
UCHWAŁA 
RADY GMINY RYCHTAL 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

 NR XXXIX/254/2021 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022–2024 w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Rychtal. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Rychtal 

 
 

Aleksandra Olejnik 
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1. WSTĘP 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Rychtal został 

opracowany w oparciu o art.176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej w myśl którego gmina zobowiązana jest do tworzenia 

gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 stanowi samodzielny program, 

służący wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. Założenia Programu są zgodne z przesłaniem Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2028 z perspektywą do 2030 

roku. 

Rodzina stanowi integralną część społeczeństwa, stanowi jego najmniejszą, a 

zarazem podstawową komórkę.  

Rodzina jako grupa społeczna pełni określone funkcje, a więc zadania, które realizuje 

i spełnia na rzecz swoich członków oraz wobec społeczeństwa. Rodzina wywiera 

istotny wpływ na kształtowanie się postaw, aspiracji i systemów wartości. 

Rozpad rodziny, niewydolność wychowawcza, zanikanie poczucia bezpieczeństwa, 

narastanie konfliktów powodują wzrost zjawisk negatywnych, które wymagają 

ingerencji z zewnątrz angażując siły i środki społeczne. Działania na rzecz osiągnięcia 

przez rodzinę stabilizacji życiowej to ważne i trudne zadanie dla pomocy społecznej. 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie 

rodzinie zdolności do ich wypełniania. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej 

zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł 

wsparcia zewnętrznego. Wsparcie rodziny polega w szczególności na:  

 wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,  

 rozwijaniu umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny, 

 podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

 pomocy w integracji rodziny, 

 przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

 dążeniu do reintegracji rodziny, 

 pracy z rodziną,  

 pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.  

Długoletnie przebywanie rodziny w sytuacji kryzysowej może spowodować 

całkowite zerwanie więzi rodzinnych i umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. Mając 

na względzie fakt, że rodzina biologiczna jest najbardziej sprzyjającą w prawidłowym 

rozwoju dziecka należy zadbać o to, aby ono jak najdłużej w niej pozostało. Dlatego 

należy wspierać rodzinę, aby prawidłowo wykonywała swoje funkcje. Należy podjąć 

pracę z rodziną w jej najbliższym otoczeniu i w różnorodnych formach środowiskowych 

bez potrzeby odrywania dziecka od rodziny. Wszelkie działania powinny być 

prowadzone za zgodą rodziny i jej aktywnym zaangażowaniem, uwzględniając 

zasadę pomocniczości. Chodzi tutaj o obustronny wysiłek zarówno członków rodziny 

jak i pracowników instytucji pomocy społecznej zmierzający do przywrócenia 

naturalnych więzów i normalizacji życia rodzinnego. W swoich działaniach 
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pracownicy socjalni mają za zadanie wspieranie i wspomaganie, a nie zastępowanie 

rodziców w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

Jednym z nowszych rozwiązań w systemie pomocy społecznej jest możliwość 

zatrudnienia asystenta rodziny do pracy na rzecz rodzin przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Rola asystenta rodziny polega na 

całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci zagrożone wykluczeniem 

społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, 

podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w 

wykonywaniu najprostszych czynności, składający się na proces prowadzenia 

gospodarstwa domowego. Działania asystenta rodziny mają wspomagać rozwój 

kompetencji wszystkich członków rodziny tj. rodziców, dzieci, czemu służy 

indywidualne podejście do rodziny i jej problemów. W tym miejscu należy 

jednoznacznie powiedzieć, że asystent rodziny nie przejmuje działań za rodzinę, 

jedynie wspiera ją w wykonywaniu określonych obowiązków jak i również w podjętych 

działaniach, pokazuje jakie efekty przyniesie ich praca oraz ukierunkowuje te 

działania w taki sposób, aby przyniosły one zamierzone efekty. 

Pozostawienie rodzin bez fachowego wsparcia i różnorodnej pomocy 

specjalistycznej spowoduje wzrost zjawiska dalszej degradacji rodzin i skutkować 

będzie różnorodnymi konsekwencjami, którymi najbardziej zagrożone będą dzieci. 

Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju 

dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem. 

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2022 - 2024 jest utworzenie spójnego, scentralizowanego systemu wsparcia dzieci oraz 

wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych. Wszelkie działania służb i instytucji pracujących na rzecz dobra 

dziecka i rodziny powinny być zintegrowane i uwzględniać prawo do zachowania 

tożsamości dziecka i jego prawa do utrzymania kontaktów z rodzicami. Realizowane 

w ramach Programu zadania koncentrować będą się nie tylko na dziecku, ale również 

na całej rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, przede wszystkim w 

sytuacjach, gdy dziecko zostanie umieszczone poza rodziną biologiczną, w celu 

odzyskania przez nią funkcji opiekuńczej. 

Program będzie miał zatem charakter zróżnicowany, zarówno profilaktyczny jak 

i interwencyjny, w zależności od celów i poszczególnych zadań prowadzących do ich 

realizacji. 

2. UWARUNKOWANIA PRAWNE  

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1876 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1249).  
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 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).  

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2050 z późn. zm.).  

 

3. DIAGNOZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO W KONTEKŚCIE PROBLEMÓW 

WYSTĘPUJĄCYCH W RODZINACH 

 

Gmina Rychtal jest gminą wiejską należącą do powiatu kępińskiego, jest najdalej 

na południe wysuniętą gminą województwa wielkopolskiego. Graniczy od zachodu i 

południowego zachodu z gminą Namysłów, od północy i północnego zachodu z 

gminami Perzów, Bralin i Baranów, od wschodu z gminą Trzcinica a od południa z 

gminą Wołczyn i gminą Domaszowice. 

Siedzibą gminy jest wieś Rychtal posiadająca zabudowę miejską. Gmina ma charakter 

rolniczy i dzieli się na 10 sołectw: Rychtal, Darnowiec, Drożki, Krzyżowniki, Proszów, 

Sadogóra, Skoroszów, Stogniewice, Wielki Buczek i Zgorzelec. Swą powierzchnią 

zajmuje 9.675 ha i pod względem wielkości gmina znajduje się na drugim miejscu 

wśród 7 gmin powiatu kępińskiego. 

Pod koniec 2020 roku liczba mieszkańców w gminie Rychtal wyniosła 3824, to o 48 

osób mniej niż w roku poprzednim. Liczba kobiet w 2020 roku sięgnęła 1924, natomiast 

mężczyzn 1900. 

