organizacji pozarządowych i zaspokajają potrzeby mieszkańców 

w tym zakresie. Także oferta w zakresie ochrony zdrowia jest dostosowywana do aktualnych 

potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Zapotrzebowanie na usługi medyczne w regionie jest 

bardzo duże, na co wskazuje kolejka oczekujących do lekarzy określonych specjalności, 

zatrudnionych w MZPR. Prawidłowe zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych ludności ogranicza 

wielkość kontraktu z NFZ. 

W związku z zaobserwowanym zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, w roku 

sprawozdawczym podjęto zintensyfikowane działania nakierowane na ogólno pojęte wsparcie 

osób 60 +. Natomiast zadania z zakresu polityki na rzecz osób niepełnosprawnych na wysokim 

poziomie i w szerokim spektrum realizowało Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną. 
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Z raportu wynika, iż kierunki działań w kontekście podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa w mieście zostały zrealizowane. Świadczy o tym szeroki wachlarz programów 

profilaktyczno-edukacyjnych realizowanych w placówkach oświatowych, liczne działania 

prewencyjne prowadzone przez policję czy straż miejską, bogata oferta dostępu do 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego, 27 zrealizowanych inwestycji służących 

poprawie bezpieczeństwa mieszkańców na drodze, czy też 48 kamer monitoringowych, które 

umożliwiają podejmowanie natychmiastowych interwencji. 

Skuteczność realizacji działań w ramach strategii należy uznać za dobrą. Strategia 

systematycznie przynosi rezultaty. Efektywna realizacja zadań przyczynia się do wzrostu 

znaczenia nie tylko pomocy społecznej w gminie. Działania realizowane w ramach strategii 

rozwijają świadomość społeczną, pogłębiają wiedzę na temat problemów społecznych 

i skutecznego ich przeciwdziałania. Strategia umożliwia rozwój infrastruktury społecznej, 

wpływa na wzrost poziomu kwalifikacji osób pracujących w jednostkach pomocy społecznej. 

Strategia opracowana została na lata 2016-2020, rok 2016 jest przyjęty jako rok bazowy 

dla podejmowanych działań oraz dla wskaźników wykorzystywanych w procesach 

monitorowania problemów społecznych. Do danych przedstawionych w raporcie za 2016 rok 

będzie można odnieść się w latach kolejnych. 

III. Rekomendacje 

Zespół ds. oceny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych po dokonaniu analizy 

sytuacji społecznej w mieście, uznał iż niedostateczna ilość miejsc opieki nad małym dzieckiem 

w Zgierzu (jedyna placówka publiczna - Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka 

w Zgierzu dysponująca 90 miejscami opieki) oraz stale rosnące zapotrzebowanie na usługi 

opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci w wieku do lat 3 (średnio 100 osób oczekujących na 

przyjęcie do miejskiego żłobka na liście rezerwowej) są ważnym problemem społecznym. 

W związku z powyższym Zespół sugeruje w ramach aktualizacji Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Zgierza na lata 2016 - 2020 

wprowadzenie zapisów dotyczących podjęcia działań ukierunkowanych na zwiększenie 

dostępności do instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

a tym samym zwiększenie szans powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad 

dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie ze społecznym zapotrzebowaniem 

w tym zakresie. 
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Ponadto Zespół uważa, iż należałoby podjąć działania na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi i chorych psychicznie. 

W obecnie obowiązującej Strategii zbyt mało uwagi poświęcono grupie społecznej osób 

z zaburzeniami psychicznymi i co się z tym wiąże nie zaplanowano działań skierowanych do 

tej grupy osób. 

Jak wynika z analizy problemu w 2016 r. w Poradni Zdrowia Psychicznego w Zgierzu 

funkcjonującej przy Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Zgierzu udzielono 6 638 

porad. 

Ponadto z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu wynika, że około 

40 osób będących w kręgu zainteresowania Ośrodka wymagałoby wsparcia w postaci udziału 

w zajęciach placówki wsparcia dziennego. Udział w zajęciach Środowiskowego Domu 

Samopomocy dla osób chorych psychicznie mógłby poprawić jakość życia osób chorych 

psychicznie oraz przyczynić się do włączenia ich do życia społecznego w środowisku 

lokalnym. 

Zdaniem zespołu oceniającego Strategię za rok 2016, utworzenie placówki wsparcia 

dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i chorych psychicznie jest odpowiedzią na 

rosnącą liczbę osób potrzebujących takiego wsparcia. 

Wobec powyższego zespól rekomenduje wprowadzenie zmian w celu strategicznym 3, 

który brzmi: 

„utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz 

umożliwienie im udziału w życiu społecznym" poprzez wprowadzenie dopisku po słowie 

niepełnosprawnych słowa chorych oraz w kierunkach do celu operacyjnego 2 dopisać pkt 11 

w brzmieniu „ Podejmowanie działań w miarę posiadanych zasobów mających na celu 

utworzenie na terenie miasta Zgierza Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi.". 

Autorzy dokumentu pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy uczestniczyli 

w jego opracowaniu, jednocześnie chcą wyrazić nadzieję na dalszą współpracę 

w dalszej realizacji zapisów strategii. 
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Załącznik nr 1 do Raportu 

ze Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za rok 2016 

Nazwa Placówki: Miejskie Przedszkole nr 2 

Lp. Pytanie Działania w tym zakresie, nazwa szkolenia, 

ilość form, liczba uczestników 

1. Promowanie prawidłowego modelu 
rodziny oraz edukowanie rodzin w zakresie 
właściwego wypełniania ról rodzicielskich 
przez placówki oświatowe, (np. program 
edukacyjny, spotkania z rodzicami, 
prelekcje) 

Jak stymulować rozwój mowy dziecka i kiedy 

jest potrzebna pomoc logopedy? - prelekcja dla 

50 rodziców z udziałem specjalistów z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgierzu -

09.11.2016. 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii i przemocy w 
rodzinie, w szczególności skierowanej do 
dzieci i młodzieży, (np. program 
edukacyjny, spotkania z rodzicami, 
prelekcje) 

Realizacja projektu edukacyjnego : „Radosne, 

bezpieczne przedszkole"- 156 dzieci 

3. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia 

w placówkach oświatowych, m.in. poprzez 

doskonalenie kadr nauczycielskich i 

pedagogów szkolnych, (szkolenia, kursy 

indywidualne i rad pedagogicznych w tym 

zakresie, nazwa ilość) 

Realizacja planu doskonalenia zawodowego na 
rok szkolny 2016/2017; np. : 

- Wybuchowe dzieci jak radzić sobie z trudnymi 
emocjami u dzieci 5 nauczycieli; 

- Trudni rodzice - jak radzić sobie w 
komunikacji z rodzicami uczniów- 4 nauczycieli; 

- Dokumentowanie i organizacja procesu 
kształcenia ucznia posiadającego orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego - 4 
nauczycieli. 

4. Zapewnienie dzieciom wymaganego 
wsparcia dostępu do specjalistów -
psychologa, psychiatry dziecięcego, 
logopedy, (liczba godzin dyżurów) 

Realizacja zajęć specjalistycznych 

logopedycznych dla 40 dzieci na terenie 

przedszkola (w ramach zajęć dodatkowych 

finansowanych z budżetu przedszkola). 
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Podejmowanie działań mających na celu 
wyrównywanie szans edukacyjnych, m.in. 
poprzez prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, (liczba form i godzin) 

0 

5. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych w 
dostępie do edukacji, m.in. poprzez 
prowadzenie klas integracyjnych i 
organizację nauczania indywidualnego. 
(Liczba klas i liczba decyzji o naucz. 
Indywidualnym) 

0 

6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu 
do alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego, m.in. poprzez rozszerzenie oferty 
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych przy 
wykorzystaniu zasobów kulturalnych i 
sportowo rekreacyjnych miasta, (liczba 
imprez miejskich, w których placówka 
brała udział lub które organizowała. 

Organizacja międzyprzedszkolnego konkursu : „ 

Ekologiczna ozdoba świąteczna" - 09.12.2016 ( 

30 uczestników); 

Udział dzieci w konkursach organizowanych 

przez miejskie przedszkola - 4 (15 uczestników); 

Udział dzieci w zajęciach edukacyjnych, 

warsztatach, konkursach, olimpiadach 

organizowanych na terenie ośrodków kultury, 

bibliotek, CKD- 156 uczestników; 

Udział dzieci wraz z rodzicami w pikniku 

:„Wszystko na zdrowie-Zgierz miastem 

zdrowego stylu życia"- 40 uczestników (28 maja 

217 roku). 

7. Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych 
doskonalących swoje kwalifikacje 
zawodowe. 

14 nauczycieli 

8. Liczba uczniów uczęszczających do klas 
integracyjnych. 

0 

9. Liczba uczniów objętych nauczaniem 
indywidualnym. 

0 

10. Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji 
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 

Udział w programach ogólnopolskich : 

- Czyste powietrze wokół nas - 70 uczestników; 

- Mamo tato wolę wodę - 50 uczestników; 
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- Kubusiowi przyjaciele natury - 50 

uczestników. 

11. Opracowywanie i realizowanie programów 
profilaktyczno - edukacyjnych w 
placówkach oświatowych, (liczba) 

Program rozwoju przedszkola - program 

edukacji ekologicznej : 

„Jesteśmy częścią przyrody i czujemy się za nią 

odpowiedzialni" - 156 uczestników. 

12. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu 
do alternatywnych form spędzenia czasu 
wolnego, (jakie formy ich liczba) 

Udział dzieci w Memoriale im Władysława 

Lisieckiego - 20 uczestników. 
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Załącznik nr 2 do Raportu 

ze Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za rok 2016 

Nazwa Placówki: Miejskie Przedszkole Nr 3 -.integrącyjnę z oddziałami specjajnymj w Zgierzu, ul..Mięlcząrskiego 26 

Lp. Pytanie Działania w tym zakresie, nazwa szkolenia, ilość form, liczba 

uczestników 

1. Promowanie prawidłowego modelu rodziny oraz 
edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról 
rodzicielskich przez placówki oświatowe, (np. program 
edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

- Organizacja warsztatów plastycznych bożonarodzeniowych dla 
dzieci i ich rodziców (15 dzieci i ich rodzice) 

- zajęcia otwarte dla rodziców (2 razy w roku w 5 oddziałach) 
- Piknik Rodzinny - 1 raz w roku z udziałem dzieci (ok 80 dzieci) 

uczęszczających do przedszkola i ich rodziców) 
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 

edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w 
rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, 
(np. program edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

Programy profilaktyczne: 
- „Przyjaciele Zippiego" - w oddziale dzieci 6-letnich (20 dzieci) 
- Prelekcja na temat prawidłowych relacji dzieci i rodziców - 15 

rodziców 

3. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia w placówkach 
oświatowych, m.in. poprzez doskonalenie kadr 
nauczycielskich i pedagogów szkolnych, (szkolenia, kursy 
indywidualne i rad pedagogicznych w tym zakresie, nazwa 
ilość) 

- szkolenie rady pedagogicznej - ilość - 5 
- kursy indywidualne - 14 

4. Zapewnienie dzieciom wymaganego wsparcia dostępu do 
specjalistów - psychologa, psychiatry dziecięcego, 
logopedy, (liczba godzin dyżurów) 

organizacja „Dni Bezpłatnej Diagnozy - logopedycznej, 
pedagogicznej, psychologicznej, rehabilitacji ruchowej" dla dzieci 
w wieku od 2 do 6 lat z terenu miasta Zgierza i powiatu - 1 raz w 
roku (34 dzieci z rodzicami) 
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Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych, m.in. poprzez prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, (liczba form i godzin) 

- Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 
- 6 godzin w miesiącu dla każdego dziecka objętego programem 
na podstawie opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczną 
Pedagogiczną (38 dzieci) 

- podczas codziennych zajęć z dziećmi (logopeda, rehabilitant 
ruchu, pedagog specjalny) pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
dla dzieci - średnio 2 godziny tygodniowo dla każdego dziecka 
objętego pomocą (34 dzieci) 

5. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych w dostępie do 
edukacji, m.in. poprzez prowadzenie klas integracyjnych i 
organizację nauczania indywidualnego. (Liczba klas i liczba 
decyzji o naucz. Indywidualnym) 

- 4 oddziały integracyjne i 1 oddział specjalny 
- nauczanie indywidualne - 0 

6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego, m.in. 
poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów kulturalnych i 
sportowo rekreacyjnych miasta, (liczba imprez miejski, w 
których placówka brała udział lub które organizowała. 

a) zorganizowanie i prowadzenie: 
- Międzyprzedszkolnego Festiwalu Sopelkowych Dźwięków 
- Miedzyprzedszkolnego Rajdu Przedszkolaków 
- kółko plastyczne dla chętnych dzieci 5, 6-letnich 

uczęszczających do naszego przedszkola 
b) udział w imprezach miejskich: 
- Olimpiada Przedszkolaka 
- Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 

"Sami o Sobie" (występy dzieci na scenie w Parku Kulturowym 
Miasto Tkaczy) 

- obchody Dni Zgierza (występy dzieci na scenie w parku 
miejskim) 

7. Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych doskonalących 
swoje kwalifikacje zawodowe. 16 

8. Liczba uczniów uczęszczających do klas integracyjnych. 
23 do oddziałów integracyjnych oraz 8 do oddziału specjalnego 



9. Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. 
0 

10. Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i 
profilaktyki zdrowotnej. 18 

11. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno -
edukacyjnych w placówkach oświatowych, (liczba) 

Realizacja programów profilaktycznych (2): „Akademia 
Aquafresh", „Czyste powietrze wokół nas" 

12. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzenia czasu wolnego, (jakie formy 
ich liczba) 

- organizacja wycieczek (3) z udziałem wszystkich dzieci 
uczęszczających do przedszkola: do gospodarstwa 
agroturystycznego, do teatru, do Lasu Łagiewnickiego w Łodzi 
na warsztaty przyrodniczo-ekologiczne, 

- organizacja akcji: „Góra grosza"; zbiórka makulatury, baterii 
oraz plastikowych nakrętek; 

- organizowanie konkursów plastyczno-technicznych dla dzieci i 
ich rodziców (3) 

- kącik biblioteczny dla dzieci i rodziców - wypożyczanie 
dzieciom książek do domu; 

- organizowanie w przedszkolu czytania książek przez 
zaproszonych rodziców w ramach akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom" 

- Sportowy Dzień Dziecka w przedszkolu - gry i zabawy ruchowe 
w ogrodzie przedszkolnym corocznie 1 czerwca 
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Załącznik nr 3 do Raportu 

ze Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za rok 2016 

Nazwa Placówki - Miejskie Przedszkole Nr 6 

Lp. Pytanie Działania w tym zakresie, nazwa szkolenia, 

ilość form, liczba uczestników 

1. Promowanie prawidłowego modelu 
rodziny oraz edukowanie rodzin w 
zakresie właściwego wypełniania ról 
rodzicielskich przez placówki 
oświatowe, (np. program edukacyjny, 
spotkania z rodzicami, prelekcje) 

- zebrania z rodzicami nt. „Nasze prawa i 
obowiązki" 

zapoznanie z założeniami programu 
wychowawczego 
- zorganizowanie konkursu plastycznego dla 
dzieci i rodziców „Znam swoje prawa", 
- Wspólnie z dziećmi w formie graficznej 
wypracowanie „Kodeksu zachowania w 
grupie 

możliwość wypożyczania literatury 
pedagogiczno- psychologicznej 

2. Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej, 
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii i przemocy 
w rodzinie, w szczególności 
skierowanej do dzieci i młodzieży, 
(np. program edukacyjny, spotkania z 
rodzicami, prelekcje) 

Zapoznawanie z prawami dziecka 
wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka, 
przekazywanie informacji na temat 
możliwości uzyskania pomocy w 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 
zaburzonych relacji rodzinnych, współpraca z 
policją w zakresie reagowania na zaburzone 
relacje rodzic- dziecko, zapoznanie dzieci i 
rodziców z opracowanym Kodeksem 
zachowań niwelujących zachowania 
niepożądane społecznie, promowanie 
literatury w tym temacie, przekazywanie 
informacji o tematyce zajęć dla dzieci i 
rodziców organizowanych przez Poradnię 
Psychologiczno- Pedagogiczną 

3. Podnoszenie poziomu jakości 

kształcenia w placówkach 

oświatowych, m.in. poprzez 

doskonalenie kadr nauczycielskich i 

pedagogów szkolnych, (szkolenia, 

kursy indywidualne i rad 

W wyżej wymienionych tematach nie było 
szkoleń 



pedagogicznych w tym zakresie, 

nazwa ilość) 

4. Zapewnienie dzieciom wymaganego 
wsparcia dostępu do specjalistów-
psychologa, psychiatry dziecięcego, 
logopedy, (liczba godzin dyżurów) 

Zajęcia logopedyczne 1 raz w tygodniu - 26 
dzieci 

Zajęcia terapii pedagogicznej - 2 razy w 
tygodniu po 30 minut 32 dzieci 

4. 

Podejmowanie działań mających na 
celu wyrównywanie szans 
edukacyjnych, m.in. poprzez 
prowadzenie zajęć wyrównawczych, 
(liczba form i godzin) 

Zajęcia kompensacyjno- wyrównawcze w 
grupach - wyrównywanie różnic 
rozwojowych - 2 razy w tygodniu po 30 
minut - 30 dzieci 

Gimnastyka korekcyjna - ogólnorozwojowa 1 
raz w tygodniu - 150 dzieci 

5. Wspieranie uczniów 
niepełnosprawnych w dostępie do 
edukacji, m.in. poprzez prowadzenie 
klas integracyjnych i organizację 
nauczania indywidualnego. (Liczba 
klas i liczba decyzji o naucz. 
Indywidualnym) 

1 dziecko - nauczanie indywidualne 

6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży 
dostępu do alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego, m.in. 
poprzez rozszerzenie oferty zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych przy 
wykorzystaniu zasobów kulturalnych i 
sportowo rekreacyjnych miasta. 
(liczba imprez miejski, w których 
placówka brała udział lub które 
organizowała. 

- udział przedszkolaków w biegu- Memoriale 
Wł. Lisieckiego 

- udział w olimpiadzie przedszkolaka 

- udział w sportowym turnieju miast i gmin 

- udział w olimpiadzie matematycznej, 
turnieju gry w warcaby, jesiennym turnieju 
bajkowych strof, 

- zabawy sportowe w ogrodzie 
przedszkolnym 

- wycieczki do teatru, na wystawy do Domu 
Kultury SEM, do Parku Kulturowego Miasto 
Lkaczy 

- zajęcia kółka plastycznego i teatralnego 

- spacery do parku miejskiego, lasu, ośrodka 
ekologicznego 

7. Liczba nauczycieli i pedagogów 
szkolnych doskonalących swoje 
kwalifikacje zawodowe. 
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8. Liczba uczniów uczęszczających do Nie dotyczy 
klas integracyjnych. 