Tabela1. Liczba mieszkańców gminy Rychtal z podziałem na sołectwa i płeć w latach 2016-

2020 

Lp. Sołectwo 2016 2017 2018 2019 2020 

1. RYCHTAL Kobiety 703 700 706 700 694 

Mężczyźni 694 693 680 674 664 

2. DARNOWIEC Kobiety 83 82 83 83 82 

Mężczyźni 79 80 76 75 74 

2. DROŻKI Kobiety 276 272 263 264 264 

Mężczyźni 269 264 251 249 243 

3. PROSZÓW Kobiety 137 136 129 126 125 

Mężczyźni 126 125 122 120 117 

4. KRZYŻOWNIKI Kobiety 141 134 140 139 142 

Mężczyźni 142 143 149 153 151 

5. WIELKI BUCZEK Kobiety 274 267 264 259 256 

Mężczyźni 282 274 276 270 271 

6. SADOGÓRA Kobiety 110 112 113 109 108 

Mężczyźni 100 104 107 103 103 

7. SKOROSZÓW Kobiety 134 134 130 135 134 

Mężczyźni 138 136 138 134 136 

8. STOGNIEWICE Kobiety 56 55 58 60 59 

Mężczyźni 66 63 64 66 64 

9. ZGORZELEC Kobiety 59 61 62 63 60 

Mężczyźni 80 80 84 90 77 

Ogółem kobiety i mężczyźni 3949 3915 3895 3872 3824 

Źródło: Dane Urzędu Stanu Cywilnego w Rychtalu  

Główną jednostkę organizacyjną zajmującą się szeroko rozumianym 

wspieraniem rodziny stanowi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który służy 

pomocą rodzinom z gminy Rychtal znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

prowadzi działania zmierzające do zaspokojenia niezbędnych ich potrzeb i 

umożliwiające życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.  
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W dalszej części dokumentu przedstawione zostały dane dotyczące liczby 

rodzin korzystających z pomocy i wsparcia. 

3.1. Pomoc społeczna 

Poniższe tabele przedstawiają liczbę osób korzystających z pomocy społecznej 

w podziale na ekonomiczne grupy wieku i płci. Z danych tych wynika, że najwięcej 

kobiet korzystających z pomocy społecznej było w wieku produkcyjnym, z wyjątkiem 

roku 2019, gdzie przeważały kobiety w wieku poprodukcyjnym 

Z kolei najwięcej korzystających z pomocy mężczyzn było w wieku od 0-17 lat i 

w wieku produkcyjnym. 

 

Tabela 2. Liczba kobiet korzystających z pomocy w podziale na wiek i płeć wg liczby 

wypłaconych świadczeń 

  Liczba kobiet korzystających z pomocy 
 

Poziom Wiek 2016 2017 2018 2019 2020 

Rychtal 0-17 24 19 25 27 23 

Produkcyjny 43 30 27 25 37 

Poprodukcyjny 30 29 26 32 17 

Źródło: Ocena Zasobów Społecznych za 2020 rok 

 

Tabela 3. Liczba mężczyzn korzystających z pomocy w podziale na wiek i płeć wg liczby 

wypłaconych świadczeń 

  Liczba mężczyzn korzystających z pomocy 

Poziom Wiek 2016 2017 2018 2019 2020 

Rychtal 0-17 29 35 32 39 39 

Produkcyjny 33 25 35 34 44 

Poprodukcyjny 6 8 7 4 5 

Źródło: Ocena Zasobów Społecznych za 2020 rok 

 

Jak wynika z powyższej tabeli na przestrzeni lat 2016-2020 najwięcej rodzin 

otrzymało pomoc z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby - 245 rodzin. Na drugim 

miejscu z powodu ubóstwa 230 rodzin, na trzecim miejscu z przyczyn 

niepełnosprawności 219 rodzin. Natomiast z powodu bezrobocia skorzystało z pomocy 

społecznej 91 rodzin. Posiadanie dzieci również było jednym z czynników trudnej 

sytuacji życiowej rodzin korzystających z pomocy społecznej Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rychtalu: 89 rodziny podało jako powód potrzebę ochronę 

macierzyństwa, a 73 wielodzietność. Sporadycznie jako powód trudnej sytuacji 

życiowe osoby podawały zdarzenie losowe, sytuację kryzysową czy przemoc w 

rodzinie. 
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Tabela 4. Powody przyznania pomocy społecznej w latach 2016-2020 przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Rychtalu 
 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 

rodzin 

Ubóstwo 53 42 49 50 36 230 

Sieroctwo 0 0 0 0 0 0 

Bezdomność 2 2 4 3 1 12 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 17 17 20 20 15 89 

Wielodzietność 13 15 15 16 14 73 

Bezrobocie 30 17 14 18 12 91 

Niepełnosprawność 58 52 44 41 24 219 

Długotrwała lub ciężka choroba 65 58 49 47 26 245 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

2 3 9 11 7 32 

Przemoc w rodzinie 1 2 0 0 0 3 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 0 0 0 0 

Alkoholizm 7 0 7 6 9 29 

Narkomania 0 0 0 0 0 0 

Trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego 

2 5 3 0 3 13 

Trudności w integracji osób, które 

otrzymały status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą 

0 0 0 0 0 0 

Zdarzenie losowe 2 3 0 8 0 13 

Sytuacja kryzysowa 0 2 1 1 0 4 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 0 0 0 

Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 

 

W 2020 roku najczęstszym powodem przyznania pomocy społecznej było 

ubóstwo, z tego powodu pomoc otrzymał 36 rodzin. Na drugim miejscu pod 

względem liczby rodzin, którym udzielono pomocy znajdowała się długotrwała i 

ciężka choroba – 26 rodzin, na trzecim natomiast – niepełnosprawność – 24 rodziny. 

W 2020 roku ochrona macierzyństwa, w tym wielodzietności jako powód 

udzielenia pomocy i wsparcia z pomocy społecznej znajdowała się na czwartym 

miejscu pod względem liczby rodzin, którym udzielono pomocy i wsparcia. 

Na poniższych wykresach widać spadek w roku 2020 osób korzystających z 

pomocy z powodu ochrony macierzyństwa w stosunku do lat poprzednich. 
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Wykres 1.Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ochrony macierzyństwa 

w latach 2016-2020 

 

 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej w 2020 r. 

 

Wykres 2. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu wielodzietności w 

latach 2016-2020 

 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej w 2020 r. 