9. Liczba uczniów objętych nauczaniem 1 
indywidualnym. 

10. Liczba przedsięwzięć w zakresie 13 
promocji zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej. - Edukacja, promocja i profilaktyka w 

kierunku zdrowia jamy ustnej 
skierowana do małych dzieci i ich 
rodziców, 

- Na sportowo jest zdrowo -
przedszkolny program wychowania 
zdrowotnego - konkurs ogólnopolski 

- Radosne przedszkole - konkurs 
ogólnopolski -

- Szpital Pluszaków - oswojenie 
dzieci ze służbami ratunkowymi oraz 
wpojenie zasad prawidłowego 
postępowania w obliczu sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia -

- udział w ogólnopolskim programie 
Akademii Aąuafresh - realizacja zajęć 
edukacyjnych z zakresu dbania o 
higienę jamy ustnej. 

- Udział w programie „Dzieciaki -
mleczaki" - realizowanym przez 
Polską Izbę Mleka pod patronatem 
MEN, którego celem jest wzrost 
świadomości na temat roli mleka i 
produktów mlecznych w diecie dzieci 
oraz szerzenie idei zdrowego stylu 
życia wśród dzieci i rodziców 

- udział w Europejskim Programie 
dopłat do spożycia mleka - „Szklanka 
mleka 

- udział w programie „Zdrowo jemy, 
zdrowo rośniemy"-



- współpraca z uczestnikami projektu 
„EKO znaczy KOCHAM" 
zajmującego się problematyką 
zanieczyszczonego środowiska 

- udział w ogólnopolskim projekcie 
„Kubusiowi przyjaciele natury", 

- udział w konkursie ogólnopolskim 
„Bezpieczne dziecko na drodze" . 

- udział w ogólnopolskim programie 
przedszkolnej edukacji antytytoniowej 
„Czyste powietrze wokół nas 

- udział w Programie Polskiego 
Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej 
„Mamo masz wybór"- propagującego 
szczepienia profilaktyczne przeciw 
wirusowemu zapaleniu wątroby, 

11. Opracowywanie i realizowanie 
programów profilaktyczno -
edukacyjnych w placówkach 
oświatowych, (liczba) 

13 - j.w 

12. Zapewnienie dzieciom i młodzieży 
dostępu do alternatywnych form 
spędzenia czasu wolnego, (jakie formy 
ich liczba) 

Spacery, wycieczki, zawody sportowe, 

organizowanie zabaw tematycznych, 

prowadzenie kółka kulinarnego, teatralnego, 

plastycznego, gry i zabawy stolikowe 



Załącznik nr 4 do Raportu 

ze Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za rok 2016 

Miejskie Przedszkole Nr 7 

Lp. Pytanie Działania w tym zakresie, nazwa szkolenia, ilość form, liczba 

uczestników 

1. Promowanie prawidłowego modelu rodziny oraz 
edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról 
rodzicielskich przez placówki oświatowe, (np. program 
edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

Pedagogizacja rodziców - wypożyczanie rodzicom książek na 
interesujący ich temat dot. wychowania dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym ( Biblioteczka przedszkolna ) 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w 
rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, 
(np. program edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

Założenie Niebieskiej Karty - jedna rodzina 

3. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia w placówkach 
oświatowych, m.in. poprzez doskonalenie kadr 
nauczycielskich i pedagogów szkolnych, (szkolenia, kursy 
indywidualne i rad pedagogicznych w tym zakresie, nazwa 
ilość) 

Szkolenia rady pedagogicznej : 
S Emisja i higiena głosu nauczyciela 
S Rytm, ruch i dotyk - jak budować w dziecku fundament do 

nauki czytania i pisania 
•S Ewaluacja zewnętrzna i co dalej ? - wykorzystanie 

wniosków poewaluacyjnych w planowaniu pracy 
przedszkola 

Kursy indywidualne : 
•S Naturalne strategie uczenia się dzieci jako wyznacznik 

aktualizacji podstaw programowych i programów nauczania 
S Przedszkolak w drodze do sukcesu w szkole 
S Terapia neurologopedyczna w terapii dzieci z głęboką 

niepełnosprawnością intelektualną 
•S Rytmika w edukacji przedszkolnej 
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•S Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda 
przeciwdziałania chorobom jamy ustnej 

•S Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów 
wędrownych - 2 nauczycielki 

S Warto czytać - 2 nauczycielki 
S Złość, lęk , gniew -muzykoterapia w radzeniu sobie z 

trudnymi emocjami 
^ Grafomotoryka poza granicami - inspiracje plastyczne czyli 

jak zachęcić dzieci do podejmowania aktywności 
artystycznej z jednoczesna terapią motoryki małej 

S Opiekun stażu - jak dobrze spełniać swoja rolę i realizować 
zadania 

S Zabawa z muzyka klasyczna jako czynnik stymulujący 
rozwój muzyczny dziecka - 2 nauczycielki 

•S Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie 2 
nauczycielki 

•S Zrównoważony rozwój- ekologiczna edukacja globalna 
S Nauka języka angielskiego razem z dziećmi w edukacji 

elementarnej - 2 nauczycielki 
S Easy Reading - tekst i książka łatwa w czytaniu w edukacji i 

życiu 
•/ Piosenka w ruchu i zabawie 
•f Dzieci odkrywają świat liter- nauka czytania i pisania w 

przedszkolu 
S Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda 

przeciwdziałania chorobom jamy ustnej 
S Ciemna strona baśni - kanibalizm, przemoc, erotyzm, czyli o 

baśniach w mrocznej odsłonie 
•S Muzykoterapia w walce z agresja i stresem 
S Dziecko z zespołem Aspergera w edukacji przedszkolnej 
•S Umuzykalnienie dzieci w okresie przedszkolnym metodą 

Carla Orffa 
•/ Kod zachowania - jak rozszyfrować bardzo trudne 

zachowania uczniów i jak z nimi postępować - skuteczne 



narzędzie do stosowania w szkole, przedszkolu i w domu z 
udziałem Jessici Minahan 

•S Obsługa zmodernizowanego SiO 
•S Nowatorskie aplikacje edukacyjne wspierające efektywna 

współpracę pomiędzy nauczycielem, uczniem i rodzicem 
•S Jak zachęcić dziecko do poznawania świata nauki? 

Nowatorskie pomoce naukowe 
•S Rozwijanie kompetencji nauczyciela 

4. Zapewnienie dzieciom wymaganego wsparcia dostępu do 
specjalistów - psychologa, psychiatry dziecięcego, 
logopedy, (liczba godzin dyżurów) 

Zajęcia logopedyczne prowadzone przez specjalistę - nauczyciela 
przedszkola Agnieszkę Szadkowską w naszej placówce z dziećmi 
mającymi wady wymowy , w każdy czwartek w godz. 10.00-12.00 
lub 12.30-13.30 

4. 

Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych, m.in. poprzez prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, (liczba form i godzin) 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne : 
1 .Ćwiczenia usprawniaiace zaburzona sprawność manualna -
dzieci wymagające zintensyfikowania w/w ćwiczeń, 
w toku zajęć indywidualnych i zespołowych ( codziennie ) 

2. Ćwiczenia zaburzonej orientacii przestrzennei -
dzieci wymagające zintensyfikowania w/w ćwiczeń, 
w toku zajęć indywidualnych i zespołowych ( codziennie ) 
3. Ćwiczenia z zakresu rozwijania mowy i myślenia-
dzieci wymagające pracy indywidualnej w w/w kierunku 
4. Niwelowanie agresji u dzieci -
dzieci wymagające zintensyfikowania w/w ćwiczeń, 
w toku zajęć indywidualnych i zespołowych ( codziennie ) 

5. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych w dostępie do 
edukacji, m.in. poprzez prowadzenie klas integracyjnych i 
organizację nauczania indywidualnego. (Liczba klas i liczba 
decyzji o naucz. Indywidualnym) 

X 



6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego, m.in. 
poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów kulturalnych i 
sportowo rekreacyjnych miasta, (liczba imprez miejski, w 
których placówka brała udział lub które organizowała. 

X 

7. Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych doskonalących 
swoje kwalifikacje zawodowe. 

Nauczycieli 12 

8. Liczba uczniów uczęszczających do klas integracyjnych. X 

9. Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. X 

10. Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i 
profilaktyki zdrowotnej. 

Udział 150 dzieci w programach i projektach : 

•S Codzienne mycie zębów po śniadaniu 

•S „ Dzieciństwo bez próchnicy " - nasze przedszkole jako 
jedyne w Zgierzu zakwalifikowało się do tego projektu 
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej. 

•S „ Dzieciaki Mleczaki " - program edukacyjno-informacyjny 
, którego celem jest pokazanie dzieciom walorów 
zdrowotnych mleka, głównie poprzez zabawę, aktywność 
fizyczną oraz intelektualną. 

S „ Akademia Aqafresh Ogólnopolski Program Edukacji 
Zdrowotnej, którego celem jest budowanie i wyrabianie 
wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę jamy 



ustnej, a w konsekwencji zmniejszenie tak poważnego 
problemu, jakim jest próchnica u dzieci w Polsce. 

•S Ogólnopolski Program Edukacyjny „ Kubusiowi Przyjaciele 
Natury " Celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania 
o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych 
uczestników jest przygotowanie szeregu projektów 
ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie 
przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji. 

•S Utworzenie ogródka dydaktycznego „ Mini Ogród 
Botaniczny który służy do prowadzenia zajęć 
plenerowych i bezpośredniego obcowania z przyrodą m.in. 
hodowanie ziół, pomidorków , które w ciągu roku 
szkolnego wykorzystywane są przez przedszkolną kuchnię . 

11. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno -
edukacyjnych w placówkach oświatowych, (liczba) 

1 .Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola Nr 7 
2. Program profilaktyczny - „ Bezpieczny Przedszkolak " 
3.Programy własne : 

S „ My i Przyroda „ 
^ „ Z  k o m p u t e r e m  w  p r z e d s z k o l u "  ;  
•S „Moje prawa - nauka o prawach dziecka czy nauka na rzecz 

praw dziecka 
^„Z książką za Pan Brat" 

12. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzenia czasu wolnego, (jakie formy 
ich liczba) 

Na terenie przedszkola prowadzone są kółka zainteresowań dla 
dzieci uzdolnionych . Są to: 

S kółko plastyczne, 
•S ekologiczne, 
•S komputerowe, 
•S muzyczno-ruchowe ( mini aerobik ) 
oraz zajęcia dodatkowe dla 150 dzieci 
S Rytmika 
•S Język angielski 
•S Gimnastyka ogólnorozwojowa 



•S Karate ( tylko dla dzieci starszych ( 3 grupy ) 
Zajęcia w/w prowadzone są raz w tygodniu 
Natomiast raz w miesiącu odbywają się Koncerty Muzyczne. 
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Załącznik nr 5 do Raportu 

ze Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za rok 2016 

Nazwa Placówki Miejskie Przedszkole nr 8 w Zgierzu 

Lp. Pytanie Działania w tym zakresie, nazwa szkolenia, 

ilość form, liczba uczestników 

1. Promowanie prawidłowego modelu rodziny 
oraz edukowanie rodzin w zakresie 
właściwego wypełniania ról rodzicielskich 
przez placówki oświatowe, (np. program 
edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

1. Działalność informacyjno-edukacyjna: 
a. spotkania z rodzicami: 

S -prelekcja „ Pomoc rodziny przygotowaniu 
dziecka w przekroczenia progu 
przedszkolnego" 

•S - prelekcja „ Wychowawcza rola rodziny" 
b. tablice edukacyjne dla rodziców - artykuły 
pedagogiczne, logopedyczne, dotyczące profilaktyki 
p/nikotynowej 
c. spotkania indywidulane z rodzicami - wsparcie 
pedagogiczne, psychologiczne prowadzone prze 
nauczycieli oraz psychologów i pracowników -
terapeutów rodzinnych MOPS 
2. Zajęcia adaptacyjne otwarte dla rodziców ( pomoc 
w pokonywaniu problemów adaptacyjnych, 
wychowawczych i edukacyjnych dzieci) 
3. Integracja rodzinna w klimacie Świąt Bożego 
Narodzenia i Świat Wielkanocnych - wspólne 
warsztaty plastyczne 
4. integracja wielopokoleniowa - uroczystości 
świąteczne, rodzinne z okazji Świat Bożego 
Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Rodziny 
6.Włączenie rodziców w ogóloprzedszkolny konkurs „ 
Dobry aniołek", gdzie wzięli udział wszyscy rodzice 
5. Włączanie rodziców w akcje charytatywne 
wspomagające osoby i instytucje potrzebujące 
wsparcia (zbiór nakrętek, Góra Grosza, WOŚP, zbiór 
książek, zabawek dla podopiecznych MOPS 
6. „Podręczna biblioteczka dla rodziców"-
umożliwienie rodzicom wypożyczanie z biblioteczki 
przedszkolnej poradników dotyczących zagadnień 
pedagogicznych, wychowawczych i funkcjonowania 
rodziny. 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności 
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informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w 
zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii i przemocy w 
rodzinie, w szczególności skierowanej do 
dzieci i młodzieży, (np. program edukacyjny, 
spotkania z rodzicami, prelekcje) 

1. Zorganizowanie ogólnopolskiej akcji „Szpital 
Pluszowego Misia" - udział Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi (profilaktyka p/tytoniowa, 
profilaktyka zdrowotna) 
2.0pracowanie procedury „Udzielania pomocy 
dziecku krzywdzonemu" 
3. Współpraca z Kuratorami Rodzinnymi rodzin 
objętych programem „Nie jestem gorszy" z MOPS 
4.Rozbudowanie strony internetowej - poradnictwo 
dla rodziców (Zakładka: Rodzice - Czytelnia) 

3. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia w 
placówkach oświatowych, m.in. poprzez 
doskonalenie kadr nauczycielskich i 
pedagogów szkolnych, (szkolenia, kursy 
indywidualne i rad pedagogicznych w tym 
zakresie, nazwa ilość) 

1.współpraca z MOPS (konsultacje indywidualne 
nauczycieli) 
2. kursy i szkolenia nauczycieli: 

•S spotkanie samokształceniowe nauczycieli -
Ochrona dzieci przed przemocą i 
wyko rzysty wa n ie m 

S Muzykoterapia w walce z agresją i stresem - 3 
nauczycielki 

•S Na sportowo jest zdrowo - przedszkolny 
program profilaktyczno - zdrowotny kurs 1 
nauczycielka, uczestniczenie w projekcie 
wszystkie grupy (6 nauczycieli, 75 dzieci 

•/ Bezpieczne wakacje - odpowiedzialność 
nauczyciela za opiekę nad dzieckiem - 2 
nauczycielki 

4. Zapewnienie dzieciom wymaganego wsparcia 
dostępu do specjalistów - psychologa, 
psychiatry dziecięcego, logopedy, (liczba 
godzin dyżurów) 

1. cykl spotkań z psychologiem z zakresu 
rozpoznawania i kierowania emocjami -
przeciwdziałanie przemocy 
2. badania przesiewowe prowadzone przez logopedę 
3. zajęcia profilaktyczne logopedyczne dla wszystkich 
dzieci 
jedno zajecie zajęciu tygodniowo w oddziale 
przedszkolnym 
4. wsparcie indywidulane logopedy-terapia 
logopedyczna dzieci z zaburzeniami i wadami 
wymowy - jedno zajęcie w tygodniu 
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Podejmowanie działań mających na celu 
wyrównywanie szans edukacyjnych, m.in. 
poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych, 
(liczba form i godzin) 

1.Pełna diagnoza dzieci pedagogiczna: 
- dla dzieci młodszych 2 X obserwacje: wstępna i 
końcowa 
- dla dzieci 6-letnich 2 X diagnoza przedszkola: 
wstępna i końcowa 

Na podstawie wyników obserwacji i diagnozy 
nauczyciele konstruują indywidualne programy 
wspierające lub/i rozwijające predyspozycje i talent. 

2.W obecnym roku we wszystkich grupach wiekowych 
dzieci otrzymały wsparcie w następujących formach: 

- terapeutycznej: 
S wdrożenie indywidualnych programów 

wspomagających ( dotyczyło zaburzonej lub 
obniżonej sfery poznawczej) 

S b. zajęcia dodatkowe wspierające i 
profilaktyczne: 

S dogoterapia ( przeciwdziałanie agresji, rozwój 
emocjonalno - społeczny, rozpoznawanie i 
panowanie nad złymi emocjami, wyciszający 
kontakt ze zwierzęciem) 

•/ indywidualna terapia logopedyczna -
usuwanie wad wymowy 

S Rytmika - podstawowe umuzykalnienie, 
rozwój płynności ruchów, koordynacji, 
narządów głosu 

- rozwijającej zainteresowania (wszystkie dzieci) 
•S Koncerty muzyczne -1 raz w miesiącu 
S Zajęcia taneczne - FITTNES - 1 raz w tygodniu 
S Zajęcia ogólnosportowe - Karate -1 raz w 

tygodniu 
•S Dodatkowe zajęcia języka angielskiego 

„Dwujęzyczne dzieci" (wszystkie dzieci) 

5. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych w 
dostępie do edukacji, m.in. poprzez 
prowadzenie klas integracyjnych i organizację 
nauczania indywidualnego. (Liczba klas i liczba 
decyzji o naucz. Indywidualnym) 

W przedszkolu nie ma dzieci niepełnosprawnych 

6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego, m.in. poprzez rozszerzenie oferty 
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych przy 
wykorzystaniu zasobów kulturalnych i 
sportowo rekreacyjnych miasta, (liczba imprez 
miejski, w których placówka brała udział lub 

1. Zachęcanie do rozwijania czytelnictwa -
uczestniczenie w zajęciach bibliotecznych Biblioteki 
Miejskiej w Zgierzu 

S Zajęcia w bibliotece „ Jesień w Bibliotece" 
S Zajęcia w bibliotece „ Wiosennie i zielono z 

książką" 
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które organizowała. •f Spotkanie z paniami bibliotekarkami w 
przedszkolu 

2. Propagowanie zajęć, celebracja osiągnięć 
w CKD i innych instytucjach oświatowo-
kulturalnych w Zgierzu i w Polsce 

•S Zajęcie 1 miejsca Koncert Kolęd i Pastorałek 
=CKD Zgierz 

•/ Udział przeglądzie teatrzyków w języku 
angielskim - MP12 

•/ Udział w konkursie literackim - MP7 
S Udział w Olimpiadzie matematycznej - MP7 
S Udział w konkursie plastycznym „Pojazd moich 

marzeń" -Mpl4 
S Udział w konkursie plastycznym „Korona Pani 

Zimy" - Mysłowice, Przedszkole nr 12 
•S Udział w konkursie „Wiosenne drzewo" -

Przedszkole w Łącznej 
S Udział w konkursie „Moja rodzina" -

Przedszkole Bielsko -Biała 
•S Udział w konkursie „Bajki z przedszkolnej 

półeczki" - Przedszkole Radom 

7. Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych 
doskonalących swoje kwalifikacje zawodowe. l.Wszyscy nauczyciele doskonalą swoje kwalifikacje 

zawodowe 
(6 nauczycieli), w tym 
- WODN - Kurs przygotowujący do egzaminu z języka 
angielskiego (przygotowanie do nauczania języka w 
szkołach i przedszkolach- kursy i szkolenia stacjonarne 
- kursy i szkolenia on-line 
- udział w konferencjach 
- spotkania samokształceniowe, WDN, rady 
szkoleniowe 

8. Liczba uczniów uczęszczających do klas 
integracyjnych. 

Brak klas integracyjnych 

9. Liczba uczniów objętych nauczaniem 
indywidualnym. 

Brak uczniów objętych nauczaniem indywidualnym 

10. Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji 
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 1. Zdobycie certyfikatu (maj 2017r) -„Na sportowo 

jest zdrowo" - program zdrowotny" 
Zorganizowanie i przeprowadzenie kolejnych 
przedsięwzięć: 
ZADANIE 1 - Zastrzyk witamin każdego dnia 
ZADANIE 2 - Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju 
związanego z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, 
nadwaga, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia...) 
ZADANIE 3 - "Szczotka, pasta, kubek..." - higiena osobista 
każdego dnia 
Zadanie 4 - Zorganizowanie ogólnoprzedszkolnego dnia 
sportu 
ZADANIE 5 - "Jestem tym, co jem?" - rola racjonalne 
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żywienia na co dzień 
ZADANIE 6 - Bezpieczne zachowanie w przedszkolu, domu, 
na ulicy 
ZADANIE 7 - Przygotowanie plakatu oraz hasła promującego 
aktywny tryb życia/aktywny wypoczynek 

2.Zdobycie certyfikatu (2016Ś/2017) Kubusiowi 
Przyjaciele Natury-propagowanie spożywania 
owoców i warzyw 

3.Zdobycie certyfikatu (2016/2017) Dzieciaki Mleczaki 
- propagowanie spożywania mleka i przetworów 
mlecznych 

4. Zdobycie Certyfikatu (2016/2017) Pastusiowe 
Przedszkole - propagowanie higieny jamy ustnej i 
profilaktyki p/próchniczej 

5.Akcja „Szpital Pluszowego Misia" - oswojenie z 
lekarzem i zabiegami medycznymi, propagowanie idei 
zdrowia . 