 

3.2. Pomoc w formie posiłku 

Z pomocy w formie posiłku przyznanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Rychtalu w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (wcześniej 

program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) najwięcej uczniów skorzystało w 

roku 2019. tj. 68 osób, a najmniej w 2016 r. tj. 47 osób i 2020 r. tj. 46 osób.  Zdecydowanie 

mniejsza liczba uczniów w 2020 r. korzystających z tej formy pomocy wynika z faktu 

wzrostu najniższej krajowej, w związku z czym coraz więcej osób przekracza próg 

dochodowy uprawniający do tej formy pomocy, związane jest to również z mniejszą 

ilością dzieci w gminie. 
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Wykres 3. Liczba osób, którym przyznano posiłek w latach 2016-2020 przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Rychtalu 

 
Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 

 

Z przeprowadzonej poniżej analizy danych wynika, że koszty poniesione na 

sfinansowanie pomocy w formie posiłków w latach 2016-2019 przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Rychtalu sukcesywnie wzrastały. Wiązało się to nie tylko większej 

liczby dzieci uprawnionych do tej pomocy, ale również ze wzrostu kosztów zakupu 

posiłków. 

Ze względu stan epidemii i zamknięcie szkół, od kwietnia 2020 roku decyzje o 

przyznaniu posiłków zostały zmienione na decyzje o przyznaniu zasiłku celowego na 

zakup żywności lub posiłku. Ma to odzwierciedlenie w poniższym wykresie, który 

obrazuje wydatki zgodnie z fakturami na zakup posiłku. 

Wykres 4. Wysokość poniesionych kosztów na posiłki w latach 2016-2020 przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Rychtalu z podziałem na środki własne i dotacje 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 
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Od kwietna 2020 r. z programu „Posiłek w szkole i w domu” na zakup posiłku lub 

żywności dla 46 uczniów, zgodnie z wydanymi decyzjami, wydatkowano kwotę 22 586 

złote, z czego dotacja stanowiła kwotę 13 843 złote, zaś środki własne to kwota 8 743 

złote. 

Ogółem w całym roku 2020 kwota przeznaczona zarówno na zakup posiłku jak i zasiłek 

celowy na zakup posiłku lub żywności to 28 591 złotych (6 005 zł.- posiłek + 22 586 zł.- 

zasiłek celowy). 

3.3. Świadczenia rodzinne 

 

Tabela poniżej prezentuje średniomiesięczną liczbę rodzin korzystających z 

zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz korzystających z jednorazowej zapomogi 

z tytułu urodzenia dziecka w latach 2016-2020. Zauważalny jest wyraźny trend 

spadkowy liczby rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych. 

Liczba pobierających zasiłek rodzinny w roku 2020 wyniosła 125 rodzin. W stosunku do 

roku poprzedniego liczba ta zmalała o 20 rodzin (co stanowi spadek o 13,80% w 

stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie 

zasiłku rodzinnego wyniosła 559 683,70 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała 

o 47 418,33 zł. 

 

Tabela 5.  Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz 

dodatkami oraz korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na 

przestrzeni lat 2016-2020 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba rodzin korzystających z 

zasiłków rodzinnych wraz 

dodatkami 

 

190 

 

183 

 

162 

 

145 

 

125 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej w 2020 r. 

 

3.4. Świadczenie wychowawcze 

Liczba pobierających w roku 2020 świadczenie wychowawcze wyniosła 382 

rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 126 rodzin (co stanowi 

wzrost o 49,2 % w stosunku do roku poprzedniego). 

 

 

Tabela 6.  Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego 2018-2020 

 

Rok Liczba rodzin 

2018 269 

2019 256 

2020 382 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej w 2020 r 

Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie świadczenia 

wychowawczego   wyniosła 3 880 564,00 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim 

wzrosła o 672 893,00 zł. Poniżej zostało przedstawione w formie tabeli oraz wykresu 

świadczenie wychowawcze - kwota świadczeń. 
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Tabela 7. Świadczenie wychowawcze - kwota świadczeń. 

 

 

 

 

 
 

 

 

             Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej w 2020 r. 

 

3.5. Dobry Start 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu od 1 lipca 2018 r. jest także 

realizatorem zadania związanego z przyznaniem i wypłacaniem 300,00 zł z tytułu 

jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. 

Rodziny otrzymają je bez względu na dochód.  Świadczenie „dobry start” przysługuje 

raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci aż do ukończenia przez nie 20 lat, 

także w przypadku ukończenia 20 lat przed rozpoczęciem roku szkolnego. W 

przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole wyprawka przysługuje nie 

dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, także w przypadku ukończenia 24 lat przed 

rozpoczęciem roku szkolnego. 

Poniższe dane na wykresach przedstawiają liczbę i kwotę wypłaconych 

świadczeń. Widoczne niewielkie różnice w latach 2018-2020 wynikają z zależności 

pomiędzy liczbą a kwotą przyznanych świadczeń.  

 
Wykres 5. Liczba wypłaconych świadczeń z programu „Dobry start” w roku 2016-2020 

 

 

Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu   
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Wykres 6. Kwota wypłaconych świadczeń z programu „Dobry start” w roku 2016-2020 

 

 

 Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu  

Od roku 2021 świadczenie „Dobry start” przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. 

 

3.6. Karta Dużej Rodziny 

Od maja 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu realizuje 

Kartę Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek i 

dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w 

firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z ofert 

instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. 

Posiadanie karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty 

codziennego życia.  

Wyraźna tendencja wzrostowa wydanych kart widoczna na poniższym wykresie 

spowodowana jest zmianą ustawy, która określa, iż od 1 stycznia 2019 r. karta 

przysługuje także tym rodzicom, którzy kiedykolwiek posiadali troje dzieci. Karta dla 

rodziców jest wydawana dożywotnio. 

Wykres 7. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w latach 2016-2020 

 

Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 
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Wykres 8. Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny w latach 2016-2020 

 

 

Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 

3.7. Fundusz alimentacyjny 

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do 

alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 

zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do 

ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole 

wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania 

orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. 

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ilość świadczeń w 

latach 2016-2020 przedstawiają poniższe wykresy. 

Wykres 9.  Liczba osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego w latach 

2016-2020 

 

Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 
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Wykres 10. Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego w latach 

2016-2020 

 

Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 

Wykres 11. Wydatki poniesione na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w latach 2016-

2020 

 

Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 

 

Kwota wypłaconych świadczeń uzależniona jest od ilości osób uprawnionych, 

stąd takie różnice pomiędzy liczbą rodzin, liczbą osób w rodzinie a kwotą świadczeń. 
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Pomoc z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego w roku 2020 uległa spadkowi w stosunku do 

lat 2018- 2019, obrazuje to poniższy wykres. 
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Wykres 12. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w latach 

2016-2020. 

 

 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej w 2020 r. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu realizuje zadania wynikające 

z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku. 