6. Spotkanie ze stomatologiem - prelekcja, zabawy 
profilaktyczne p/próchnicy 

7. Spotkanie z pielęgniarką i dietetykiem z rozmowy, 
warsztaty prawidłowego odżywiania 

8. Objęcie przedszkola opieką pielęgniarską - kontrola 
czystości przez Domowe Centrum Opieki Domowej 
(sponsor) 

11. Opracowywanie i realizowanie programów 
profilaktyczno - edukacyjnych w placówkach 
oświatowych, (liczba) 

Programy własne: 
1. Program Profilaktyczny Miejskiego Przedszkola nr 8 

w Zgierzu 
2. Program adaptacyjny Miejskiego Przedszkola nr 8 w 
Zgierzu 
3. Program koła czytelniczego „Młodzi przyjaciele 
książek" w Miejskim Przedszkolu nr 8 

12. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzenia czasu 
wolnego, (jakie formy ich liczba) 

1. Wycieczki poznawcze i rekreacyjne 
-pasieka - Lipce, 
-Stajnia u Kowala - Nieborów 
- Baśniowa Kawiarenka-Łódź 
- Palmiarnia - Łódź 
2. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania 
- „Spotkanie z pogodą" - warsztaty edukacyjne 
- „Kuchnia Mikołaja" - warsztaty kulinarne 
- Koncerty uczniów ze Państwowej Szkoły Muzycznej 
- Poznajemy las i ich mieszkańców - warsztaty z 
leśnikiem 
- „Rozwijam hobby - domowi przyjaciele" - spotkanie 
warsztatowe z zoologiem 
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Elżbieta Michalska 
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Załącznik nr 6 do Raportu 

ze Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za rok 2016 

Nazwa Placówki MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9 „SŁONECZNY DOM" W ZGIERZU 

Lp. Pytanie Działania w tym zakresie, nazwa szkolenia, 

ilość form, liczba uczestników 

1. Promowanie prawidłowego modelu rodziny 
oraz edukowanie rodzin w zakresie 
właściwego wypełniania ról rodzicielskich 
przez placówki oświatowe, (np. program 
edukacyjny, spotkania z rodzicami, 
prelekcje) 

-udział całych rodzin w uroczystościach 

przedszkolnych: np. Dzień Matki i Ojca, dzień 

Babci i Dziadka, Piknik Rodzinny-w każdej 

grupie wiekowej wszyscy rodzice, dziadkowie ; 

Jasełka, spotkanie nt dojrzałości szkolnej dzieci 

6-letnich z PPP w Zgierzu- rodzice dzieci grup 

najstarszych 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii i przemocy w 
rodzinie, w szczególności skierowanej do 
dzieci i młodzieży, (np. program 
edukacyjny, spotkania z rodzicami, 
prelekcje) 

3. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia w 

placówkach oświatowych, m.in. poprzez 

doskonalenie kadr nauczycielskich i 

pedagogów szkolnych, (szkolenia, kursy 

indywidualne i rad pedagogicznych w tym 

zakresie, nazwa ilość) 

4. Zapewnienie dzieciom wymaganego 
wsparcia dostępu do specjalistów -
psychologa, psychiatry dziecięcego, 
logopedy, (liczba godzin dyżurów) 

Zajęcia logopedyczne dla 39 dzieci po 

diagnozie w tym zakresie 

4. 

Podejmowanie działań mających na celu 
wyrównywanie szans edukacyjnych, m.in. 
poprzez prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, (liczba form i godzin) 

1 



5. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych w 
dostępie do edukacji, m.in. poprzez 
prowadzenie klas integracyjnych i 
organizację nauczania indywidualnego. 
(Liczba klas i liczba decyzji o naucz. 
Indywidualnym) 

6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu 
do alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego, m.in. poprzez rozszerzenie oferty 
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych przy 
wykorzystaniu zasobów kulturalnych i 
sportowo rekreacyjnych miasta, (liczba 
imprez miejski, w których placówka brała 
udział lub które organizowała. 

-Udział dzieci w konkursach organizowanych 

przez miejskie 

przedszkola w Zgierzu, 

-organizacja konkursu ekologicznego „Drzewo 

- mój przyjaciel" 

dla dzieci z MP 3, 7,9,13 

- warsztaty plastyczno - muzyczne w CKD w 

Zgierzu = każda grupa 1 raz w roku 

(ograniczona ilość wejść) 

- wycieczki poza teren przedszkola w celu 

poszerzania wiedzy i świadomości ekologicznej 

- projekt z WFOŚiGW w Łodzi 

7. Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych 
doskonalących swoje kwalifikacje 
zawodowe. 

1 

8. Liczba uczniów uczęszczających do klas 
integracyjnych. 

9. Liczba uczniów objętych nauczaniem 
indywidualnym. 

10. Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji 
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 

6 

11. Opracowywanie i realizowanie programów 
profilaktyczno - edukacyjnych w 
placówkach oświatowych, (liczba) 

5 

12. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu 
do alternatywnych form spędzenia czasu 
wolnego, (jakie formy ich liczba) 

2 



Załącznik nr 7 do Raportu 

ze Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za rok 2016 

Nazwa Placówki - Miejskie Przedszkole Nr 10 w Zgierzu 

Lp. Pytanie Działania w tym zakresie, nazwa szkolenia, ilość form, liczba 

uczestników 

1. Promowanie prawidłowego modelu rodziny oraz 
edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról 
rodzicielskich przez placówki oświatowe, (np. program 
edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

Rozmowy z rodzicami podczas spotkań indywidualnych oraz zebrań 
grupowych na temat problemów wychowawczych i edukacyjnych 
dzieci. 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w 
rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, 
(np. program edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

0 

3. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia w placówkach 

oświatowych, m.in. poprzez doskonalenie kadr 

nauczycielskich i pedagogów szkolnych, (szkolenia, kursy 

indywidualne i rad pedagogicznych w tym zakresie, nazwa 

ilość) 

Stosowanie nowatorskich metod nauczania. 

Wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli. 

Wzbogacanie bazy dydaktycznej przedszkola. 

Szkolenie Rady Pedagogicznej „Wykorzystanie bumbum rurek w 
różnorodnych zajęciach edukacyjnych" 

Kurs „Terapia ręki - od diagnozy do terapii" - 1 osoba 

Kurs „Nauka języka angielskiego razem z dziećmi w przedszkolu" -
3 osoby 

Konferencja „Prawa autorskie a działania edukacyjne nauczycieli" -

1 



1 osoba 

Kurs i warsztaty „Mały informatyk" - 1 osoba 

Konferencja „Nowoczesny nauczyciel" - 1 osoba 

Konferencja szkoleniowa „Przedszkole 110 - interaktywne 
przedszkole" - 1 osoba 

Konferencja „Integracja dla edukacji - nowa podstawa programowa. 
Nauka kodowania i programowania w przedszkolu i w szkole 
podstawowej. Placówka w XXI wieku - tradycja i nowoczesność" -
1 osoba 

Konferencja „Naturalne strategie uczenia się dzieci jako 
wyznacznik aktualizacji, podstaw programowych i programów 
nauczania" - 1 osoba 

Kurs „Chór nauczycielski" - 1 osoba 

Studia II stopnia niestacjonarne „Pedagogika wieku dziecięcego" 

Studia podyplomowe „Metodyka nauczania języka angielskiego w 
edukacji wczesnoszkolnej" - 1 osoba 

Kurs języka angielskiego zakończony certyfikatem na poziomie BI 
- 2 osoby 

Kurs języka angielskiego zakończony certyfikatem na poziomie B2 
- 1 osoba 



4. Zapewnienie dzieciom wymaganego wsparcia dostępu do 
specjalistów - psychologa, psychiatry dziecięcego, 
logopedy, (liczba godzin dyżurów) 

Przedszkole nie zatrudnia specjalistów. 

W ramach zajęć dodatkowych dzieci uczestniczyły w zajęciach 
logopedycznych (dzieci zakwalifikowane przez logopedę po 
przeprowadzeniu badań przesiewowych) oraz gimnastyki 
ogólnorozwojowej według Lwa Wygotskiego (wszystkie 
przedszkolaki). 

Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych, m.in. poprzez prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, (liczba form i godzin) 

Nie było dzieci objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną. 

5. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych w dostępie do 
edukacji, m.in. poprzez prowadzenie klas integracyjnych i 
organizację nauczania indywidualnego. (Liczba klas i liczba 
decyzji o naucz. Indywidualnym) 

W MP Nr 10 w Zgierzu w roku 2016 nie było dzieci 
niepełnosprawnych. 

6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego, m.in. 
poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów kulturalnych i 
sportowo rekreacyjnych miasta, (liczba imprez miejski, w 
których placówka brała udział lub które organizowała. 

Nie dotyczy 

7. Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych doskonalących 
swoje kwalifikacje zawodowe. 
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8. Liczba uczniów uczęszczających do klas integracyjnych. 0 

9. Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. 0 



10. Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i 
profilaktyki zdrowotnej. 

Udział w ogólnopolskich lub ogólnomiejskich konkursach i 
projektach - 4 

Realizacja „Programu wychowawczego Miejskiego Przedszkola Nr 
10 w Zgierzu" 

Realizacja „Programu profilaktycznego Miejskiego Przedszkola Nr 
10 w Zgierzu" 

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w 
zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej w trakcie 
całego roku. 

Zdrowe żywienie w placówce. 

11. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno -
edukacyjnych w placówkach oświatowych, (liczba) 

2 

12. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzenia czasu wolnego, (jakie formy 
ich liczba) 

Nie dotyczy 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Zgierzu 



Załącznik nr 8 do Raportu 

ze Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za rok 2016 

Nazwa Placówki; Miejskie Przedszkole nr 12 w Zgierzu 

Lp. Pytanie Działania w tym zakresie, nazwa szkolenia, ilość form, liczba 

uczestników 

1. Promowanie prawidłowego modelu rodziny oraz 
edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról 
rodzicielskich przez placówki oświatowe, (np. program 
edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

1. Program edukacyjny:" Zdrowo Jemy - Zdrowo Rośniemy", 
2. - Kącik z przepisami zdrowego żywienia dzieci dla rodziców, 
3. Prelekcja dla rodziców nt. zdrowego żywienia, 
4. Zebrania z Rodzicami - omawianie spraw wychowawczych, 
podejmowanie współpracy rodzic - przedszkole, 
5. Kącik informacyjny dla rodziców - materiały o tematyce 
zdrowotnej, wychowawczej, 
6. Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców w 
poszczególnych grupach, 
7. Udział rodziców w akcji - Klub czytających rodziców, 
8. Pedagogizacja rodziców - referaty na zebraniach z rodzicami -4, 
9. Rozmowy indywidualne z rodzicami na temat rozwoju dziecka, 
postępów w zdobywaniu nowych umiejętności oraz ujednolicenia 
pracy wychowawczej przedszkola i domu rodzinnego 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w 
rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, 
(np. program edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

1. Prelekcja : Niebieski wieloryb, 
2. Współpraca z : Zespołem Interdyscyplinarnym ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie, 
3. Rozmowy indywidualne z rodzicami zgłaszającymi problemy 
rodzinne - szukanie rozwiązań problemu , 

3. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia w placówkach 

oświatowych, m.in. poprzez doskonalenie kadr 

Tematyka dotyczy zagadnień społeczno - wychowawczych: rodzic 
- dziecko - przedszkole 
Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie? -2 



nauczycielskich i pedagogów szkolnych, (szkolenia, kursy 

indywidualne i rad pedagogicznych w tym zakresie, nazwa 

ilość) 

Zabawa i bajka w terapii pedagogicznej - 2 
Wybuchowe dzieci - jak radzić sobie z trudnymi emocjami u dzieci 
-2 
Dziecko z autyzmem w przedszkolu - 1 
Dziecko niedowidzące w przedszkolu - 1 

4. Zapewnienie dzieciom wymaganego wsparcia dostępu do 
specjalistów - psychologa, psychiatry dziecięcego, 
logopedy, (liczba godzin dyżurów) 

- zajęcia logopedyczne - lx w tygodniu. 
- współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, 

4. 

Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych, m.in. poprzez prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, (liczba form i godzin) 

- Zajęcia wyrównawcze z elementami terapii pedagogicznej, 
- Zajęcia kompensacyjno - korekcyjne wspierające rozwój dziecka 
realizowane w poszczególnych grupach wiekowych, 

5. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych w dostępie do 
edukacji, m.in. poprzez prowadzenie klas integracyjnych i 
organizację nauczania indywidualnego. (Liczba klas i liczba 
decyzji o naucz. Indywidualnym) 

1 

6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego, m.in. 
poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów kulturalnych i 
sportowo rekreacyjnych miasta, (liczba imprez miejski, w 
których placówka brała udział lub które organizowała. 

1. spotkania z muzyką - występ dzieci i nauczycieli szkoły 
muzycznej w Zgierzu, 
2. udział dzieci w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli w 
Szkole Muzycznej, 
3. III Festiwal wokalny dla dzieci i młodzieży „Cantus" - WODN 
Zgierz, 
4.wokalny konkurs kolęd i pastorałek „Na świąteczną nutę" w 
CKD , 
5. V Festiwal Sopelkowych Dźwięków „ Piosenki z baśni i bajek" 
wMP 3, 
6. Konkurs kolęd, pastorałek dla dzieci i młodzieży „Płynąca 
Kolęda" organizowany przez Ewelinę Bień / WODN Zgierz/ 
7. występ Topolinek - koncert na Dzień Kobiet organizowany 
przez Stowarzyszenie Hospicjum w Zgierzu, 
8. I Międzyprzedszkolna Olimpiada Matematyczna MP3 
9. English is fun - IV Międzyprzedszkolny Przegląd Teatrzyków w 
języku angielskim MP 12 
10. Olimpiada Sportowa Przedszkolaków - MOSiR 



11. występ Topolinek obchodach Dni Dziecka w parku 
miejskim, 
12.1 Mistrzostwa w piłce nożnej o Puchar Prezydenta Miasta 
Zgierza 
13. udział w Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Animacji OlPla 
2017-CKD, 
14. wyjścia do biblioteki - udział w zajęciach literackich 
organizowanych przez bibliotekarki, 
15. wyjście do Dom Tkaczy, poznajemy różne zawody -
konserwator mebli, 
16. wyjście do Miasta Tkaczy - „Zabawki dawniej i dziś", 
17.CKD - zabawy i gry z dziećmi organizowane przez 
instruktorów CKD, 
18. uczestnictwo w przedstawieniu teatralnym w SEMie, 
19. „Bawimy się w teatr" przegląd recytacji oraz inscenizacji 
teatralnych znanych utworów Jana Brzechwy dla dzieci i rodziców 
MP 12, 

7. Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych doskonalących 
swoje kwalifikacje zawodowe. 

12 

8. Liczba uczniów uczęszczających do klas integracyjnych. 0 

9. Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. 1 

10. Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i 
profilaktyki zdrowotnej. 

1. program edukacyjny - Kubusiowi Przyjaciele Natury, 
2. Program edukacyjny -Zdrowo Jemy - Zdrowo Rośniemy, 
3. konkurs „Ruszaj się z Disney Junior" we współpracy z 
Akademią Zdrowego Przedszkolaka, 
4. konkurs - Akademia Aguafresh, 
5. program edukacyjno - ekologiczny - Czysta powietrze wokół 
nas, 
6. konkurs - Edukujemy - Pomagamy / REBA /zbieranie baterii, 
7. konkurs „ Dobre rady na odpady" zbieramy makulaturę i 



elektroodpady", 
8. warsztaty ekologiczne o energii odnawialnej" Skąd mamy 
prąd?", 
9. EKO znaczy Kocham - warsztaty ekologiczne w grupie dzieci 
5-6 letnich prowadzone przez grupę młodych licealistów /projekt 
zajmujący się problematyką zanieczyszczonego środowiska/, 
10. warsztaty ekologiczne prowadzone przez uczennice gimnazjum 
nr3 projekt „Foliowa rewolucja"- malowanie toreb ekologicznych 
na zakupy, 
11. warsztaty ekologiczne - budowanie hoteli dla pszczół -CKD, 
12. warsztaty ekologiczne - spotkanie z pszczelarzem, 
13. warsztaty dla pracowników przedszkola - Zdrowe odżywianie, 

11. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno -
edukacyjnych w placówkach oświatowych, (liczba) 

Opracowane i realizowane 2 - Program Profilaktyczny, Program 
Wychowawczy, 
Realizowane 2 : program edukacyjny - ekologiczne: Zdrowo jemy 
- zdrowo rośniemy , Czysta powietrze wokół nas. 

12. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzenia czasu wolnego, (jakie formy 
ich liczba) 

3 - kolo plastyczne, koło teatralne, zespól taneczny „Topolinki" 



Załącznik nr 9 do Raportu 

ze Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za rok 2016 

Nazwa Placówki Miejskie Przedszkole nr 13 w Zgierzu. 

Lp. Pytanie Działania w tym zakresie, nazwa szkolenia, ilość form, liczba 
uczestników 

1. Promowanie prawidłowego modelu rodziny oraz 
edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról 
rodzicielskich przez placówki oświatowe, (np. program 
edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

Realizacja programu środowiskowego „Nie jestem gorszy" 
adresowanego do dzieci z rodzin zaniedbanych środowiskowo z 
terenu Miasta Zgierza. 

Edukacja rodziców poprzez : 

- konsultacje ze specjalistami/ psycholog pielęgniarka, logopeda ; 

- udział rodziców w szkoleniach organizowanych przez poradnię 
Psychologiczno - Pedagogiczną; 

- rozmowy indywidualne z rodzicami; 

- konsultacje z pedagogiem przedszkolnym ; 

- współpraca z Kuratorami Rodzinnymi; 

- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zgierzu ; 

- współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie / udział w 



spotkaniach zespołów ds. pomocy rodzinie , udostępnianie danych 
na wniosek PCPR ,MOPS o dziecku /. 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w 
rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, 
(np. program edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

Bieżące informowanie rodziców / opiekunów prawnych / o 
możliwości zgłaszania lub korzystania z pomocy instytucji na rzecz 
pomocy dzieciom i rodzinie / tablica informacyjna „ Pomoż sobie i 
innym"; 

- opracowywanie i rozpowszechnianie broszurek informacyjnych; 

- stały kontakt z pracownikami socjalnymi MOPS i kuratorami 

rodziny; 

- rozmowy indywidualne z rodzicami; 

- realizacja programu wychowawczo - profilaktycznego przedszkola 

3. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia w placówkach 
oświatowych, m.in. poprzez doskonalenie kadr 
nauczycielskich i pedagogów szkolnych, (szkolenia, kursy 
indywidualne i rad pedagogicznych w tym zakresie, nazwa 
ilość) 

- Warsztaty samokształceniowe 

nauczycieli na temat - „Zastosowanie różnych metod i form pracy-
segregowanie śmieci"' 

- Obserwacje koleżeńskie: „Zuchowe skrzatki segregują odpadki"-
zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem metod twórczych i 
aktywizujących 

- Szkolenie nauczycieli „Ochrona danych osobowych" 

- Pedagogika daltońska w przedszkolu" 



- „ Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z 
edukacją matematyczną i techniczną w przedszkolu organizowane 
przez APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie 

- Warsztaty metodyczne w WODN w Łodzi „Tworzenie Szkoły 
Promującej Zdrowie"- prelekcja przygotowana i zaprezentowana 
przez Teresę Zarębską i Annę Gębicką. 

- „ Kurs na kierownika wycieczek szkolnych" 

- Obserwacja koleżeńska „ Wyrażanie emocji w zakresie aktywności 
ruchowej i teatralnej" 

- Szkolenie nauczycieli „ Wypalenie zawodowe-jak mu 
przeciwdziałać" 

- Szkolenie nauczycieli „ Warto czytać" 

- Obserwacje koleżeńskie- „ Zuchowe skrzatki segregują odpadki". 

4. Zapewnienie dzieciom wymaganego wsparcia dostępu do 
specjalistów - psychologa, psychiatry dziecięcego, logopedy, 
(liczba godzin dyżurów) 

- pedagog przedszkolny 20 godzin tygodniowo; 

- psycholog 4 godziny tygodniowo i 1 godzina w miesiącu 
konsultacji z rodzicami; 

- pielęgniarka 4 godziny tygodniowo ; 

- logopeda 3 godziny tygodniowo ; 

- instruktor gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej 3godziny 40 
minut tygodniowo . 



Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych, m.in. poprzez prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, (liczba form i godzin) 

Realizowana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna w zakresie 
której realizowane są zajęcia specjalistyczne oraz rewalidacyjne. 

5. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych w dostępie do 
edukacji, m.in. poprzez prowadzenie klas integracyjnych i 
organizację nauczania indywidualnego. (Liczba klas i liczba 
decyzji o naucz. Indywidualnym) 

Realizowana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna w zakresie 
której realizowane są zajęcia specjalistyczne oraz rewalidacyjne. 

6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego, m.in. 
poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów kulturalnych i 
sportowo rekreacyjnych miasta, (liczba imprez miejski, w 
których placówka brała udział lub które organizowała. 

Miejski Dzień Dziecka; 

Olimpiada Przedszkolaka; 

Udział w Konkursach o zasięgu miejskim ; 

- Promocja Projektu II Edycji zgierskiego budżetu obywatelskiego 

„ Przedszkole Centrum Ekologiczne"; 

- zorganizowanie przedszkolnego pikniku dla dzieci i rodziców ; 

- udział w turnieju piłki nożnej ; 

- bieżące informowanie społeczności lokalnej o organizowanych 
miejskich uroczystościach. 

7. Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych doskonalących 
swoje kwalifikacje zawodowe. 
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8. Liczba uczniów uczęszczających do klas integracyjnych. Nie dotyczy. 

9. Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. Nie dotyczy. 

10. Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i 
profilaktyki zdrowotnej. 

Całoroczna realizacja programu prozdrowotnego przedszkola „ 
W zdrowym ciele zdrowy duch", programów ogólnopolskich: 

- Program ogólnopolski „Akademia Aąuafresch"; 

- Program ogólnopolski „Akademia Zdrowego Przedszkolaka"; 

- Program ogólnopolski „Zdrowo jem , więcej wiem"; 

- Program ogólnopolski „Kubusiowi Przyjaciele Natury"; 

- Program „Mamo, Tato wolę wodę"; 

- Program ogólnopolski „Szkoły dla Ekorozwoju"; 

- Program środowiskowy „Czyste powietrze wokół nas"; 

- Zorganizowanie uroczystości „Dzień Czyścioszka"; 

- udział dzieci w konkursach o tematyce prozdrowotnej o zasięgu 
przedszkolnym, miejskim i ogólnopolskim oraz olimpiadzie 
sportowej; 

- zorganizowanie quizu dla dzieci i rodziców, 



3. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia w placówkach 

oświatowych, m.in. poprzez doskonalenie kadr 

nauczycielskich i pedagogów szkolnych, (szkolenia, kursy 

indywidualne i rad pedagogicznych w tym zakresie, nazwa 

ilość) 

„Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w 
nauce", „Wykorzystanie elementów metody Wero - tonalnej w 
terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy", „Przedszkole 
interaktywne", „Terapia ręki", „Dziecko ryzyka dysleksji", „Cuda 
nie tylko z papieru", „ Zrozumieć dziecko z zaburzeniami integracji 
sensorycznej", „Nauka języka angielskiego razem z dziećmi w 
edukacji elementarnej", „Kształcenie pamięci i koncentracji dzieci", 
„Przedszkolak w drodze do sukcesów w szkole", „Prawa autorskie a 
działania edukacyjne nauczycieli", „Mały informatyk", 
„Nowoczesny nauczyciel". 

- Doposażanie placówki w pomoce i materiały dydaktyczne. 

- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form 
pracy oraz tablicy interaktywnej. 

4. Zapewnienie dzieciom wymaganego wsparcia dostępu do 
specjalistów - psychologa, psychiatry dziecięcego, 
logopedy, (liczba godzin dyżurów) 

- Wykonywanie przesiewowych badań logopedycznych wszystkim 

dzieciom w przedszkolu i kwalifikowanie na zajęcia. 

Organizowanie i prowadzenie indywidualnych zajęć terapii 

logopedycznej z dziećmi 5-6 letnimi (10 uczestników). Prowadzi 

jeden logopeda. 

- Organizowanie i prowadzenie indywidualnych zajęć terapii 

pedagogicznej z dziećmi 5-6 letnimi wymagającymi wsparcia. 

Prowadzi dwóch terapeutów. 

- Gimnastyka ogólnorozwojowa - profilaktyka wad postawy. 

Uczestniczą wszystkie dzieci (76). 



Podejmowanie działań mających na ceiu wyrównywanie 
szans edukacyjnych, m.in. poprzez prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, (liczba form i godzin) 

Nie dotyczy 

5. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych w dostępie do 
edukacji, m.in. poprzez prowadzenie klas integracyjnych i 
organizację nauczania indywidualnego. (Liczba klas i liczba 
decyzji o naucz. Indywidualnym) 

Nie dotyczy 

6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego, m.in. 
poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów kulturalnych i 
sportowo rekreacyjnych miasta, (liczba imprez miejski, w 
których placówka brała udział lub które organizowała. 

- udział w konkursach organizowanych na terenie miasta dla dzieci 

w wieku przedszkolnym 

- Występ grupy dzieci podczas spotkania wigilijnego z udziałem 

Prezydenta Miasta Zgierza oraz przedstawicieli Wydziału Edukacji i 

Młodzieży, dyrektorów placówek oświatowych miasta i jednostek 

współpracujących oraz podczas ostatniej Sesji RMZ. 

7. Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych doskonalących 
swoje kwalifikacje zawodowe. 

6 

8. Liczba uczniów uczęszczających do klas integracyjnych. 0 

9. Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. 0 

10. Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i 
profilaktyki zdrowotnej. 

Udział w programach prozdrowotnych - 3. Realizacja 

przedszkolnego programu profilaktyki oraz treści z tego zakresu 

zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 



11. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno -
edukacyjnych w placówkach oświatowych, (liczba) 

1 

12. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzenia czasu wolnego, (jakie formy 
ich liczba) 

Nie dotyczy. 



Załącznik nr 11 do Raportu 

ze Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za rok 2016 

Nazwa Placówki Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu 

Lp. Pytanie Działania w tym zakresie, nazwa szkolenia, ilość form, liczba 

uczestników 

1. Promowanie prawidłowego modelu rodziny oraz 
edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról 
rodzicielskich przez placówki oświatowe, (np. program 
edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

-zajęcia edukacyjne 
- warsztaty dla rodziców, 
- zebrania, 
- spotkania integracyjne 
- uroczystości 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w 
rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, 
(np. program edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

Brak 

3. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia w placówkach 

oświatowych, m.in. poprzez doskonalenie kadr 

nauczycielskich i pedagogów szkolnych, (szkolenia, kursy 

indywidualne i rad pedagogicznych w tym zakresie, nazwa 

ilość) 

Brak 

4. Zapewnienie dzieciom wymaganego wsparcia dostępu do 
specjalistów - psychologa, psychiatry dziecięcego, 
logopedy, (liczba godzin dyżurów) 

Terapia logopedyczna w ramach oferty dodatkowej przedszkola. 
30 minut 1 x w tygodniu 

1 



Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych, m.in. poprzez prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, (liczba form i godzin) 

Indywidualna praca korygująco-wspierająca z dziećmi ze 

specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w ramach pensum godzin 

nauczyciela 

5. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych w dostępie do 
edukacji, m.in. poprzez prowadzenie klas integracyjnych i 
organizację nauczania indywidualnego. (Liczba klas i liczba 
decyzji o naucz. Indywidualnym) 

Nauczanie indywidualne - 1 

6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego, m.in. 
poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów kulturalnych i 
sportowo rekreacyjnych miasta, (liczba imprez miejski, w 
których placówka brała udział lub które organizowała. 

Nie dotyczy 

7. Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych doskonalących 
swoje kwalifikacje zawodowe. 

8 nauczycieli przedszkola. W przedszkolu nie są zatrudnieni 

specjaliści. 

8. Liczba uczniów uczęszczających do klas integracyjnych. Nie dotyczy 

9. Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. 1 

10. Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i 
profilaktyki zdrowotnej. 

6 

11. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno -
edukacyjnych w placówkach oświatowych, (liczba) 

2 



12. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dosiępu do Nie dotyczy 
alternatywnych form spędzenia czasu wolnego, (jakie formy 
ich liczba) 

3 



n 



Załącznik nr 12 do Raportu 

ze Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za rok 2016 

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu 

Lp. Pytanie Działania w tym zakresie, nazwa szkolenia, ilość form, liczba 

uczestników 

1. Promowanie prawidłowego modelu rodziny oraz 
edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról 
rodzicielskich przez placówki oświatowe, (np. program 
edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

Warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie prowadzone przez 
psychologa szkolnego dla rodziców grup „0" i 4-5-latków; 

Konsultacje specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne, 
logopedyczne) dla wszystkich rodziców uczniów uczęszczających do 
szkoły; 

Organizacja Pikniku Integracyjnego dla całych rodzin; 

Zorganizowanie spotkania dla rodziców z dietetykiem nt. „Dieta dzieci ze 
spektrum Autyzmu". 

Organizowanie grup wsparcia dla rodziców uczniów z orzeczeniami o 
potrzebie kształcenia specjalnego 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w 
rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, 
(np. program edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

Działania z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej: zajęcia 
psychoedukacyjne, warsztaty dla uczniów nakierowane na 
rozwijanie umiejętności interpersonalnych, zajęcia - mediacje 
społeczne. 

3. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia w placówkach 

oświatowych, m.in. poprzez doskonalenie kadr 

nauczycielskich i pedagogów szkolnych, (szkolenia, kursy 

a) Szkolenie „Uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" 
b) Współpraca z rodzicami oraz wywiadówka w szkole - jak pracować i 
budować relacje z roszczeniowym rodzicem" 
c) Szkolenie „Wypalenie zawodowe nauczycieli" 
d) Szkolenie „Zachowania prowokacyjne i agresywne uczniów a 

1 



indywidualne i rad pedagogicznych w tym zakresie, nazwa 

ilość) 

rozwiązania systemowe 
w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli". 

e) „Edukacja przez szachy - szachy w szkole" - szkolenie 
przygotowujące pedagogów do prowadzenie zajęć z uczniami. 
f) Szkolenie „Najnowsze zmiany w Systemie Oświaty". 
g) Szkolenie „Urwis w klasie czyli jak sobie radzić z uczniem 
dysfunkcyjnym, trudnym, przemocowym". 

4. Zapewnienie dzieciom wymaganego wsparcia dostępu do 
specjalistów - psychologa, psychiatry dziecięcego, 
logopedy, (liczba godzin dyżurów) 

Psycholog zatrudniony na pełen etat (20 h) 

2 logopedów zatrudnionych na pełen etat (2 x 20 h) 

Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych, m.in. poprzez prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, (liczba form i godzin) 

Zajęcia pozalekcyjne: dydaktyczno - wyrównawcze, korekcyjno-
kompensacyjne, rozwijające zainteresowania (matematyczne, 
teatralne, polonistyczne, przyrodnicze, z j. angielskiego, 
programowanie robotów), specjalistyczne, gimnastyka korekcyjna, 
mediacja społeczna, świetlica środowiskowa Wesoła Gromada, 
świetlica szkolna, udział szkoły w projekcie „Integralny rozwój 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli jak wychować dobre, 
mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci" 

5. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych w dostępie do 
edukacji, m.in. poprzez prowadzenie klas integracyjnych i 
organizację nauczania indywidualnego. (Liczba klas i liczba 
decyzji o naucz. Indywidualnym) 

liczba klas integracyjnych - 8 

Decyzja o Nauczaniu Indywidualnym - 1 

6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego, m.in. 
poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów kulturalnych i 
sportowo rekreacyjnych miasta, (liczba imprez miejski, w 
których placówka brała udział lub które organizowała. 

Organizacja Pikniku Integracyjnego, udział w Dniach Godności 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, szkolne koło gier 
planszowych, szkolne koło wolontariatu, udział w uroczystościach 
organizowanych przez Miasto Zgierz 

7. Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych doskonalących 
swoje kwalifikacje zawodowe. 

Wszyscy nauczyciele i specjaliści (liczba 56) 



8. Liczba uczniów uczęszczających do klas integracyjnych. 135 

9. Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. 6 

10. Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i 
profilaktyki zdrowotnej. 

10 

11. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno -
edukacyjnych w placówkach oświatowych, (liczba) 

1 

12. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzenia czasu wolnego, (jakie formy 
ich liczba) 

Zajęcia pozalekcyjne: dydaktyczno - wyrównawcze, korekcyjno-
kompensacyjne, rozwijające zainteresowania (matematyczne, 
teatralne, polonistyczne, przyrodnicze, z j. angielskiego, 
programowanie robotów), specjalistyczne, gimnastyka korekcyjna, 
świetlica środowiskowa Wesoła Gromada, świetlica szkolna, 
szkolne koło gier planszowych, szkolne koło wolontariatu, zajęcia w 
ramach projektu „Integralny rozwój zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, czyli jak wychować dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe 
dzieci" 
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Załącznik nr 13 do Raportu 

ze Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za rok 2016 

Nazwa Placówki Szkoła Podstawowa nr 3 w Zgierzu 

Lp. Pytanie Działania w tym zakresie, nazwa szkolenia, ilość form, liczba 

uczestników 

1. Promowanie prawidłowego modelu rodziny oraz 
edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról 
rodzicielskich przez placówki oświatowe, (np. program 
edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

Do podstawowych zadań szkoły w bieżącym r. szk. - budowanie 

atmosfery współpracy między rodzicami a społecznością szkolną -

uroczystości; spotkania, Tydzień Rodziny, Święto Szkoły, Dzień 

Mamy, Taty, Babci, Dziadka, Wigilie klasowe itp. 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w 
rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, 
(np. program edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

Spotkania ze specjalistami uzależnień dla rodziców, uczniów i 

nauczycieli, realizacja programów profilaktycznych np. "Tak czy 

Nie" "AGRESJA I PRZEMOC". 

3. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia w placówkach 

oświatowych, m.in. poprzez doskonalenie kadr 

nauczycielskich i pedagogów szkolnych, (szkolenia, kursy 

indywidualne i rad pedagogicznych w tym zakresie, nazwa 

ilość) 

Bieżące doskonalenie nauczycieli w zakresie współpracy z rodziną, 
prelekcje, pogadanki, ulotki profilaktyczne w celu głębszego 
spojrzenia w określony problem. 
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4. Zapewnienie dzieciom wymaganego wsparcia dostępu do 
specjalistów - psychologa, psychiatry dziecięcego, 
logopedy, (liczba godzin dyżurów) 

Każda rodzina, każde dziecko ma możliwość otrzymania wsparcia u 

nauczycieli specjalistów w ramach godzin ich pracy. 

Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych, m.in. poprzez prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, (liczba form i godzin) 

5. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych w dostępie do 
edukacji, m.in. poprzez prowadzenie klas integracyjnych i 
organizację nauczania indywidualnego. (Liczba klas i liczba 
decyzji o naucz. Indywidualnym) 

Nie dotyczy 

6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego, m.in. 
poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów kulturalnych i 
sportowo rekreacyjnych miasta, (liczba imprez miejski, w 
których placówka brała udział lub które organizowała. 

Imprezy kulturalne, w których brała udział szkoła: MOK - 31 

Muzeum - 10, CKD - 9, Biblioteka - 7, WODN - 6, Szkoła 

Muzyczna - 7. Imprezy sportowo-rekreacyjne - 8 konkursów i 

zawodów sportowych, 6- rajdów. 

Imprezy, które szkoła organizowała: 3- sportowe, 1 festiwal 

kolorów, 1 Tydzień Rodziny, 1 Noc Bibliotek i Święto Szkoły. 

7. Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych doskonalących 
swoje kwalifikacje zawodowe. 

35 nauczycieli. 

Nauczyciele wielokrotnie, systematycznie w ciągu całego roku 

szkolnego podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. 

8. Liczba uczniów uczęszczających do klas integracyjnych. Nie dotyczy 

9. Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. 2 



10. Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i 
profilaktyki zdrowotnej. 