Ustawa kładzie nacisk na pracę z rodziną celem niedopuszczenia do odebrania 

dziecka. W związku z tym wprowadzona została instytucja asystenta rodziny, którego 

zadaniem jest poprawa całościowego funkcjonowania rodziny oraz udzielanie jej 

pomocy w wielu obszarach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, czy też 

ekonomicznym. 

Aby pomóc przezwyciężyć trudną sytuację w rodzinie, w latach 2016-2020 w 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychtalu został zatrudniony asystent rodziny, 

oprócz roku 2018, w którym pracownicy socjalni nie zgłaszali zapotrzebowania na 

asystenta rodziny. Obecnie asystent rodziny zatrudniony jest na 1/3 etatu. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. 

 

Tabela 8. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w latach 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba rodzin 3 0 0 4 6 

Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 

Gmina zobowiązana jest również do współfinansowania ze środków własnych 

pobytu dziecka w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (10% 

kosztów w I roku, 30% w II roku, 50% w III roku i następnych latach pobytu dziecka). 

Poniższa tabela pokazuje bardzo wyraźny wzrost liczby dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej, co jest zjawiskiem niepokojącym.  
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Tabela 9. Koszty związane z pobytem dzieci w rodzinie zastępczej oraz ilość dzieci w pieczy 

zastępczej 

 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 

Ilość dzieci 1 1 2 6 7 

Koszt 

własny 

4.653,02 zł. 2.580,00 zł. 2.185,28 zł. 6.665,09 zł. 16 009,39 zł. 

Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 

5. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

wskazuje, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy 

opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochronę ofiar 

tej przemocy zawarte zostały w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rychtal na lata 2021-2025 

przyjętego uchwałą Nr XXVII/174/2020 29 grudnia 2020 roku. 

Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie tworzy sześć filarów: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 

3. Zespół Interdyscyplinarny; 

4. Procedura Niebieskiej Karty; 

5. Wymiar Sprawiedliwości; 

6. inne instytucje świadczące interdyscyplinarną pomoc. 

System ten zapewnia sprawną komunikację i wzajemne wspieranie się podmiotów                            

w działaniach zmierzających w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Czynności na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowane są w 

szczególności   w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. 

Zespół interdyscyplinarny tworzy grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją 

wiedzę i umiejętności oraz możliwości wynikające z działalności instytucji, która 

reprezentują, podejmują współpracę i skoordynowane działania mające na celu 

niesienie pomocy pokrzywdzonym i przeciwdziałania zjawisku przemocy. W pracach 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Rychtalu biorą udział przedstawiciele pomocy 

społecznej, prokuratury, policji, szkoły, opieki zdrowotnej, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji pozarządowej, kurator oraz 

prokurator. Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy robocze, które zajmują się pracą 

z konkretnymi rodzinami, ofiarami i sprawcami przemocy w ramach procedury 

„Niebieskie Karty”. Jest to procedura polegająca na rozpoznaniu zaburzeń życia 

rodzinnego wywołanych nadużywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy, ułożenie 

planu pomocy oraz podjęcie działań interwencyjnych. 

 

Tabela 10.  Działania Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 2016-2020 

Działania Zespołu 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 

Liczba posiedzeń Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

5 5 9 6 8 

Liczba pism skierowanych do 2 1 3 0 0 
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prokuratury 

Liczba pism skierowanych do 

sądu 

0 0 0 1 0 

Liczba pism skierowanych do 

GKPiRPA 

3 1 3 1 0 

Liczba Niebieskich Kart 

wpływających do Zespołu 

5 2 8 5 5 

Liczba prowadzonych 

procedur Niebieskiej Karty 

11 8 12 10 12 

Liczba zamkniętych procedur 

Niebieskie Karty 

4 3 7 3 8 

 

Najmniej „Niebieskich kart” wpłynęło 2017 roku, najwięcej w 2018 roku, w 

pozostałych latach liczba utrzymywała się na tym samym poziomie. Ilość 

prowadzonych kart w latach 2016-2020 utrzymuje się pomiędzy 8 a 12. 

W roku 2020 odbyło się 8 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 14 

posiedzeń grup roboczych. 

W 2020 roku pomocą zespołów interdyscyplinarnych objęto 39 osób, w tym 13 

kobiet, 14 mężczyzn i 12 małoletnich dzieci, zakończono 8 procedur z czego 5 z 

powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu 

dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego 

planu pomocy, natomiast 3 zakończono z powodu braku zasadności podejmowania 

działań.   

Pomocą w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, 

socjalnego oraz zawodowego i rodzinnego udzielono łącznie 15 osobom. 

 

6. DZIAŁANIA GKPiRPA 

 

Działania podejmowane przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Rychtal wynikają między innymi z przyjętego 

Uchwałą Nr XV/108/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie 

przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

na 2020 rok oraz Uchwałą Nr XV/109/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 grudnia 2019 

w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok.  

Ważną rolę w procesie przeciwdziałania uzależnieniom odgrywają również 

podejmowane przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Rychtal, w ramach przysługujących jej uprawnień, działania. 

Według stanu na koniec 2020 roku Komisja liczyła 4 członków. W 2020 roku 

przeprowadzili oni rozmowy z 24 osobami uzależnionymi od alkoholu oraz z 8 członkami 

rodziny. Dane dotyczące działań GKPiRPA Gminy Rychtal podejmowane wobec osób 

uzależnionych w latach 2016-2020 przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 11. Działania GKPiRPA Gminy Rychtal podejmowane wobec osób uzależnionych w 

latach 2016-2020 
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WYSZCZEGÓLNIENIE 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba osób uzależnionych z którymi 

przeprowadzono rozmowy. 
22 24 18 18 24 

Liczba osób, w stosunku, do których gminna 

komisja rozwiązywania problemów 

alkoholowych podjęła czynności zmierzające 

do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania 

się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia 

od alkoholu. 

1 2 1 0 0 

Liczba osób, wobec których gminna komisja 

rozwiązywania problemów alkoholowych 

wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie 

do podjęcia leczenia odwykowego. 

1 2 1 0 0 

Źródło: PARPA-G1 Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

Na terenie Gminy funkcjonuje jeden punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób z 

problemem alkoholowym i ich rodzin. Punkt konsultacyjny Gminnej Komisji ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rychtal czynny jest w 

każdy 2 i 3 poniedziałek miesiąca w godz. 15:30 - 17:00 w Świetlicy Środowiskowej w 

Rychtalu ul. Ogrodowa 12, 63-630 Rychtal. Dyżur w punkcie pełnią członkowie 

Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Łączną wysokość środków finansowych wykorzystanych na realizację 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w latach 

2016-2020 przedstawia wykres poniżej. 