Około 30 zajęć specjalnych, 

11. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno -
edukacyjnych w placówkach oświatowych, (liczba) 

Programy wg planu profilaktycznego w klasach IV -VI - 28 h 

I-III - 20 h 

12. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzenia czasu wolnego, (jakie formy 
ich liczba) 

Zajęcia profilaktyczne dla chętnych uczniów 30 h 

- tenis stołowy "Sokół", ZHP, TEKWON-DO, gra na gitarze itp. 

Dyrektor szkoły 

Anna Duda 
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Załącznik nr 14 do Raportu 

ze Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za rok 2016 

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 4 w Zgierzu im. Jana Niepokoją 

Lp. Pytanie Działania w tym zakresie, nazwa szkolenia, ilość form, liczba 

uczestników 

1. Promowanie prawidłowego modelu rodziny oraz 
edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról 
rodzicielskich przez placówki oświatowe, (np. program 
edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

Rozmowy indywidualne z rodzicami - psychoedukacja 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w 
rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, 
(np. program edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

Godziny wychowawcze 

3. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia w placówkach 

oświatowych, m.in. poprzez doskonalenie kadr 

nauczycielskich i pedagogów szkolnych, (szkolenia, kursy 

indywidualne i rad pedagogicznych w tym zakresie, nazwa 

ilość) 

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna dotycząca cyberprzemocy 

Pedagog i Dyrektor: „Prawo w szkole - prawne podstawy działań 
wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych", „Program 
wychowawczy i działania wychowawcze realizowane w szkołach i 
placówkach systemów oświaty. Rekomendowane kierunki działań" 

Pedagog: „Interwencja kryzysowa w środowisku szkolnym" 

Psycholog: „Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami 
uczniów", „Jak skutecznie prowadzić programy profilaktyczne" 
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4. Zapewnienie dzieciom wymaganego wsparcia dostępu do 
specjalistów - psychologa, psychiatry dziecięcego, 
logopedy, (liczba godzin dyżurów) 

Psycholog, 3 razy w tygodniu (lOh) 

Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych, m.in. poprzez prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, (liczba form i godzin) 

Pedagog: 3C, 2 godziny w tygodniu 

5. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych w dostępie do 
edukacji, m.in. poprzez prowadzenie klas integracyjnych i 
organizację nauczania indywidualnego. (Liczba klas i liczba 
decyzji o naucz. Indywidualnym) 

6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego, m.in. 
poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów kulturalnych i 
sportowo rekreacyjnych miasta, (liczba imprez miejski, w 
których placówka brała udział lub które organizowała. 

7. Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych doskonalących 
swoje kwalifikacje zawodowe. 

Pedagog: 1, psycholog: 1 

8. Liczba uczniów uczęszczających do klas integracyjnych. 0 

9. Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. 2 

10. Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i 
profilaktyki zdrowotnej. 

„Szkoła promująca zdrowie" 



11. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno -
edukacyjnych w placówkach oświatowych, (liczba) 

Szkolny profilaktyczny „Bezpiecznie i twórczo. Odnaleźć siebie we 

wspólnocie z innymi" 

12. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzenia czasu wolnego, (jakie formy 
ich liczba) 
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Załącznik nr 15 do Raportu 

ze Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za rok 2016 

Nazwa Placówki Szkoła Podstawowa nr 5 w Zgierzu 

Lp. Pytanie Działania w tym zakresie, nazwa szkolenia, ilość form, liczba 

uczestników 

1. Promowanie prawidłowego modelu rodziny oraz 
edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról 
rodzicielskich przez placówki oświatowe, (np. program 
edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

-Program wychowawczy. 
-Szkolny program profilaktyki. 
-Akademia przyszłości. 
-Szkoła dla rodziców ( 4 rodziców). 
-Pogadanki np. „Mediacje". 
-Współpraca z sądem, kuratorami sądowymi. 
-Promowanie wspólnego spędzania czasu z rodziną: warsztaty 
plastyczne, Piknik Rodzinny. 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w 
rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, 
(np. program edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

-Założenie Niebieskiej Karty. 
-Zespół Interdyscyplinarny w MOPS, PCPR. 
-Indywidualne poradnictwo do dotyczące rodzin zagrożonych 
problemem alkoholowym (wychowawca,psycholog,pedagog). 
-Spektakle terapeutyczne: Świat wg.Reksia, Twoje nowe jutro. 
-Profilaktyczno-informacyjne wyjścia klas VI do Sądu i spotkanie 
z kuratorem. 

3. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia w placówkach 
oświatowych, m.in. poprzez doskonalenie kadr 
nauczycielskich i pedagogów szkolnych, (szkolenia, kursy 
indywidualne i rad pedagogicznych w tym zakresie, nazwa 
ilość) 

Konferencja 
„Szkoła promująca zdrowie" 
„Neurodydaktyka w nauczaniu" 
„Odpowiedzialność karna n-la, bezpieczeństwo podczas wakacji" 
„Dopalacze, dlaczego są tak niebezpieczne" 
„Metody behawioralne w edukacji, terapii, modyfikowanie 
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niepożądanych zachowań" 
„Dziecko cierpi, nie pozwól na to" 
„Uczeń z autyzmem, zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej 
„Rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych dla Rady Pedagogicznej 
„Mediacje rówieśnicze" - Rada Pedagogiczna 
„Pierwsza pomoc przedmedyczna" 
„Jak pomóc dziecku z zaburzoną integracją sensoryczną" 
Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. 
Udział w grupie wsparcia pedagogów i psychologów. 
Prawidłowy model rodziny określony jest w założeniach Programu 
Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki. 

4. Zapewnienie dzieciom wymaganego wsparcia dostępu do 
specjalistów - psychologa, psychiatry dziecięcego, 
logopedy, (liczba godzin dyżurów) 

Pedagog szkolny - 20 godz. 
Psycholog szkolny - 10 godz. 
Logopeda - 10 godz. 

Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych, m.in. poprzez prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, (liczba form i godzin) 

Zajęcia wyrównawcze- 10 godz. 
Terapia pedagogiczna - 4 godz. 
Logopedia -10 godz. 

5. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych w dostępie do 
edukacji, m.in. poprzez prowadzenie klas integracyjnych i 
organizację nauczania indywidualnego. (Liczba klas i liczba 
decyzji o naucz. Indywidualnym) 

2 uczniów z Zespołem Aspergera - nauczyciele wspomagający 
1 decyzja i nauczaniu indywidualnym 

6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego, m.in. 
poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów kulturalnych i 
sportowo rekreacyjnych miasta, (liczba imprez miejski, w 
których placówka brała udział lub które organizowała. 

Konkurs Złota Nutka 
Piknik szkolny 
Piknik Rady Osiedla Kurak 
Harcerstwo 
Zapasy w hali MOSiR 
Zajęcia w CKD, WODN, MOK 
Bajki w Sali widowiskowej przy kościele Św. Katarzyny 
Obchody rocznicy 100 straconych - klasy VI. 

7. Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych doskonalących 
swoje kwalifikacje zawodowe. 

19 indywidualnie 
30 na trzech Radach Szkoleniowych 



8. Liczba uczniów uczęszczających do klas integracyjnych. Nie dotyczy 

9. Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. l w i  p ó ł r o c z u  
1 w II półroczu 

10. Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i 
profilaktyki zdrowotnej. 

Dożywianie, mleko, owoce w szkole. 
Pogadanki na lekcji przyrody - piramida żywieniowa 
Współpraca z pielęgniarką szkolną. 
Czynny wypoczynek - zawody sportowe, rajdy. 

11. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno -
edukacyjnych w placówkach oświatowych, (liczba) 

1 - Szkolny program profilaktyczny 

12. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzenia czasu wolnego, (jakie formy 
ich liczba) 

- harcerstwo, zapasy, chór szkolny, 
oraz zajęcia opłacane przez rodziców: karete, j.angielski, zajęcia 
plastyczne, taneczne 
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Załącznik nr 16 do Raportu 

ze Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za rok 2016 

Nazwa Placówki - Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu 

Lp. Pytanie Działania w tym zakresie, nazwa szkolenia, ilość form, liczba 

uczestników 

1. Promowanie prawidłowego modelu rodziny oraz 
edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról 
rodzicielskich przez placówki oświatowe, (np. program 
edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w 
rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, 
(np. program edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

3. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia w placówkach 

oświatowych, m.in. poprzez doskonalenie kadr 

nauczycielskich i pedagogów szkolnych, (szkolenia, kursy 

indywidualne i rad pedagogicznych w tym zakresie, nazwa 

ilość) 

Zestawienie udziału nauczycieli w szkoleniach, warsztatach, 
konferencjach. 
szkolenia w zespołach nauczycieli: 
1. Przemoc w rodzinie- zakładanie Niebieskiej Karty. 

2. Bieżąca obsługa e- dziennika. 

3. Przygotowanie arkuszy ocen i świadectw w e- dzienniku. 

4. Przerywniki lekcji lekiem na zmęczenie i znużenie uczniów. 

Szkolenia indywidualne 

* „Mnemotechniki jako wsparcie w nauce języków obcych" 

i 



poprowadzone przez trenerkę umiejętności poznawczych 
Edytę Madej 
* „Kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy" 
zorganizowany przez Łódzki Związek Szachowy 

* Jak przygotować i wdrożyć innowację pedagogiczną. 
* Edukacja językowa XXI wieku: Wiedza i Umiejętności/ ścieżka 
Young Learners organizowana przez Stowarzyszenie PASE. 
* Jak korzystać z platformy uczę.pl i zasobów Klubu Nauczyciela 
* Kursy internetowe:" SPRAWDZIAN 2016 - 1ĘZYK POLSKI, lak 
przygotować uczniów." 
* „ Czy ocenianie może być ok? Ocenianie kształtujące w szkole 
podstawowej w praktycznym zastosowaniu". 
* „Słucham, rozmawiam, motywuję - czyli o skutecznej 
komunikacji z uczniami". 
* Trener metody ortograffiti. Praca z uczniem z trudnościami w 
pisaniu i czytaniu". 
* „Trener metody ortograffiti. Praca z uczniem z dysgrafią." 
* Kurs doskonalący organizowanym przez WODN w Zgierzu 
„Elektryczność". 
* Konferencja „O przedsiębiorczości młodych Zgierzan" pod 
patronatem Prezydenta Miasta Zgierza. 
* Lekcje otwarte w Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu „ Pogoda 
jest zawsze" i Lekcja powtórzeniowa do działu „Ciało człowieka". 
* Szkolenie dotyczące nowoczesnych zestawów multimedialnych 
organizowanym przez SYNAPIA, 
* Animator edukacji II stopnia - kurs internetowy z Operonem 
* Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z trudnościami w 
uczeniu się matematyki - kurs internetowy z Operonem (50 
godzin) 
* Zostań Mistrzem Gry! Grywalizacja w edukacji - kurs 
internetowy z Operonem 
* „Ucz geometrii na boisku szkolnym!" O metodzie nauczania 
matematyki w klasach 1-3 według prof. Jadwigi Hanisz - e-
warsztatach dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej WSiP 
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* Kompetencje interpersonalne nauczycieli jako podstawa 
budowania relacji z rodzicami - e-szkolenie Ośrodka Rozwoju 
Kompetencji Edukacyjnych WSiP 
* Pozwólmy dzieciom mówić! Jak poprowadzić ciekawe zajęcia z 
tekstem poetyckim? - e-warsztatach dla nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej WSiP 
* Wywiadówka inaczej - jak przygotować i przeprowadzić 
spotkanie z rodzicami. - e - konferencja MAC 
* „Pułapki pomocy psychologiczno - pedagogicznej" - e -
konferencja MAC 
* Matematyka na wesoło. Rozwijanie kompetencji 
matematycznych u dzieci - e - konferencja MAC 
* szkolenie zorganizowane przez MAC „ Nauczyciel w nowej 
rzeczywistości szkolnej" przy wsparciu wydawnictwa MAC 
Edukacja 
* warsztaty plastyczne „Wielkanocny kramik" w SP 12 
* Dwujęzyczne dzieci - szkolenie zorganizowane przez Urząd 
Miasta Zgierza 
* „Jak przygotować i wdrożyć innowację pedagogiczną". 
* Szkolenie w Bibliotece Pedagogicznej w Zgierzu „ Grafika w 
bibliotece i szkole" 
* kurs „Po Łódzkiem wojaże zGlobtroterem w parze". 
* konferencja WODN „Jak zaprezentować się na egzaminie". 
* „Tworzenie autorskich programów" - WODN w Zgierzu 
* Organizowanie pracy ucznia sprzyjającej samodzielności w 
uczeniu się na podstawie kanadyjskiego projektu „Uczenie się 
przez zgłębianie" - WODN w Zgierzu 
* Warsztaty metodyczne - „Zabawa z muzyką klasyczną jako 
czynnik stymulujący rozwój muzyczny dziecka". 
* Kompetencje interpersonalne nauczycieli jako podstawa 
budowania relacji z rodzicami" - e-konferencja WSiP -
7.03.2016.-3 godz. 
* „Zmiany w ustawie oświatowej i nowy projekt podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego" - e-konferencja 
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WSiP-4.04. 20116. 
* „Nakręć i puść! Jak sprawić, żeby tekst stał się kluczem do 
fascynujących zajęć" - e-warsztaty WSiP - 27.04.2016. 
* „Ucz geometrii na boisku szkolnym! O metodzie nauczania 
matematyki 
w klasie 1-3 wg prof. J. Hanisz" - e-warsztaty WSiP 
Szkolenia: 
„Odporność psychiczna" 
„Popląsaj, pohasaj po łąkach, po lasach"- warsztaty KLANZY 
„Sztuka mediacji i negocjacji w pracy nauczyciela." 
„Indywidualizacja w praktyce - uczniowie ze SPE; 
„Podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie nauczania 
programowania na wszystkich etapach edukacyjnych"; 
„Samorządność uczniowska - wymiar praktyczny i teoretyczny 
wyzwań dla nauczyciela"; 
„Uczenie się na odległość. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w 
edukacji"; 
„Dziecko z zespołem Aspergera i jego nieprzewidywalne 
zachowanie"; 
„Animator Edukacji I stopnia"; 
„Burza w szklance wody?- jak skutecznie pracować z 
dojrzewającą młodzieżą"; „Neuroedukacja I stopień. Inteligencja 
emocjonalna"; 
Kursy: 
„Neuroedukacja - rewolucja w nauczaniu" 
„Zostań mistrzem gry! Grywalizacja w edukacji." 
„Awans zawodowy - planowanie rozwoju" 
„Praca z uczniami dyslektycznymi"; 
„Using video in and outside the classroom" 
„Teaching Humans"; 
„Twas the class before Christmas...," 
„ „Autyzm i zespół Aspergera - wejdź w mój świat; 
„Mówik - alternatywne sposoby porozumiewania"; 
e-konferencje: 
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- Nauka programowania w klasach 1-3. Jak realizować 
proponowaną podstawę programową kształcenia 
informatycznego? 
- Wpływ rozwodów na psychikę dziecka i możliwe konsekwencje 
w edukacji szkolnej. 
- Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej 
- Rozwiązywanie zadań tekstowych w edukacji wczesnoszkolnej 
- Jak uczyć, by nauczyć matematyki - metodyczne zasady 
wczesnoszkolnej edukacji matematyczne 
Warsztaty metodyczne: 
„Trudni rodzice. Jak Radzie sobie w komunikacji z rodzicami 
uczniów" 
„Motywowanie uczniów do uczenia się matematyki" 
„Jestem kreatywny!" 
„Asertywność w pigułce. Jak być asertywnym i jak uczyć dzieci 
asertywności" 
„Strategie twórczego aktywowania j. obcego poprzez twórczą 
zabawę" 
„Jak napisać plan rozwoju zawodowego na nauczyciela 
mianowanego i dyplomowanego", 
„ W krainie papieru", 
„Choinkowe radości", 

„ Jak Cię widzą uczniowie, tak się zachowują"; 
„Wykorzystanie technik polisensorycznych"; 
„Tworzenie atrakcyjnych i efektywnych jednostek lekcyjnych"; 
„Specyfika pracy z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych"; 
„Rozwijanie umiejętności pozajęzykowych jako ważny aspekt 
kursu j.obcego"; 
Konferencje: 
„Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej"; 
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4. Zapewnienie dzieciom wymaganego wsparcia dostępu do 
specjalistów - psychologa, psychiatry dziecięcego, 
logopedy, (liczba godzin dyżurów) 

Psycholog 10 godzin/tydzień 

Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych, m.in. poprzez prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, (liczba form i godzin) 

I Dołowa roku 2016: 
Przygotowanie do sprawdzianu 4 godziny/ tydzień 
Zajęcia wyrównawcze komputerowe 7 godzin/ tydzień 
Zajęcia wyrównawcze przedmiotowe 7 godzin/ tydzień 
Zajęcia wspierające 2 godziny / tydzień 
II połowa roku 2016: 
Zajęcia organizowane doraźnie w razie potrzeb przez wszystkich 
nauczycieli. 

5. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych w dostępie do 
edukacji, m.in. poprzez prowadzenie klas integracyjnych i 
organizację nauczania indywidualnego. (Liczba klas i liczba 
decyzji o naucz. Indywidualnym) 

2 uczniów miało zorganizowane nauczanie indywidualne 

6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego, m.in. 
poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów kulturalnych i 
sportowo rekreacyjnych miasta, (liczba imprez miejski, w 
których placówka brała udział lub które organizowała. 

Udostępniamy boisko szkolne dziewczęcej drużynie piłkarskiej 
Uczniowskiego Klubu Sportowego ; 
Organizujemy w SP 8: Rajd Żaków, Piknik rodzinny; piesze 
wycieczki po Zgierzu z lekcją w Muzeum Miasta Zgierza ( 2 razy ); 

Uczniowie uczestniczyli w Miejskich obchodach Dnia Dziecka, 
warsztatach w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy - „Centrum 
Konserwacji Drewna" ( 2razy ); 

7. Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych doskonalących 
swoje kwalifikacje zawodowe. 

30 nauczycieli 

8. Liczba uczniów uczęszczających do klas integracyjnych. brak 

9. Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. 2 uczniów 



10. Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i 
profilaktyki zdrowotnej. 

„Dzień zdrowia" dla uczniów klas I-III i dla uczniów klas IV-VI 
warsztaty „ Zdrowe odżywianie" dla uczniów klas I-III ( 6 -7 ); 
Szczotkowanie zębów we wszystkich klasach( 13-14 ); 
Akcja „Owoce i warzywa w szkole"; Akcja „Szklanka mleka" 

11. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno -
edukacyjnych w placówkach oświatowych, (liczba) 

Program własny „Jak staję się czwartoklasistą"; 
Realizacja programów: „Nie pal przy mnie proszę"; „Znajdź 
właściwe rozwiązanie", „Bezpieczna i przyjazna szkoła", 
„Bezpieczny Powiat Zgierski", „Odpowiedzialność prawna 
nieletnich". 

12. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzenia czasu wolnego, (jakie formy 
ich liczba) 

Zajęcia taneczne Szkoła Tańca HAJDASZ; Nauka języka 

Angielskiego ATUT 
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Załącznik nr 17 do Raportu 

ze Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za rok 2016 

Nazwa Placówki Szkoła Podstawowa nr 10 w Zgierzu 

Lp. Pytanie Działania w tym zakresie, nazwa szkolenia, ilość form, liczba 

uczestników 

1. Promowanie prawidłowego modelu rodziny oraz 
edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania rół 
rodzicielskich przez placówki oświatowe, (np. program 
edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - happening (wszyscy uczniowie 

i rodzice) 

Prelekcje prowadzone przez pedagoga, psychologa i wychowawców 

podczas godzin wychowawczych (wszyscy uczniowie) 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w 
rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, 
(np. program edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

Wystąpienie teatru profilaktycznego - przedstawienie dotyczące 

uzależnień od środków psychoaktywnych. 

Udział pedagoga szkolnego w spotkaniu Grupy Wsparcia -

omówienie Niebieskiej Karty. 

3. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia w placówkach 

oświatowych, m.in. poprzez doskonalenie kadr 

nauczycielskich i pedagogów szkolnych, (szkolenia, kursy 

Trening umiejętności wychowawczych - szkolenie, w którym brał 
udział pedagog szkolny 

Konferencja - „Dopalacze - dlaczego są tak niebezpieczne" - w 
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indywidualne i rad pedagogicznych w tym zakresie, nazwa 

ilość) 

konferencji brał udział pedagog szkolny 

Szkolenia i kursy 

„Scratch - wizualny język programowania dla dzieci i młodzieży" 
osoba 

„ Z filcem można wiele"- 2 osoby 

„ Klasyfikacja śródroczna w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z 
nowymi przepisami w sprawie szczegółowych warunków i 
sposobu oceniania i klasyfikowania i promowania uczniów „ - 1 
osoba 

„ Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych-
zadania dyrektora" -1 osoba 

„ Przygotowanie szkoły do wyzwań nowego roku szkolnego 
2016/2017planowanie, organizacja, zarządzanie - 1 osoba 

„ Nowelizacja statutu szkoły, placówki z uwzględnieniem 
najnowszych zmian w prawie".- 1 osoba 

„ Zmiany w prawie pracy wynikające z reformy edukacji". - 1 
osoba 

„ ADHD -nadpobudliwość , zespół ASPARGERA i autyzm -
aspekty praktyczne" - 1 osoba 

„ Nauka języka angielskiego razem z dziećmi w edukacji 
elementarnej" - 1 osoba 

„ Nauka czytania i pisania dzieci 6 letnich" - 1 osoba 

„ Trening umiejętności wychowawczych" 1 osoba 



Rada szkoleniowa - Przeprowadzanie autorskiego szkolenia Rady 

Pedagogicznej" Ocenianie kształtujące" 20 osób 

„ Innowacje pedagogiczne , diagnoza potrzeb kadry placówki w 
zakresie doskonalenia" - 20 osób 

4. Zapewnienie dzieciom wymaganego wsparcia dostępu do 
specjalistów - psychologa, psychiatry dziecięcego, 
logopedy, (liczba godzin dyżurów) 

Pedagog szkolny - 20 godzin tygodniowo 

Logopeda - 1 godzina tygodniowo/oddział przedszkolny; starsi 

uczniowie - według indywidualnych potrzeb i zgłoszeń 

wychowawców 

Psycholog - 10 godzin tygodniowo 

4. 

Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych, m.in. poprzez prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, (liczba form i godzin) 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka 

polskiego, języka angielskiego, szkolne koło sportowe, terapia 

logopedyczna, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna. 2 

godziny/tydzień 

5. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych w dostępie do 
edukacji, m.in. poprzez prowadzenie klas integracyjnych i 
organizację nauczania indywidualnego. (Liczba klas i liczba 
decyzji o naucz. Indywidualnym) 

Liczba klas- 2 

Liczba decyzji - 2 

6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego, m.in. 
poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów kulturalnych i 
sportowo rekreacyjnych miasta, (liczba imprez miejski, w 

Udział w imprezach miejskich sportowych i kulturalnych ~ 20 



których placówka brała udział lub które organizowała. 

7. Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych doskonalących 
swoje kwalifikacje zawodowe. 

18 nauczycieli 

Pedagog i psycholog szkolny 

8. Liczba uczniów uczęszczających do klas integracyjnych. 0 

9. Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. 2 uczniów 

10. Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i 
profilaktyki zdrowotnej. 

Udział w programach profilaktycznych proponowanych przez PSSE 

w Zgierzu. 

Przystąpienie do programu Szkoła Promująca Zdrowie. 

Aktywizowanie uczniów do brania udziału w zawodach 

sportowych. 

Rajd WOŚP 

Rajd Historyczny 

Udział w akcji „Śniadanie daje moc" 

Udział w konkursie kulinarnym organizowanym przez PSSE w 



Łodzi. 

Turniej gry w koszykówkę organizowany wspólnie ze Szkołą 

Podstawową nr 4 w Zgierzu. 

Spotkanie z cyklu „Między nami kobietkami". 

Wystąpienie teatru profilaktycznego z przedstawieniem „Planeta 

Samo Zdrowie". 

Prelekcje na temat zdrowego stylu życia (prawidłowe odżywianie 

oraz aktywność fizyczna) przez pedagoga szkolnego podczas 

zastępstw doraźnych. 

Uprawa warzyw i owoców w szkolnym ogródku ekologicznym 

11. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno -
edukacyjnych w placówkach oświatowych, (liczba) 

4 

12. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzenia czasu wolnego, (jakie formy 
ich liczba) 

Chór szkolny 

Koło Caritas 

Koło przyrodnicze 

Koło czytelnicze 

Koło historyczne 

SKS 



Koło plastyczne 

Koło teatralne 

Koło języka angielskiego 

Koło matematyczne 

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego 

Szachy 

Samorząd Uczniowski 

Gazetka Szkolna 

Łączna liczba: 8 



Załącznik nr 18 do Raportu 

ze Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za rok 2016 

Nazwa Placówki Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu 

Lp. Pytanie Działania w tym zakresie, nazwa szkolenia, ilość form, liczba 

uczestników 

1. Promowanie prawidłowego modelu rodziny oraz 
edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról 
rodzicielskich przez placówki oświatowe, (np. program 
edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

Pogadanki dla rodziców zakresu przeciwdziałania patologii, pracy z 

dzieckiem wykazującym przejawy nadpobudliwości i 

niedostosowania społecznego, cyklicznie przy okazji zebrań i 

konsultacji (około 200 osób) 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w 
rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, 
(np. program edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

Program „Zachowaj trzeźwy umysł", Spotkania z przedstawicielami 

KPP w Zgierzu, warsztaty dla nauczycieli (dopalacze), spotkanie z 

sędzią A.M. Wesołowską (przemoc, uzależnienia, odpowiedzialność 

karna), uczestniczyli wszyscy uczniowe szkoły, czyli ok. 450 

3. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia w placówkach 

oświatowych, m.in. poprzez doskonalenie kadr 

nauczycielskich i pedagogów szkolnych, (szkolenia, kursy 

indywidualne i rad pedagogicznych w tym zakresie, nazwa 

ilość) 

Indywidualne i zbiorowe dokształcanie w zakresie doskonalenia 
warsztatu nauczyciela w zależności od potrzeb , szkolenia rady 
pedagogicznej :"Zachowania seksualne dzieci i młodzieży", cała 
rada pedagogiczna, czyli 42 osoby. 
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4. Zapewnienie dzieciom wymaganego wsparcia dostępu do 
specjalistów - psychologa, psychiatry dziecięcego, 
logopedy, (liczba godzin dyżurów) 

Psycholog : 10 h, pedagog:20h, logopeda: 9h 

Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych, m.in. poprzez prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, (liczba form i godzin) 

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów wszytskich klas w zależności 

od potrzeb, liczba godzin różna w roku szkolnym 2015/16 i 

2016/17, zajęcia indywidualne dla uczniów z dysfunkcjami i 

grupowe dla mających problemy w nauce. 

5. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych w dostępie do 
edukacji, m.in. poprzez prowadzenie klas integracyjnych i 
organizację nauczania indywidualnego. (Liczba klas i liczba 
decyzji o naucz. Indywidualnym) 

4 decyzje o nauczaniu indywidualnym. 

6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego, m.in. 
poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów kulturalnych i 
sportowo rekreacyjnych miasta, (liczba imprez miejski, w 
których placówka brała udział lub które organizowała. 

Liczne zawody sportowe, „Bieg ku słońcu", „Sport z Mikołajem", 

„Złota nutka", „Złota Paleta", „Policyjna Akademia 

Bezpieczeństwa", Piknik szkolno-osiedlowy. 

7. Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych doskonalących 
swoje kwalifikacje zawodowe. 

1 pedagog, 1 psycholog. 

8. Liczba uczniów uczęszczających do klas integracyjnych. 0 

9. Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. 4 



10. Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i 
profilaktyki zdrowotnej. 

8 

11. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno -
edukacyjnych w placówkach oświatowych, (liczba) 

6 

12. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzenia czasu wolnego, (jakie formy 
ich liczba) 

Półkolonie organizowane przez UMZ na terenie szkoły. 



o 
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Załącznik nr 19 do Raportu 

ze Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za rok 2016 

Nazwa Placówki Szkoła Podstawowa nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu ul .L. Staffa 26 

Lp. Pytanie Działania w tym zakresie, nazwa szkolenia, ilość form, liczba 

uczestników 

1. Promowanie prawidłowego modelu rodziny oraz 
edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról 
rodzicielskich przez placówki oświatowe, (np. program 
edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

1 .Działania podejmowane w ramach programu wychowawczego 

i profilaktycznego na bieżąco. 

2.Współpraca z Sądem, Kuratorami w zakresie nadzoru nad 

rodzinami mającymi problemy z prawidłowym wykonywaniem ról 

rodzicielskich. 

3.Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców uczniów klas II c. 

4.Promowanie spędzenia czasu razem z rodziną - imprezy klasowe. 

5.Rozmowy wychowawców z rodzicami podczas zebrań 

i konsultacji. 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w 
rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, 
(np. program edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów kl. III b, VI b, 

Ya, III f, Illd. II b, III c, III e. - Przemoc i agresja. 
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Prowadzenie rozmów z uczniami podczas godzin z wychowawcą. 

Udział uczniów w konkursie plastycznym „Uzależnieniom mówimy 

NIE" 

3. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia w placówkach 

oświatowych, m.in. poprzez doskonalenie kadr 

nauczycielskich i pedagogów szkolnych, (szkolenia, kursy 

indywidualne i rad pedagogicznych w tym zakresie, nazwa 

ilość) 

Szkolenia indywidualne - 30 nauczycieli - Awans zawodowy, 

pomoc psychologiczno - pedagogiczna, uczniowie z trudnościami 

w nauce, Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej, dziecko 

z trudnościami w zachowaniu ,dziecko z autyzmem i zespołem 

Aspergera, pierwsza pomoc, integracja sensoryczna. 

Kursy -Terapia ręki, 

Szkolenia rad Pedagogicznych- „Cyberprzemoc" 

Ocenianie i klasyfikowanie uczniów zgodnie z nowymi zasadami, 

Innowacje pedagogiczne 

Warsztaty - 40 nauczycieli 

4. Zapewnienie dzieciom wymaganego wsparcia dostępu do 
specjalistów - psychologa, psychiatry dziecięcego, 
logopedy, (liczba godzin dyżurów) 

Psycholog lOgodz. 

Pedagog - 20 godz. 

Logopeda - 7 godz. 



Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych, m.in. poprzez prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, (liczba form i godzin) 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - 22 godz. 

Logopedia i terapia pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne. 

5. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych w dostępie do 
edukacji, m.in. poprzez prowadzenie klas integracyjnych i 
organizację nauczania indywidualnego. (Liczba klas i liczba 
decyzji o naucz. Indywidualnym) 

Nauczanie indywidualne - 4 decyzje 

6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego, m.in. 
poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów kulturalnych i 
sportowo rekreacyjnych miasta, (liczba imprez miejski, w 
których placówka brała udział lub które organizowała. 

6 imprez miejskich w których uczniowie naszej szkoły brali 

udział. 

7. Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych doskonalących 
swoje kwalifikacje zawodowe. 

42 nauczycieli 

8. Liczba uczniów uczęszczających do klas integracyjnych. Nie mamy 

9. Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. 4 uczniów 

10. Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i 
profilaktyki zdrowotnej. 

Udział w programie: „Warzywa i owoce w szkole". 

„Mleko w szkole". „Trzymaj formę kl. V." 



11. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno -
edukacyjnych w placówkach oświatowych, (liczba) 

Opracowano 2 programy. Szkolny program wychowawczy 

i program profilaktyki. 

12. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzenia czasu wolnego, (jakie formy 
ich liczba) 

Zielone szkoły - morze i góry ,SKS, warsztaty plastyczne - owoce 

w szkole, tablice promujące zdrowy tryb życia, sportowy dzień 

dziecka, zajęcia taneczne, wycieczki, zawody i turnieje piłki ręcznej 

nożnej, zajęcia basenowe. 



Załącznik nr 20 do Raportu 

ze Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za rok 2016 

Nazwa Placówki Gimnazjum nr 1 w Zgierzu 

Lp. Pytanie Działania w tym zakresie, nazwa szkolenia, ilość form, liczba 

uczestników 

1. Promowanie prawidłowego modelu rodziny oraz 
edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról 
rodzicielskich przez placówki oświatowe, (np. program 
edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

Realizacja programu „wychowanie do życia w rodzinie" - wszyscy 
uczniowie, 
Okolicznościowe spotkania integrujące rodziców i uczniów np. 
wspólne wigilie, festiwal zdrowej żywności, organizowanie imprez 
szkolnych - ok. 150 rodziców, wszyscy uczniowie 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w 
rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, 
(np. program edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

Udział klas w spektaklu profilaktycznym „Samotni w tłumie" -10 
klas - 260 uczniów. 
Akcje szkolne, konkursy między klasowe o wskazanej tematyce -
479 uczniów. 
Galeria plakatów przygotowanych przez uczniów na temat 
szkodliwości stosowania używek, profilaktyki uzależnień. 
Realizacja projektów edukacyjnych na wskazane tematy - 20 
uczniów. 
Organizacja Dnia Sportu i Profilaktyki w szkole - wszyscy 
uczniowie. 
Warsztaty dla rodziców, w tym spotkania z konsultantem ds. 
nieletnich dotyczącym przeciwdziałania uzależnieniom. Informacje 
edukacyjne na stronie internetowej szkoły. 
Warsztaty dla 479 uczniów, w tym prowadzone przez firmy 
zewnętrzne oraz poza terenem szkoły na określone tematy, np. 
„ Umiejętność podejmowania decyzji - środki odurzające: alkohol, narkotyki, 
dopalacze"; Wiedziałem ze tak będzie - o pułapkach naszego umysłu -
współpraca z UŁ. 
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Realizacja Programu Profilaktyki, Programu Wychowawczego, 
programów zewnętrznych dla wszystkich uczniów: Narkotyki po co mi 
to?, Co powinniśmy wiedzieć o paleniu tytoniu?, „Zdrowo żyć - zdrowym być", 
„Żyj smacznie i zdrowo", „Dopalaczom mówimy stop - wybieramy zdrowie", 
„Trzymajformę", „Bezpieczne wakacje". 
Przygotowano dla rodziców materiały edukacyjne na stronę 
internetową szkoły (zakładka dla rodziców), w tym m.in. na temat: 
Co warto wiedzieć na temat uzależnienia nastolatków od 
alkoholu?, Narkomania - podstawowe wiadomości, 
Niebezpieczeństwo i zagrożenia płynące z Internetu. 
Na stronie szkoły umieszczono informacje dotyczące instytucji 
wspomagających i niosących pomoc rodzinie oraz Dopalacze gdzie 
szukać pomocy? 

3. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia w placówkach 
oświatowych, m.in. poprzez doskonalenie kadr 
nauczycielskich i pedagogów szkolnych, (szkolenia, kursy 
indywidualne i rad pedagogicznych w tym zakresie, nazwa 
ilość) 

Udział pedagoga i psychologa w grupie wsparcia - 10 spotkań. 
Scenariusze zajęć m.in. na temat „O szkodliwości palenia tytoniu" 
przygotowane dla wychowawców 19 klas przez Zespół ds. 
Profilaktyki i przeprowadzone dla wszystkich uczniów. 
Opracowanie i przeprowadzenie ankiety (przez Zespół ds. 
Profilaktyki) wśród losowo wybranych klas w każdym poziomie na 
temat stosowania używek przez młodzież. 
Szkolenia rady pedagogicznej na temat: 

„Profilaktyka uzależnień. Procedury, objawy, działania na terenie 
szkoły 
szkolenia w ramach realizacji programu „Trzymaj formę" i „Dopalaczom 
mówimy stop - wybieramy zdrowie" 

4. Zapewnienie dzieciom wymaganego wsparcia dostępu do 
specjalistów - psychologa, psychiatry dziecięcego, 
logopedy, (liczba godzin dyżurów) 

20 godzin tygodniowo dyżurów pedagoga szkolnego 
20 godzin tygodniowo dyżurów psychologa 

Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych, m.in. poprzez prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, (liczba form i godzin) 

zajęcia wyrównawcze - prowadzi 30 nauczycieli w zależności od 
potrzeb uczniów 

5. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych w dostępie do 
edukacji, m.in. poprzez prowadzenie klas integracyjnych i 

Nie ma klas integracyjnych 
1 uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 



organizację nauczania indywidualnego. ^Liczba klas i liczba 
decyzji o naucz. Indywidualnym) 

uczęszcza do klasy ogólnodostępnej, 
1 uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
korzysta z nauczania indywidualnego 

6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego, m.in. 
poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów kulturalnych i 
sportowo rekreacyjnych miasta, (liczba imprez miejski, w 
których placówka brała udział lub które organizowała. 

4 

7. Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych doskonalących 
swoje kwalifikacje zawodowe. 

2 

8. Liczba uczniów uczęszczających do klas integracyjnych. 0 

9. Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. 4 

10. Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i 
profilaktyki zdrowotnej. 