  

Wykres 13. Wysokość środków finansowych wykorzystanych na realizację gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w latach 2016-2020 

 
Źródło: PARPA-G1 Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w latach 2016-2019 

wydatkowano kwotę 1 000,00 złotych. Środki te zostały przeznaczone na działania 

76 280,59

68 017,73

59 472,00

68 186,00
71 485,00

0,00

10 000,00

20 000,00

30 000,00

40 000,00

50 000,00

60 000,00

70 000,00

80 000,00

90 000,00

2016 2017 2018 2019 2020

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 87D868C1-5088-4A08-A8E5-20CF6F181A72. Podpisany Strona 19



19 
 

edukacyjne, warsztaty dla młodzieży na temat zagrożeń wynikających z używania 

środków odurzających. W 2020 roku zakupiono narkotesty na kwotę 1 889,00 zł. 

Na przestrzeni lat 2016-2020 alkoholizm jako powód udzielenia pomocy i wsparcia 

z pomocy społecznej znajdował się na ósmym miejscu pod względem liczby rodzin, 

którym udzielono pomocy i wsparcia, co przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 14.  Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu w latach 

2016-2020 

 
 

Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 

 

Z danych przedstawionych powyżej wyraźnie widać wzrost osób uzależnionych, wzrost 

środków finansowych wykorzystanych na realizację gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych a także liczby osób, którym udzielona 

została pomoc i wsparcie z pomocy społecznej. 

 

7. PLACÓWKI OŚWIATOWE 

 

Wsparcie rodzin w sferze opiekuńczo- wychowawczej pełnią również placówki 

oświatowe. Ich celem oprócz edukacji, która jest ich głównym i priorytetowym 

zadaniem jest także wspieranie rodziców w wychowywaniu młodego pokolenia. To 

szkoła winna wzmacniać i utrwalać pozytywne wartości, które przekazywane są w 

rodzinach. 

Placówki edukacyjne w Gminie Rychtal: 
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 Szkoła Podstawowa im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu – szkoła o strukturze 

organizacyjnej klas I-VIII, 

 Szkoła Podstawowa w Drożkach – szkoła o strukturze organizacyjnej klas I-VIII z 

oddziałem przedszkolnym, 

  Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku – do 31 sierpnia 2020 roku szkoła o 

strukturze organizacyjnej klas I-VIII z oddziałem przedszkolnym, od 1 września 

2020 roku szkoła o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym, 

  Przedszkole Samorządowe w Rychtalu. 

W roku szkolnym 2020/2021 w placówkach oświatowych dla którego organem 

prowadzącym jest Gmina Rychtal obowiązek szkolny realizuje 404 uczniów i dzieci w 

wieku przedszkolnym. Liczba dzieci oraz oddziałów klasowych i przedszkolnych w 

poszczególnych placówkach została zawarta w poniższej tabeli oraz zobrazowana na 

wykresie. 

 

Tabela 12. Ilość klas / oddziałów oraz dzieci / uczniów w placówkach oświatowych, dla 

którym organem prowadzącym jest Gmina Rychtal 

  Ilość klas / oddziałów Ilość dzieci / uczniów 

 

 

2016 

Szkoła Podstawowa w Rychtalu 10 151 

Szkoła Podstawowa w Drożkach 7 55 

Szkoła Podstawowa w Wielkim 

Buczku 

7 62 

Gimnazjum im. Karola Wojtyły w 

Rychtalu 

6 97 

Przedszkole Samorządowe w 

Rychtalu 

4 98 

 

 

2017 

Szkoła Podstawowa w Rychtalu 11 171 

Szkoła Podstawowa w Drożkach 8 54 

Szkoła Podstawowa w Wielkim 

Buczku 

8 68 

Gimnazjum im. Karola Wojtyły w 

Rychtalu 

4 68 

Przedszkole Samorządowe w 

Rychtalu 

4 96 

 

 

2018 

Szkoła Podstawowa w Rychtalu 13 190 

Szkoła Podstawowa w Drożkach 9 61 

Szkoła Podstawowa w Wielkim 

Buczku 

9 74 

Gimnazjum im. Karola Wojtyły w 

Rychtalu 

2 24 

Przedszkole Samorządowe w 

Rychtalu 

4 94 

 

 

2019 

Szkoła Podstawowa w Rychtalu 11 193 

Szkoła Podstawowa w Drożkach 9 55 

Szkoła Podstawowa w Wielkim 

Buczku 

9 72 

Przedszkole Samorządowe w 

Rychtalu 

4 95 

2020 
Szkoła Podstawowa w Rychtalu 13 226 

Szkoła Podstawowa w Drożkach 9 54 
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Szkoła Podstawowa w Wielkim 

Buczku 

4 26 

Przedszkole Samorządowe w 

Rychtalu 

4 98 

Źródło: dane Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu 

 

Wykres 15. Ilość dzieci w placówkach oświatowych Gminy Rychtal w latach 2016-2020 

 
Źródło: dane Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu 

 

Poczynając od roku szkolnego 2017/2018 w strukturach szkół podstawowych 

pojawiły się kolejno klasy VII i klasy VIII było to wynikiem wprowadzanej reformy 

oświaty. Rada Gminy Rychtal Uchwałą Nr XXIV/154/17 z dnia 30 marca 2017 r. w 

sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego podjęła decyzję o włączeniu dotychczas funkcjonującego Gimnazjum im. 

Karola Wojtyły w Rychtalu w struktury Szkoły Podstawowej im. Bojowników o Wolność i 

Demokrację w Rychtalu. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe zmieniła 

strukturę polskich szkół. Nauka w szkołach podstawowych wydłużona została do 

ośmiu lat, a gimnazja zakończyły swą działalność. W roku szkolnym 2019/2020 nie 

funkcjonowały już oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Rychtalu. Następna 

Uchwała, która miała zasadniczy wpływ na ilość dzieci w poszczególnych 

placówkach to uchwała o przekształceniu Szkoły podstawowej w Wielkim Buczku o 

strukturze organizacyjnej klas I-VIII z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową 

w Wielkim Buczku o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym. Od 

01 września 2020 obwodem szkolnym dla uczniów klas IV-VIII szkoły w Wielkim Buczku 

została Szkoła Podstawowa im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu. 

Sieć szkół podstawowych w Gminie zabezpiecza w pełni aktualne potrzeby 

mieszkańców gminy, a sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy 

Szkołach Podstawowych stwarza możliwość korzystania z usług przedszkoli dla 

wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy. 

Ze względu na ogłoszony stan epidemii od 13 marca 2020 roku do 26 czerwca 

2020 roku oraz od 26 października dla klas VI – VIII a od 9 listopada 2020 roku dla klas I-

III w placówkach oświatowych na terenie Gminy Rychtal była prowadzona nauka 
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zdalna. Nauka prowadzona była za pomocą komunikatorów internetowych, 

dziennika elektronicznego, poczty e-mail, stron internetowych szkół. Część nauczycieli 

korzystała także z e-podręczników. Nauczyciele prowadząc zajęcia online, przesyłali 

uczniom zagadnienia, propozycje notatek, dodatkowe materiały w postaci filmów i 

prezentacji oraz materiały z dokładnym omówieniem lekcji. Sprawdzanie wiedzy i 

umiejętności odbywało się poprzez rozmowy, sprawdzanie przesłanych przez uczniów 

zadań domowych, przeprowadzanie online sprawdzianów, kartkówek oraz quizów 

tematycznych. Nauczyciele oceniali aktywność, odpowiedzi ustne, prezentacje, 

prace wykonane w domu i przesłane przez uczniów oraz przeprowadzone online 

pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności. W trakcie nauki zdalnej 

zrealizowano Podstawę Programową oraz zaplanowane treści. Obecność uczniów na 

zajęciach była na bieżąco monitorowana przez nauczycieli i pedagogów. W 

przypadku trudności w kontakcie z uczniem zawiadamiano rodziców. 

Dużym wsparciem dla uczniów szkół z terenu naszej gminy, jak i ich rodziców są 

stypendia, pomoc materialna dla uczniów oraz dowóz uczniów do placówek 

specjalistycznych. 

Stypendia 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w 

sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. 

Na podstawie Uchwały Nr XII/78/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 sierpnia 2019 roku 

w sprawie przyznawania stypendiów za wysokie wyniki w nauce, za osiągnięcia 

sportowe lub artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez 

Gminę Rychtal, zostały przyznane po raz pierwszy stypendia za osiągnięcia w roku 

szkolnym 2019/2020. Wpłynęło 19 wniosków dotyczących uczniów uczęszczających 

do szkół na terenie Gminy Rychtal (11- SP w Rychtalu, 6 – SP w Drożkach, 2 – SP w 

Wielkim Buczku). Wszystkie złożone wnioski były kompletne i dotyczyły wysokich 

wyników w nauce. 

Stypendia jednorazowe otrzymało 19 uczniów (200,00zł. na stypendystę). 

Koszt: 3.800,00zł. 

Pomoc materialna dla uczniów 

Zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej uczniom zamieszkałym 

na terenie gminy wynikają z rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty. Uszczegółowieniem zapisów ustawy jest regulamin przyjęty uchwałą nr 

XXV/168/2017 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Rychtal.  Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rychtal z 

dnia 25 sierpnia 2020 roku, zadania z zakresu świadczeń pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rychtal realizuje 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu. 

Środki finansowe na ten cel pochodziły z dwóch źródeł: dotacji celowej z budżetu 

państwa oraz środków własnych wyodrębnionych w budżecie gminy. 

Zestawienie środków wydatkowanych na stypendia szkolne o charakterze socjalnym 

oraz ilość przyznanych stypendiów w latach 2016 – 2020 zestawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 13. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym udzielone w latach 2016 - 2020 

Rok Ilość przyznanych 

stypendiów 

Całkowity koszt 

realizacji 

[zł] 

Dotacja 

[zł] 

Środki własne 

[zł] 

2016 32 17 514,78 14 011,82 3 502,96 

2017 41 17 940,57 11 732,00 6 208,57 

2018 31 12 640,18 11 376,16 1 264,02 

2019 23 28 455,53 22 764,42 4 691,11 

2020 18 26 131,31 20 905,06 5 226,25 
Źródło: Dane Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu 

 

Dowóz dzieci do placówek specjalistycznych 

Zgodnie z zapisami Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z gmina jako organ 

właściwy ma obowiązek zorganizowania dzieciom posiadającym orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego dowozu do placówek specjalistycznych lub 

zrefundowaniu rodzicom takiego dziecka kosztów tego dowozu. W roku 2020 z takiej 

możliwości skorzystało 8 dzieci. Gmina Rychtal zorganizowała taki dowóz dla 6 dzieci, 

które są dowożone do szkoły Specjalnej w Słupi poprzez podpisanie umowy na taki 

transport ze Spółdzielniom Socjalną „Jaśmin”, jak również refunduje koszty transportu 

dwóm rodzicom. Wartość tych wydatków w latach 2016-2020 została ujęta w poniższej 

tabeli. 

Tabela 14. Koszty dowozu dzieci do placówek specjalistycznych. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Koszty dowozu 

 

43 540,02 zł 

 

52 410,02 zł 

 

51 995,00 zł 

 

63 420,00 zł 

 

57 954,04 zł 

 

Źródło: Dane Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu 

Placówki oświatowe w gminie są wyposażone w sprzęt audiowizualny, 

zapewniają dostęp do sali gimnastycznej, boiska szkolnego, świetlicy, biblioteki i 

sprzętu komputerowego. Do dyspozycji uczniów w szkole Rychtalu jest także stołówka, 

w której prowadzone jest dożywianie, natomiast w szkole w Drożkach posiłki dla dzieci 

dostarczane są przez firmę cateringową.  

Na terenie Gminy Rychtal szkoły organizują zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne, w tym 

koła zainteresowań czy Szkolny teatr pod Kasztanami, dzieci uczestniczą w różnych 

programach, które służą rozwijaniu ich umiejętności a także realizują programy 

profilaktyczne i wychowawcze. 

Uczniowie w zależności od potrzeb objęci są opieką pedagoga, psychologa, 

logopedy i pielęgniarki, mogą również korzystać z porad doradcy zawodowego a 

uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą korzystać z zajęć 

dydaktyczno – wyrównawczych. 

1września 2021 roku swoją działalność rozpoczął Gminny Żłobek „Pastorówka” 

w Rychtalu. Żłobek świadczy usługi opiekuńczo-wychowawcze i żywieniowe na rzecz 

dzieci mieszkańców Gminy Rychtal w wymiarze do 10 godzin dziennie. Celem 
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działania żłobka jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują 

działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną odpowiednią 

do wieku dzieci. Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 1 roku życia do 

ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w żłobku do 

ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4 rok życia. 

 

8. KULTURA, SPORT, REKREACJA 

Obecnie na terenie Gminy Rychtal funkcjonują dwie instytucje kultury; Gminny 

Ośrodek Kultury, działający od 1 stycznia 2021 r. oraz Gminna Biblioteka Publiczna. 