12 

11. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno -
edukacyjnych w placówkach oświatowych, (liczba) 

6 

12. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzenia czasu wolnego, (jakie formy 
ich liczba) 

wyjścia edukacyjne - ok. 70 
wycieczki - 30 
rajdy - 6 
zajęcia pozalekcyjne - 24 
praca uczniów w wolontariacie szkolnym - 8 różnych całorocznych 
działań 



o 



Załącznik nr 21 do Raportu 

ze Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za rok 2016 

Nazwa Placówki - Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi 

Lp Pytanie Działania w tym zakresie, nazwa szkolenia, ilość form, liczba uczestników 

1. Promowanie 
prawidłowego 
modelu rodziny 
oraz edukowanie 
rodzin w zakresie 
właściwego 
wypełniania ról 
rodzicielskich 
przez placówki 
oświatowe, (np. 
program 
edukacyjny, 
spotkania z 
rodzicami, 
prelekcje) 

- Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - PPP Zgierz 
- indywidualne spotkania z rodzicami psychologa i pedagoga szkolnego 
- prelekcje dla rodziców realizowane przez psychologa, pedagoga realizowane podczas zebrań z rodzicami 
- współpraca szkoły z partnerami zewnętrznymi w tym zakresie 

2. Prowadzenie 
profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej, 
edukacyjnej i 
szkoleniowej w 
zakresie 

2. Prowadzenie 
profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej, 
edukacyjnej i 
szkoleniowej w 
zakresie 

Skierowane do uczniów - dotyczące przemocy: 

2. Prowadzenie 
profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej, 
edukacyjnej i 
szkoleniowej w 
zakresie 

- realizowanie tzw. profilaktyki pozytywnej: warsztaty rozwijające ważne umiejętności psychologiczne: wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby, 

odreagowywanie napięć, konstruktywne rozwiązywanie problemów oraz rozwijające umiejętności komunikacji interpersonalnej i empatię 

2. Prowadzenie 
profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej, 
edukacyjnej i 
szkoleniowej w 
zakresie - zajęcia na temat praw dziecka, ochrony przed przemocą oraz wykorzystaniem, a także edukacja dzieci w zakresie postępowania w sytuacji krzywdzenia 
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rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
narkomanii i 
przemocy w 
rodzinie, w 
szczególności 
skierowanej do 
dzieci i 
młodzieży, (np. 
program 
edukacyjny, 
spotkania z 
rodzicami, 
prelekcje) 

- zajęcia integracyjne dla klas pierwszych rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
narkomanii i 
przemocy w 
rodzinie, w 
szczególności 
skierowanej do 
dzieci i 
młodzieży, (np. 
program 
edukacyjny, 
spotkania z 
rodzicami, 
prelekcje) 

- godziny wychowawcze wykorzystujące materiały Kampanii „Stop cyberprzemocy", „Myślę, więc nie ślę" 

rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
narkomanii i 
przemocy w 
rodzinie, w 
szczególności 
skierowanej do 
dzieci i 
młodzieży, (np. 
program 
edukacyjny, 
spotkania z 
rodzicami, 
prelekcje) 

- przeprowadzenie ankiety na temat cyberprzemocy podczas godziny wychowawczej, wywołanie dyskusji 

rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
narkomanii i 
przemocy w 
rodzinie, w 
szczególności 
skierowanej do 
dzieci i 
młodzieży, (np. 
program 
edukacyjny, 
spotkania z 
rodzicami, 
prelekcje) 

- warsztaty ze specjalistą organizowane przez Stowarzyszenie Drogowskazy - przeciwdziałanie uzależnieniom od Internetu oraz cyberprzemocy i patologiom 

rzeczywistości wirtualnej wśród uczniów "Mowa Nienawiści w internecie" 

rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
narkomanii i 
przemocy w 
rodzinie, w 
szczególności 
skierowanej do 
dzieci i 
młodzieży, (np. 
program 
edukacyjny, 
spotkania z 
rodzicami, 
prelekcje) 

- rozpowszechnianie ulotek, plakatów mających na celu przeciwdziałanie agresji i przemocy 

rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
narkomanii i 
przemocy w 
rodzinie, w 
szczególności 
skierowanej do 
dzieci i 
młodzieży, (np. 
program 
edukacyjny, 
spotkania z 
rodzicami, 
prelekcje) 

- spotkanie z Policją na temat odpowiedzialności karnej za popełnione czyny niedozwolone 

rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
narkomanii i 
przemocy w 
rodzinie, w 
szczególności 
skierowanej do 
dzieci i 
młodzieży, (np. 
program 
edukacyjny, 
spotkania z 
rodzicami, 
prelekcje) 

- przeprowadzenie ankiety na temat Bezpieczeństwo w szkole 

rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
narkomanii i 
przemocy w 
rodzinie, w 
szczególności 
skierowanej do 
dzieci i 
młodzieży, (np. 
program 
edukacyjny, 
spotkania z 
rodzicami, 
prelekcje) 

-zajęcia na temat Bezpieczne Wakacje w ramach akcji Bezpieczne Wakacje.pl 

rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
narkomanii i 
przemocy w 
rodzinie, w 
szczególności 
skierowanej do 
dzieci i 
młodzieży, (np. 
program 
edukacyjny, 
spotkania z 
rodzicami, 
prelekcje) 

Skierowane do uczniów - dotyczące uzależnień: 

rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
narkomanii i 
przemocy w 
rodzinie, w 
szczególności 
skierowanej do 
dzieci i 
młodzieży, (np. 
program 
edukacyjny, 
spotkania z 
rodzicami, 
prelekcje) - wdrażanie do działań alternatywnych i wspierających poprzez poszerzanie oferty spędzania czasu wolnego o zajęcia o charakterze kulturowym i 

krajoznawczym oraz aktywizowanie uczniów do podejmowania działań konstruktywnych: oferta zajęć dodatkowych w szkole (koła zainteresowań, inne), oferta 

MDK, MOK, akcje, np. Góra Grosza, Sprzątanie Świata, WOŚP, PCK, Caritas, pomoc schroniskom, wolontariat, projekty, konkursy, zawody, wycieczki, imprezy, 

obchodzenie uroczystości zw. z ważnymi wydarzeniami, harcerstwo, gazetka szkolna, oferta biblioteki szkolnej 

rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
narkomanii i 
przemocy w 
rodzinie, w 
szczególności 
skierowanej do 
dzieci i 
młodzieży, (np. 
program 
edukacyjny, 
spotkania z 
rodzicami, 
prelekcje) 

- zajęcia warsztatowe z terapeutą uzależnień 

rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
narkomanii i 
przemocy w 
rodzinie, w 
szczególności 
skierowanej do 
dzieci i 
młodzieży, (np. 
program 
edukacyjny, 
spotkania z 
rodzicami, 
prelekcje) 

- spektakl profilaktyczny dotyczący uzależnień 

rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
narkomanii i 
przemocy w 
rodzinie, w 
szczególności 
skierowanej do 
dzieci i 
młodzieży, (np. 
program 
edukacyjny, 
spotkania z 
rodzicami, 
prelekcje) 

- zapoznanie uczniów z regulaminami i zasadami zakazującymi używania substancji psychoaktywnych w szkole 

rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
narkomanii i 
przemocy w 
rodzinie, w 
szczególności 
skierowanej do 
dzieci i 
młodzieży, (np. 
program 
edukacyjny, 
spotkania z 
rodzicami, 
prelekcje) 

- rozpowszechnianie ulotek, plakatów mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od środków psychoaktywnych 

rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
narkomanii i 
przemocy w 
rodzinie, w 
szczególności 
skierowanej do 
dzieci i 
młodzieży, (np. 
program 
edukacyjny, 
spotkania z 
rodzicami, 
prelekcje) 

- realizacja profilaktyki uzależnień podczas lekcji przedmiotowych (m.in. plastyka - plakaty, informatyka - prezentacja Power Point) 

rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
narkomanii i 
przemocy w 
rodzinie, w 
szczególności 
skierowanej do 
dzieci i 
młodzieży, (np. 
program 
edukacyjny, 
spotkania z 
rodzicami, 
prelekcje) 

- zajęcia w ramach godziny wychowawczej na temat szkodliwości e-papierosów - prawdy i mity 

rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
narkomanii i 
przemocy w 
rodzinie, w 
szczególności 
skierowanej do 
dzieci i 
młodzieży, (np. 
program 
edukacyjny, 
spotkania z 
rodzicami, 
prelekcje) 

- kontrola osób wchodzących do szkoły 

rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
narkomanii i 
przemocy w 
rodzinie, w 
szczególności 
skierowanej do 
dzieci i 
młodzieży, (np. 
program 
edukacyjny, 
spotkania z 
rodzicami, 
prelekcje) 

- udział w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł" 

rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
narkomanii i 
przemocy w 
rodzinie, w 
szczególności 
skierowanej do 
dzieci i 
młodzieży, (np. 
program 
edukacyjny, 
spotkania z 
rodzicami, 
prelekcje) 

- prezentacja Power Point na temat dopalaczy i napoi energetycznych prezentowana podczas godzin wychowawczych 

rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
narkomanii i 
przemocy w 
rodzinie, w 
szczególności 
skierowanej do 
dzieci i 
młodzieży, (np. 
program 
edukacyjny, 
spotkania z 
rodzicami, 
prelekcje) 

- włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków i substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 
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Podnoszenie 

poziomu jakości 

kształcenia w 

placówkach 

oświatowych, 

m.in. poprzez 

doskonalenie kadr 

nauczycielskich i 

pedagogów 

szkolnych, 

(szkolenia, kursy 

indywidualne i 

rad 

pedagogicznych 

w tym zakresie, 

nazwa ilość) 

Studia podyplomowe - 1 osoba 
Warsztaty - 4 osoby 
Kursy - 3 osoby 
Szkolenia indywidualne - 15 osób 
Szkolenia Rady Pedagogicznej - 5 Rad szkoleniowych x 36 osób 
Grupa wsparcia PPP - 2 osoby 
Konferencje - 10 osób 
Projekt w/f z Klasą - 6 osób 
Program Erazmus + - 3 osoby 

Zapewnienie 
dzieciom 
wymaganego 
wsparcia dostępu 
do specjalistów -
psychologa, 
psychiatry 
dziecięcego, 
logopedy, (liczba 
godzin dyżurów) 

- psycholog szkolny -1 etat - w godzinach pracy 
- kierowanie do specjalistów z poza szkoły - PPP Zgierz, PZP Zgierz, Łódź, PCPR Zgierz, MOPS, Ośrodek Wczesnej 
Interwencji Zgierz 

21 form zajęć wyrównawczych (2godziny/tydzień) 
2265 godzin z art. 42 KN 
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Podejmowanie 
działań mających 
na celu 
wyrównywanie 
szans 
edukacyjnych, 
m.in. poprzez 
prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, 
(liczba form i 
godzin) 

5. Wspieranie 
uczniów 
niepełnosprawnyc 
h w dostępie do 
edukacji, m.in. 
poprzez 
prowadzenie klas 
integracyjnych i 
organizację 
nauczania 
indywidualnego. 
(Liczba klas i 
liczba decyzji o 
naucz. 
Indywidualnym) 

Uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących nauczanie indywidualne - liczba 1. Szkoła 

nie prowadzi klas integracyjnych. 

6. Zapewnienie 
dzieciom i 
młodzieży 
dostępu do 
alternatywnych 
form spędzania 
czasu wolnego, 

Szkoła uczestniczyła lub była organizatorem 10 uroczystości/imprez na terenie miasta Zgierza. 
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m.in. poprzez 
rozszerzenie 
oferty zajęć 
pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych 
przy 
wykorzystaniu 
zasobów 
kulturalnych i 
sportowo 
rekreacyjnych 
miasta, (liczba 
imprez miejski, w 
których placówka 
brała udział lub 
które 
organizowała. 

7. Liczba Kursy - 3 osoby 
nauczycieli i Szkolenia indywidualne - 15 osób 
pedagogów Szkolenia Rady Pedagogicznej - 5 Rad szkoleniowych x 36 osób 
szkolnych Grupa wsparcia PPP - 2 osoby 
doskonalących Konferencje - 10 osób 
swoje Projekt w/f z Klasą - 6 osób 
kwalifikacje Program Erazmus + - 3 osoby 
zawodowe. 

8. Liczba uczniów 
uczęszczających 
do klas 
integracyjnych. 

Szkoła nie prowadzi klas integracyjnych. 

5 



9. Liczba uczniów 8 
objętych 
nauczaniem 
indywidualnym. 

10. Liczba 8 
przedsięwzięć w 
zakresie promocji 
zdrowia i 
profilaktyki 
zdrowotnej. 

11. Opracowywanie i 16 
realizowanie 
programów 
profilaktyczno -
edukacyjnych w 
placówkach 
oświatowych. 
(liczba) 

12. Zapewnienie Oferta zajęć pozalekcyjnych realizowanych na terenie szkoły: 
dzieciom i - koło teatralne. 
młodzieży -język migowy 
dostępu do - koło przyjaciół biblioteki 
alternatywnych - koło języka rosyjskiego 
form spędzenia - koło wokalno-instrumentalne 
czasu wolnego. - koło plastyczne 
(jakie formy ich - koło biologiczne 
liczba) - koło języka angielskiego 

- koło matematyczne 
- koło informatyczne 
- koło historyczne 
- kolo chemiczne 
- koło geograficzne 
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- koło języka niemieckiego 
Dodatkowo szkoła organizuje coroczne wyjazdy do sejmu i senatu - 3 klasy, Euro Week - warsztaty językowe w 
Polsce - 1 klasa, warsztaty językowe w Anglii - 1 klasa. 

Oferta zajęć pozalekcyjnych realizowanych poza terenem szkoły - upowszechnianie informacji dotyczących zajęć 
realizowanych w województwie łódzkim. 
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Załącznik nr 22 do Raportu 

ze Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za rok 2016 

Nazwa Placówki Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zgierzu 

Lp. Pytanie Działania w tym zakresie, nazwa szkolenia, ilość form, liczba 

uczestników 

1. Promowanie prawidłowego modelu rodziny oraz 
edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról 
rodzicielskich przez placówki oświatowe, (np. program 
edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

Na terenie Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. 
Mickiewicza prowadzone są: 
- Uniwersytet dla Rodziców - prelekcja „Żeby mojemu dziecku 
chciało się chcieć" - o motywacji 
- indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców (jak 
motywować dzieci do nauki, organizacja przestrzeni do nauki, 
konsultacje w związku z karaniem i nagradzaniem dzieci, 
zacieśnianie więzi poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego), 
- konsultacje dla dzieci (sposoby panowania nad emocjami, 
mnemotechniki, ćwiczenia na integrację rodzeństwa itp.) 
- Udział uczniów klasy 1 A w warsztatach na temat funkcjonowania 
wymiaru sprawiedliwości. Projekt „Edukacja szkolna przeciwko 
wykluczeniu prawnemu". 

- rodzice uczniów klasy pierwszej zostali objęci programem 
„Szkoły dla rodziców" w ramach współpracy z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Zgierzu 

- wychowanie do wartości - Wieczornica z okazji 11 Listopada, 
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, udział rodzin w Jasełkach 



Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych z dziećmi: 
- działania na rzecz reintegracji rodziny (edukacja w zakresie 
wspólnego spędzania czasu przez rodziny, wspólnego uczestnictwa 
w świętach rodzinnych podczas gddw i zebrań z rodzicami), 
- poprawa relacji rodzic-dziecko (nauczanie o rolach w rodzinie -
co należy do roli matki, ojca, dziecka, itp., rodzaje postaw 
rodzicielskich i konsekwencje ich stosowania ujawniające się w 
zachowaniu dziecka), 
- motywowanie do aktywnego uczestniczenia w życiu szkolnym 
dziecka, utrzymywanie systemowego kontaktu ze szkołą, 
- kontakt z kuratorem, pracownikami MOPS-u, PCPR-u Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją - ustalanie wspólnej strategii 
oddziaływań wychowawczych. 
Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów 
psychologicznych: 
- poprawa wzajemnej komunikacji w relacji rodzic-dziecko 
(rozmowy o prawidłowym komunikowaniu się, wyrażaniu uczuć i 
wzajemnych potrzeb), 
- trening psychoedukacyjny (radzenie sobie ze stresem, 
zniechęceniem, lękiem, bezsilnością i własnymi emocjami), 
- trening asertywności i budowania poczucia własnej wartości 
Wspieranie aktywności społecznej rodzin: 
Zachęcanie, motywowanie do czynnego udziału w życiu 
społeczności lokalnej, np.: 
- działalność zespołu tanecznego Latino Fitness Dance, 
- udziału w festynach i imprezach kulturalnych organizowanych 
przez Urząd Miasta Festyn, np. „Na zdrowie", 
- mecz koszykówki władze miasta- uczniowie Gimnazjum nr 3 
- informowanie o możliwościach i ofercie wypoczynku podczas 
wakacji, ferii zimowych, 
- udziału w wydarzeniach szkolnych (udział w rozpoczęciu i 



zakończeniach roku szkolnego - listy gratulacyjne dla rodziców 
uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu, I Szkolnym 
Pikniku Rodzinnym i kiermaszach świątecznych 

Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, 
mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców 
rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych^ 
- pedagogizacja rodziców w zakresie niwelowania czynników 
ryzykownych (indywidualnie lub grupowo-w ramach spotkań 
z rodzicami), 
Spotkania edukacyjne z zakresu bezpiecznego życia w rodzinie, 
kształtowania relacji bez przemocy a także przekazywanie wiedzy o 
instytucjach pomagających w sytuacji przemocy w rodzinie i in. 
kierowanych do dzieci i młodzieży, uczniowie zyskają wiedzę 
podnoszącą świadomość ich praw oraz będą potrafili poszukiwać 
pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie. 
Realizowanie polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem -
prowadzenie warsztatów tematycznych tj. procedura Niebieskie 
Karty, bezpieczeństwo w sieci - zagadnienia zawarte w programie 
wychowawczym i profilaktyki, dla rodziców i dzieci. 
Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupami 
roboczymi, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w 
rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży. 

Ogólnopolski program edukacyjny „Zachowaj trzeźwy umysł" 

Ogólnopolska kampania „Stop dopalaczom" 

Zajęcia Uniwersytetu dla Rodziców pt. „Dopalacze, narkotyki, 



(np. program edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) alkohol - chrońmy dzieci przed złem", „0 cyberprzemoc" 
prowadzone przez psychoterapeutkę oraz policjantkę z Powiatowej 
Komendy Policji 
w Zgierzu. 