Gminny Ośrodek Kultury został reaktywowany po 30 latach, środki na remont 

pochodziły z Rządowego Programu Infrastruktury Domów Kultury. Jego powołanie 

przypadło na czas pandemii i obostrzeń, przez co też jego funkcjonowanie było 

utrudnione. W tym czasie jednak organizowane były konkursy plastyczne, prężnie 

działała też strona GOK w serwisie społecznościowym poprzez udostępnianie 

ciekawych treści o tematyce kulturalnej oraz filmów instruktażowych, które stanowiły 

namiastkę warsztatów artystycznych. 

Gminna Biblioteka Publiczna służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, 

kulturowych i czytelniczych mieszkańców gminy. Do głównych zadań należy w 

szczególności gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów 

bibliotecznych, udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz. 

W bibliotece znajduje się 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, z 

którego nieodpłatnie mogą korzystać mieszkańcy. Biblioteka systematycznie 

współpracuje ze szkołami, przedszkolami i organizacjami z terenu gminy. 

Biblioteka posiada księgozbiór liczący 13 341woluminów. 

70% zbiorów opracowanych jest komputerowo i udostępnionych w katalogu online. 

W roku 2020 wypożyczono 5516 książek, zarejestrowano 377 czytelników i odnotowano 

2 215 odwiedzin w bibliotece. 

Obok podstawowej działalności Biblioteka aktywnie włącza się w organizację imprez 

okolicznościowych, konkursów i spotkań czy nawet kabaretów, promuje czytelnictwo 

poprzez m.in. udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska czyta 

dzieciom”, „Narodowe czytanie „Balladyna” czy ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”. 
Działalność kulturalna w 2020 roku:       
Ferie zimowe w bibliotece:  

 przedstawienie dla dzieci- Teatr Maska  

 Zimowy Turniej Warcabowy  

 Wystawy nowości wydawniczych 

 Organizacja wystawy ,,Granica niemiecko-polska po traktacie wersalskim’’ 

 Organizacja pleneru malarskiego na terenie gminy Rychtal  

 Wystawa poplenerowa 

 Narodowe Czytanie ,,Balladyna’’ 

 Przystąpienie do kolejnej edycji akcji ,,Mała książka wielki człowiek”.  
Ze względu na wystąpienie na terenie całego kraju stanu epidemiologicznego 

spowodowanego wystąpieniem COVID-19 GBP w Rychtalu na mocy Rozporządzeń 

Rady Ministrów była zamknięta w okresie od 24.03.2020 do 05.05.2020 r oraz od 
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9.11.2020 do 27.11.2020. W pozostałych miesiącach wypożyczenia bez wolnego 

dostępu do półek a jedynie przy ladzie bibliotecznej. 

Głównym celem realizacji imprez rekreacyjno-sportowych dla lokalnej 

społeczności w gminie Rychtal jest kształtowanie świadomości związanej z kulturą 

fizyczną, zdrowotnym znaczeniem ruchu oraz rozwój współpracy różnych środowisk w 

celu upowszechnienia podejmowania aktywności fizycznej. 

Rok 2020 to trudny okres dla indywidualnych użytkowników obiektów sportowych, 

jak i zawodników uczestniczących dotychczas w zorganizowanych formach 

aktywności fizycznej w gminie Rychtal. Przyczyną tego jest stan pandemii, który 

rozpoczął się wraz z początkiem roku, a konsekwencjami tego były wprowadzone 

obostrzenia rządu, które dotknęły również obiekty sportowe. Mimo tego jednak udało 

się zorganizować wiele imprez rekreacyjno-sportowych. Obiekty sportowe od samego 

początku były przygotowane do bezpiecznego korzystania, wszystko zgodnie z 

zasadami sanitarno-epidemiologicznymi i wskazaniami sanepidu /dostępne środki do 

dezynfekcji, maseczki, dystans społeczny/. Aby dzieci ze szkół mogły bezpiecznie 

uczestniczyć w zajęciach w hali sportowej, zostały przygotowane szatnie /dystans/, 

środki dezynfekcji, podzielono boisko na sektory dla grup ćwiczebnych, obsługa 

wykonywała międzylekcyjną dezynfekcję. 

W poprzednim roku na lokalnych obiektach sportowych odbyły się zorganizowane 

imprezy rekreacyjno-sportowe: 

 Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej. 

 Gminny Turniej Koszykarski szkół dziewcząt i chłopców klas IV-VIII. 

 Turniej Halowej Piłki Nożnej Młodzików /6 drużyn z powiatu kępińskiego i 

namysłowskiego/. 

 Charytatywny Turniej Piłki Nożnej - „GRAMY DLA FRANIA” w połączeniu z 

wieloma atrakcjami oraz licytacją pióra, przekazanego przez prezydenta RP 

pana Andrzeja Dudę. 

 Realizacja projektu „Ferie dla dzieci i młodzieży”. Przygotowano moc atrakcji 

/min. dmuchane zamki, gry i zabawy dla dzieci, nauka tańca towarzyskiego, 

turniej warcabowy i inne/ wraz z posiłkami regeneracyjnymi. 

 XXI Igrzyska Dzieci Szkół Podstawowych powiatu kępińskiego w piłce 

koszykowej chłopców i dziewcząt. 

 W miesiącu kwietniu i maju zostały nakręcone filmy /autorstwa gminnego 

koordynatora sportu/z ćwiczeniami dla różnych grup wiekowych, począwszy 

od przedszkolaków a na seniorach kończąc. Jeden z filmów dostępnych w sieci 

„Test Ruffiera” pokazał w jaki sposób, w trudnym okresie pandemii, można 

ocenić własną wydolność organizmu. 

 Od 1 do 12 czerwca rychtalskie grupy rekreacyjno-sportowe przeprowadzały 

Gaszyn Challenge, inicjatywę wspierająca leczenie chorego dziecka. 

 W dniach od 2 do 15 lipca odbywał się Wakacyjny Indywidualny Wielobój 

Lekkoatletyczny - wiek uczestników, od 6 do 22 lat. Po zakończeniu wieloboju 

rozdano dyplomy i medale. 

 W czasie letnich wakacji organizowane były czwartki piłkarskie dla dzieci i 

młodzieży. 

 Impreza rekreacyjno-sportowa „Sport Łączy, bez względu na wiek” /Turniej 

piłkarski dla młodzieży, dwójki siatkarskie, trójki koszykarskie, gry i zabawy dla 

dzieci/. 

 Turniej Piłki Nożnej Orlików – grup skupionych wokół zawodników zrzeszonych w 

AP Czech, grupy systematycznie trenującej na naszym Orliku. 