Kampania "Razem przeciwko AIDS" 

3. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia w placówkach 

oświatowych, m.in. poprzez doskonalenie kadr 

nauczycielskich i pedagogów szkolnych, (szkolenia, kursy 

indywidualne i rad pedagogicznych w tym zakresie, nazwa 

ilość) 

Szkolenia Rady Pedagogicznej 
„Motywacja w edukacji włączającej uczniów ze szczególnymi i 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wstęp do dialogu 
motywującego" Fundacja "Krok do przodu" 
„Mediacje rówieśnicze i szkolne" WODN Zgierz 

Udział w grupowych spotkaniach superwizyjnych i szkoleniach" 
(M. Wyrzykowska i A. Sędzicka) 
„Magnetyzm grupy rówieśniczej - style zagospodarowania" 
(A. Sędzicka) 
„Rozpoznawanie zachowań narkotykowych - podstawy pomocy 
przedmedycznej"(A. Sędzicka) 
Kurs samoobrony (A. Sędzicka) 
„Wpływ aktualnych zmian prawa oświatowego na kształt statutu 
szkoły/placówki" (M. Wyrzykowska) 
Ukończenie studiów podyplomowych „Choreoterapia w edukacji". 
(M. Wyrzykowska) 
Kurs doskonalący w wymiarze 20 godzin „Tworzenie Szkoły 
Promującej Zdrowie" M. Wyrzykowska i U. Karwowska, 
Wojewódzka Konferencja „Szkoła Promująca Zdrowie" 
M. Wyrzykowska i U. Karwowska , 
Kurs doskonalący „Interwencja kryzysowa w środowisku 
szkolnym",M.Wyrzykowska, U. Karwowska, J. Sędzicka, 
E. Kosińska, 
W listopadzie uzyskanie dyplomu choreoterapeuty - ukończenie 



studiów podyplomowych M. Wyrzykowska, 
Udział w cyklicznych spotkaniach Grupy Wsparcia Pedagogów 
i Psychologów E.Gural., M. Wyrzykowska, J. Sędzicka, 
„O młodzieży optymistycznie-podstawy profilaktyki pozytywnej" 
p. J. Sędzicka, p. U. Karwowska. 
Warsztaty „Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole" 
M. Wyrzykowska, 
Procedura zakładania „Niebieskiej Karty" E. Gural, 
M. Wyrzykowska, 
Udział w superwizji podsumowanie I półrocza - omówienie 
najtrudniejszych przypadków (E. Gural, M. Wyrzykowska, 
Pani J. Sędzicka Szkolenie „Praca z nastolatkiem uwikłanym w 
przemoc oraz zagrożonym uzależnieniem od środków 
psychoaktywnych oraz Szkolenie doskonalące umiejętności 
cyfrowe w pracy z młodzieżą, 
Kurs doskonalący „Współczesne zagrożenia rozwoju młodego 
człowieka-wyzwania dla szkoły i wychowawców", 
Warsztaty metodyczne „Rodzice i nauczyciele wobec zagrożeń 
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych", 
Pani K. Majdan Kurs nauki języka angielskiego, 

4. Zapewnienie dzieciom wymaganego wsparcia dostępu do 
specjalistów - psychologa, psychiatry dziecięcego, 
logopedy, (liczba godzin dyżurów) 

Psycholog szkolny - Emilia Gural 20 godzin etat 
Logopeda Alicja Papka - Oczkowska 2 godz. tygodniowo 

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Abstynentów Klubu 
„STOP"- uczniowie objęci są indywidualną terapią psychologiczną 

W szkole nie jest zatrudniony psychiatra dziecięcy -
korzystamy z PZP, 



Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych, m.in. poprzez prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, (liczba form i godzin) 

W celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 
szkole prowadzone są następujące rodzaje zajęć. 
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 15 godzin tygodniowo (zajęcia 
niepłatne) 
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone przez psychologa 
i pedagoga 4 godziny tygodniowo (niepłatne) 
- zajęcia logopedyczne 2 godziny tygodniowo 
Ponadto w szkole prowadzone są (w ramach pensum pedagogów i 
psychologa): 
- zajęcia dla uczniów z nadpobudliwością psychoruchową, 
- zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne uczniów, 
- zajęcia dla dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją, 

5. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych w dostępie do 
edukacji, m.in. poprzez prowadzenie klas integracyjnych i 
organizację nauczania indywidualnego. (Liczba klas i liczba 
decyzji o naucz. Indywidualnym) 

Rok szkolny 2015/2016 
2 klasy integracyjne III c, II c 

Nauczanie indywidualne dla 2 uczniów 

Rok szkolmy 2016/2017 

3 klasy integracyjne I c, I e, III c; 
uczniowie z zespołem Aspergera w klasach I a (zatrudniony 
nauczyciel wspierający) i I b (zatrudniony nauczyciel wspierający) 

Nauczanie indywidualne dla 4 uczniów 

6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego, m.in. 
poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów kulturalnych i 
sportowo rekreacyjnych miasta, (liczba imprez miejski, w 
których placówka brała udział lub które organizowała. 

W szkole realizowano 7 innowacji w formie zajęć dodatkowych dla 
uczniów: Multimedien im Deutschunterricht - multimedia na 
zajęciach języka niemieckiego Zajęcia taneczne Latino Fitness 
Dance, Artyści są wśród nas, Akademia robotyki w gimnazjum -
„Ku przyszłości", Piłka nożna moją pasją i drogą do kariery, 
Szachy - Akademia Logicznego i Kreatywnego Myślenia, „ Trema 
teatr młodzieżowy Gim3. 



Zajęcia sportowe: Mistrzostwa Szkoły w Halowej piłce nożnej, 
Mistrzostwa Szkoły BW tenisie stołowym pływanie, nauka tańca-
polonez, piłka nożna dziewcząt i chłopców, 
Udział w miejskiej akcji „Wyciągamy dzieci z bramy" 
Placówka brała udział w następujących imprezach miejskich: 
Kaziuki 2016, Międzynarodowy Dzień Rodziny w Parku Miejskim, 
zgierska Majówka, Święto Miasta Zgierza. 
Szkoła zorganizowała: obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, Żywą Flagę z okazji rocznicy odzyskania 
niepodległości 

7. Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych doskonalących 
swoje kwalifikacje zawodowe. 

2 pedagogów, 25 nauczycieli 

8. Liczba uczniów uczęszczających do klas integracyjnych. 2015/2016 35 

2016/2017 52 

9. Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. 2015/2016 2 

2016/2017 3 

10. Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i 
profilaktyki zdrowotnej. 

22 
1. całoroczny konkurs "Zdrowa klasa..." (koordynator p. U. 
Karwowska i p. M. Wyrzykowska), 
2. program "Trzymaj formę"(koordynator p. Zielewska) 
3. zajęcia na temat zasad zdrowego żywienia - prawidłowa dieta w 
wieku dorastania, układanie jadłospisów, piramida żywieniowa (p. 
A. Gołębiowska, p. K. Balicka, p. E. Zielewska, M. Wyrzykowska) 
4. w ramach współpracy ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 
zrealizowany został program „Bez ryzyka - profilaktyka AIDS"-



programem zostały objęte klasy drugie i trzecie. Ponadto na 
podsumowanie programu został przeprowadzony szkolny etap 
konkursu „Wiedzy o Hiv i Aids podczas którego wyłonieni 
laureaci reprezentowali naszą szkołę w konkursie pt. „Włączamy się 
do wspólnego działania Razem Przeciw Aids - zorganizowanym 
przez Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. 

5. w ramach współpracy z w/w Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 
przeprowadzono program „Znajdź właściwe rozwiązanie". 
6. Realizacja zadań ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł W ramach programu zespół taneczny 
Latino Fitness Dance i Szkolne Koło Dziennikarsko-Filmowe 
uczestniczyli w konkursie filmowym „Pokażcie się a jedna z 
uczennic klasy drugiej w ramach w/w kampanii profilaktycznej 
została laureatką ogólnopolskiego konkursu pt. „Razem Lepiej" 

7. W ramach promocji zdrowego stylu życia przeprowadzono 
konferencję pt„ Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności " 
zaprezentowaną uczniom klas I, II i III oraz konferencję pt: „Pale-
Nie papierosów i jego skutki "w ramach programu profilaktyki 
antynikotynowej. Ponadto została zaktualizowana procedura 
dotycząca palenia papierosów i e-papierosów 

8. szkoła uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Trzymaj formę 
oraz Żyj smacznie i zdrowo 
9. we wszystkich klasach został przeprowadzony program 
dotyczący profilaktyki raka piersi. 
10. na lekcjach biologii prowadzone są zajęcia dotyczące 
profilaktyki uzależnień, oraz program „Dopalacze oferta śmierci". 
11. realizacja programu „Stres pod kontrolą" klasy kończące 



edukację w naszej szkole, 
12. realizacja zajęć kształtujących umiejętności interpersonalne i 
intrapsychiczne, prowadzone przez pedagogów szkolnych i 
wychowawców klas wynikających z klasowych planów 
działań „Asertywność - złoty środek komunikacji", „Komunikacja 
werbalna i niewerbalna"', 
13. w każdym roku szkolnym w ramach godzin z wychowawcą 
prowadzone są pogadanki na temat bezpiecznych zachowań w 
trakcie ferii zimowych i letnich („Jak bezpiecznie spędzać czas nad 
wodą, w podróży, na szlaku górskim), korzystano z materiałów 
informacyjnych na portalu internetowym, we wszystkich klasach 
gimnazjum przeprowadzono zajęcia warsztatowe „Bezpieczne 
ferie", „Bezpieczne wakacje". 
14. Uczniowie wzięli udział w grze „FluMania", która powstała w 
ramach działań na rzecz promocji profilaktyki Ogólnopolskiego 
Programu Zwalczania Grypy w ramach współpracy ze Stacją 
Sanitarno Epidemiologiczną w Zgierzu. Uczniowie zostali 
zapoznani z zagadnieniami teoretycznymi zakończonymi ąuizem 
wiedzy o grypie (p. U. Karwowska, M. Wyrzykowska). 

15. Pani J. Sędzicka przeprowadziła akcję „Zdrowe oczy w szkole", 
wszystkie klasy pierwsze. 

16. Uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w zajęciach 
prowadzonych przez 
p. K. Balicką z profilaktyki chorób wirusowych (HCV, HBV, rak 
szyjki macicy), grzybiczych, pasożytniczych i bakteryjnych. 

17. W ramach podnoszenia sprawności fizycznej i integracji 
zespołów klasowych odbył się wyjazd integracyjny do Burzenina 
podczas którego uczniowie brali udział w różnego rodzaju 



zawodach sportowych, zajęciach integracyjnych. 

18. W ramach funkcjonowania zespołu Latino Fitness Dance 
odbywają się przerwy taneczne. 

19. Uczniowie biorą udział w projekcie „Wyciągamy dzieci z 
bramy", który jest poświęcony działaniom profilaktycznym 
dotyczącym spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz 
innych środków odurzających. Uczniowie w ramach tej akcji 
spotykają się cyklicznie raz 
w tygodniu na zajęciach z koszykówki (p. M. Biadun, P. 
Wyrzykowski), a podczas przerw w meczach występują 
dziewczynki z zespołu Latino Fitness Dance (U. Karwowska). 

20. w ramach działań Szkolnego Koła Turystyczno -
Krajoznawczego pod opieką pani J. Janaszkiewicz młodzież z 
naszego gimnazjum uczestniczy w rajdach edukacyjnych, 
tematycznych, historycznych. 

21 .Realizacja programu „Różowa wstążeczka" oraz „Od 
dziewczynki do kobiety" 

22. We współpracy z rodzicami zorganizowano I Szkolny Piknik 
Rodzinny 

11. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno -
edukacyjnych w placówkach oświatowych, (liczba) 

1. w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji realizowany 
jest co dwa lata program „Żyję zgodnie z prawem" kształtujący 
zachowania antywiktymologiczne, zapobiegające uzależnieniom i 
zachowaniom agresywnym wśród młodzieży, 
2. realizowany jest program antyalkoholowy „Tak czy Nie" 
3. Szkoła przez cały rok szkolny 2016/2017 brała udział w projekcie 



Cyfrowobezpieczni Bezpieczna Szkoła Cyfrowa pod patronatem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
4. Świat widziany przez narko i alkogogle - program profilaktyki 
uzależnień od alkoholu i narkotyków dla młodzieży 

5. ogólnopolski program CEO„Filmoteka szkolna" 

6. ogólnopolski program CEO „Kulthurra" 

12. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzenia czasu wolnego, (jakie formy 
ich liczba) 

Tygodniowo: 
Innowacje - 7 
Zajęcia sportowe - 5 (prowadzone nieodpłatnie) 
Zajęcia rozwijające uzdolnienia - 5 (prowadzone nieodpłatnie) 
Zajęcia wyrównawcze 15 (prowadzone nieodpłatnie) 
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Załącznik nr 23 do Raportu 

ze Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za rok 2016 

Nazwa Placówki: Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Zgierzu 

Lp. Pytanie Działania w tym zakresie, nazwa szkolenia, ilość form, liczba 

uczestników 

1. Promowanie prawidłowego modelu rodziny oraz 
edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról 
rodzicielskich przez placówki oświatowe, (np. program 
edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

Konsultacje, spotkania z rodzicami, 

Zespół interdyscyplinarny Niebieska karta - uczestnictwo. 

Udział w zespołach ds. pomocy psych.- ped. 

Działania edukacyjno- informacyjne (broszury, ulotki, strona 

internetowa). 

Spotkania dla rodziców dotyczące problematyki uzależnień i trudnych 

zachowań uczniów. 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w 
rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, 
(np. program edukacyjny, spotkania z rodzicami, prelekcje) 

- Szkolenia dla nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień, Niebieskiej 

karty, Samouszkodzeń i kryzysu suicydalnego, objawów 

psychosomatycznych zaburzeń nerwicowych występujących u uczniów, 

mediacji rówieśniczych. 

l 



- Szkolenia dla rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień 

- Rozmowa i skierowanie do specjalistów celem postawienia diagnozy i 

pracy terapeutycznej. 

- Warsztaty dla uczniów: profilaktyka uzależnień, Niebieska karta, 

cyberprzemoc, tolerancja- „Czy naprawdę jesteśmy inni", stereotypy i 

uprzedzenia, zgrana klasa, skuteczna komunikacja, współpraca w zespole, 

postawa asertywna, integracja. 

- Realizacja programu „ Jak dbać o miłość" 

- Realizacja programu „Nasze Spotkania", „Tak czy nie?" 

- Realizacja projektu „Kryzysy psychiczne- zmiana na lepsze" 

- Projekt „Napastnik w szkole-jak się zachować?" 

- Projekt „ Uzależnieniom behawioralnym mówię stop" 

- Udział w kampanii Światowy Dzień Godności 2016/2017 

- Udział w akcji „Przytul hejtera" - Fundacja Dzieci Niczyje 

- Program dla uczniów „Mediacje rówieśnicze szkolne" 

3. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia w placówkach 

oświatowych, m.in. poprzez doskonalenie kadr 

nauczycielskich i pedagogów szkolnych, (szkolenia, kursy 

- Terroryzm - jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia - 30 n-li. 

- Profilaktyka uzależnień - 30 nauczycieli. 

- Mediacje rówieśnicze - 30 n-li. 

2 



indywidualne i rad pedagogicznych w tym zakresie, nazwa 

ilość) 

- Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej - edukacja 
włączająca -2 n-li 

- Niebieska karta w oświacie - n-li. 

- Uczenie się na odległość oraz wykorzystanie tablicy interaktywnej - ln-
li. 

- Funkcjonowanie dziecka z zespołem Aspergera - 2 n-li. 

Udział w konferencji: 

- Narkotyki i dopalacze - zjawisko i uwarunkowania, rozpoznawanie 
zachowań, podstawy pomocy przedmedycznej - 2 nauczycieli. 

- Bezpieczny Internet w domu i szkole - 2 n-li 

- Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w 
szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki 
działań - 2 n-li. 

- Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy - 1 n-1 

- Dopalacze, dlaczego są tak niebezpieczne - 2 n-li. 

-Uzależnienia a wyzwania terapii i edukacji - 1 n-1. 

- Opracowywanie i ewaluacja szkolnych programów profilaktyczno-
wychowawczych - 2 nauczycieli 

- Szkolenie Rady Pedagogicznej „Samouszkodzenia i kryzys suicydalny 
w wieku szkolnym" - 29 osób 

- Seminarium Rady Pedagogicznej „Podniesienie jakości kształcenia w 
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szkole ponadgimnazjalnej" - 29 osób 

- Studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika" - 1 osoba 

- Zajęcia warsztatowe „Administrator Bezpieczeństwa Informacji w 
Szkole/w Placówce Oświatowej - rola i zadania" - 1 osoba 

- Studia podyplomowe „Przedsiębiorczość" - 1 osoba 

- Szkolenie „Jak gadać, żeby się dogadać „ - 1 osoba 

- Kurs doskonalący „Szkoła dla rodziców i wychowawców" - 1 osoba 

- Konferencja „Biblioteka w akcji" - 1 osoba 

- Warsztaty „Japoński Teatr Kamishibai, czyli książka podana na scenie" -
1 osoba 

- Warsztaty „Drzwi do świata książek - zastosowanie multitechnik 
artystycznych w bibliotece (ilustracja, muzyka, teatr, poezja, multimedia" 
- 1 osoba 

- Warsztaty „Literackie inspiracje zabaw fabularnych z wykorzystaniem 
sztuki składania papieru" - 1 osoba 

- Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy - 1 osoba 

- Studia podyplomowe „Edukacja dla bezpieczeństwa" - 1 osoba 

- Warsztaty nt. Sztuka argumentacji. Tematyka zajęć obejmowała 
następujące zagadnienia: charakterystyka egzaminu maturalnego z języka 
polskiego na poziomie rozszerzonym, odmiany gatunkowe rozprawki, 
konstrukcja zadania na PR (wypowiedź argumentacyjna), umiejętność 
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oceniania zadań na poziomie rozszerzonym - 1 osoba 

- Doskonalenia zawodowe „Szkolne Koło Wolontariatu Hospicyjnego 
jako forma realizowania polityki oświatowej państwa" - 1 osoba 

- Szkolenie „Podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie 
nauczania, programowania na wszystkich etapach edukacji - 2 osoby 

- Szkolenie „Atak - kluczowy element współczesnej siatkówki. Od smyka 
do zawodnika" - 1 osoba 

4. Zapewnienie dzieciom wymaganego wsparcia dostępu do 
specjalistów - psychologa, psychiatry dziecięcego, 
logopedy, (liczba godzin dyżurów) 

psycholog- 5 4. 

Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych, m.in. poprzez prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, (liczba form i godzin) 

Przygotowanie do matury ustnej, przygotowanie do matury pisemnej, 

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze , konsultacje. 

4 formy /19 godzin 

5. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych w dostępie do 
edukacji, m.in. poprzez prowadzenie klas integracyjnych i 
organizację nauczania indywidualnego. (Liczba klas i liczba 
decyzji o naucz. Indywidualnym) 

Liczba decyzji o nauczaniu indywidualnym- 6 

Liczba orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego- 1 

6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego, m.in. 
poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów kulturalnych i 
sportowo rekreacyjnych miasta, (liczba imprez miejskich, w 
których placówka brała udział lub które organizowała) 

Imprezy sportowe: Biegaj z Trauguttem 

Łyżwy są fajne 

SLO (w) Run 

Nordic Walking z Trauguttem 
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Samorząd szkolny, Działania w Młodzieżowej Radzie Miasta Zgierza, 

działania wolontaryjne (WOSP, wspieranie Hospicjum, Powiatowe Targi 

Edukacyjne, Targi Pracy Powiatu Zgierskiego, kwesta na rzecz renowacji 

zabytkowych nagrobków zasłużonych Zgierzan, Szlachetna paczka, 

paczka dla Wołynia, udział w sztafetach czytelniczych, spotkaniach 

autorskich, debata czytelnicza, rajdy turystyczne, koła zainteresowań, 

zajęcia sportowe SKS - 19. 

7. Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych doskonalących 
swoje kwalifikacje zawodowe. 

31 

8. Liczba uczniów uczęszczających do klas integracyjnych. 

9. Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. 6 

10. Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i 
profilaktyki zdrowotnej. 

27 

11. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno -
edukacyjnych w placówkach oświatowych, (liczba) 

15 

12. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do 
alternatywnych form spędzenia czasu wolnego, (jakie formy 
ich liczba) 

Samorząd szkolny, Młodzieżowa Rada Miasta Zgierza, wolontariat, koła 

zainteresowań, zajęcia sportowe SKS. (5) 
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