 X Turniej Siatkówki Plażowej – Krzyżowniki 2020 r. /udział zawodników z powiatu 

kępińskiego i namysłowskiego/. 
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  „Sport bez barier” – impreza rekreacyjno-sportowa na zakończenie wakacji: 

wieloboje sprawnościowe, gierki piłkarskie, siatkarskie, koszykarskie. 

 Narodowy Dzień Sportu na obiektach sportowych w Rychtalu. W ramach 

imprezy przeprowadzono: turniej piłki nożnej seniorów, turniej koszykarski 

młodzieży, gry i zabawy dla dzieci. 

 Od 20.09 do 24 listopada na rychtalskim Orliku odbywały się rozgrywki 

Dolnośląskiej Ukraińskiej Ligi Piłki Nożnej /co druga niedziela/. Grupa trenująca 

na naszym orliku wygrała rundę jesienną. 

 Jesienny Turniej Piłki Nożnej dzieci i młodzieży. 

 Rajd rowerowy „Wielka pętla Gminy Rychtal”. 

 Uprawianie sportów na rychtalskich obiektach sportowych wzbogacały także 

cotygodniowe /2 razy w tygodniu/ treningi piłkarskie GKS Rychtal seniorów i juniora 

młodszego, treningi Orlików z AP Czech /głównie dzieci z gminy/, zajęcia dla dzieci i 

młodzieży ze szkoły podstawowej w ramach SKS. W sobotnie popołudnia sympatycy 

piłki nożnej uczestniczyli w ligowych rozgrywkach lokalnego zespołu GKS. Swój udział 

w usprawnianiu fizycznym miały również grupy niezrzeszone, trenujące systematycznie, 

głównie w poniedziałki, środy czwartki i piątki. Do tego dochodzą ćwiczenia na 

siłowni, spontaniczne gierki dzieci i młodzieży oraz częste przebywanie sporych grup 

na skate parku.  Pandemia koronawirusa spowodowała, że były tygodnie, w których 

obiekty sportowe były zamknięte dla użytkowników. Wiele inicjatyw udało się jednak 

zorganizować. 

 

9. ZASOBY INSTYTUCJONALNE DZIAŁAJĄCE W OBSZARZE WSPIERANIA RODZINY 

W ramach wspierania rodziny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z 

innymi służbami takimi jak: 

 Urząd Gminy w Rychtalu, 

 Szkoła Podstawowa w Rychtalu, 

 Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku, 

 Szkoła Podstawowa w Drożkach, 

 Przedszkole Samorządowe w Rychtalu, 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Zespół Interdyscyplinarny w Rychtalu, 

 Policja, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie, 

 Placówki służby zdrowia, 

 Sąd Rejonowy w Kępnie, 

 Organizacje pozarządowe 

 

10. ANALIZA SWOT  

 Przedstawiona analiza SWOT określa mocne i słabe strony systemu wspierania 

rodzin w gminie oraz pozwala na dokonanie oceny zagrożeń jak i szans, które mają 

znaczący wpływ na całość podejmowanych działań w zakresie wspierania rodziny. 
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Mocne strony 

 Zgodność z Gminną Strategią 

Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego 

oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 Dobre rozeznanie środowiska lokalnego 

przez pracowników służb pomocy 

społecznej, policji, pracowników oświaty 

 Doświadczenie, wiedza i kwalifikacje 

pracowników działających na rzecz rodziny 

 Wsparcie stypendialne dla dzieci i młodzieży 

 Dobrze rozwinięta baza obiektów 

sportowych 

 Zaangażowanie w rozwiązywanie 

problemów społecznych organizacji 

pozarządowych działających na terenie 

gminy. 

 Zatrudnienie asystenta rodziny w ramach 

stosunku pracy w systemie zadaniowego 

czasu pracy  

Słabe strony 

 Bierna postawa wobec problemów 

występujących w rodzinie, niechęć do 

nawiązywania współpracy z placówkami 

niosącymi pomoc w tym zakresie  

 Utrudniony dostęp do poradnictwa 

specjalistycznego (psycholog, psychiatra, 

mediator rodziny) – dojazd do miasta 

powiatowego przy jednoczesnym 

niechętnym korzystaniu z usług w 

miejscowości gminnej 

 Brak pozytywnych wzorców osobowych w 

rodzinach dysfunkcyjnych, odrzucanie 

autorytetu szkoły/ nauczyciela 

 Brak świadomości społecznej o potrzebach i 

możliwościach w zakresie opieki rodziny 

zastępczej 

 Ograniczone środki finansowe na realizację 

założonych programów 

 Wyuczona bezradność i roszczeniowość, 

uzależnienie od pomocy instytucjonalnej 

(głównie finansowej) i brak współpracy ze 

strony rodzin w zakresie rozwiązywania 

problemów 

Szanse 

 Wzrost świadomości i wiedzy na temat 

prawidłowego wypełniania funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej przez rodziców 

 Wzrost umiejętności korzystania przez rodziny 

z różnych form wsparcia 

 Wzmocnienie współpracy pomiędzy 

instytucjami wspierającymi rodzinę 

 Realizacja rządowych programów i 

możliwość pozyskiwania funduszy unijnych. 

 Rosnące wsparcie finansowe dla rodzin o 

charakterze socjalnym 

Zagrożenia 

 Niestabilność prawa dotyczącego polityki 

społecznej, niespójność, częste zmiany i 

trudności w interpretacji przepisów 

 Zanik więzi i tradycji rodzinnych, „pęd życia” 

 Wzrost kosztów utrzymania rodzin 

 Brak zainteresowania rodziców sposobem 

spędzania czasu wolnego przez dziecko 

 Wzrost dostępności substancji 

psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży 

 Nasilenie negatywnych zjawisk: alkohol, 

narkotyki i inne środki odurzające 

 

 

11. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

Analiza źródeł zastanych oraz analiza SWOT pozwoliły na opracowanie celu 

głównego i celów szczegółowych. Ustalone cele zrealizowane zostaną przy 

wykorzystaniu istniejącego potencjału instytucji, organizacji i innych podmiotów 

działających w sferze pomocy społecznej. 

 

CEL GŁÓWNY 

Wspieranie rodzin w wypełnianiu i przywracaniu funkcji opiekuńczo wychowawczych 

oraz zapobieganie dysfunkcjonalności rodzin 
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CELE SZCZEGÓŁOWE 

1. Podejmowanie działań zabezpieczająco-pomocowych na rzecz rodzin w 

trudnej sytuacji materialno-życiowej. 

2. Rozwój kompetencji i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców, 

wzmacnianie podstawowych funkcji rodziny oraz lepszego funkcjonowania 

społecznego dzieci i młodzieży. 

3. Zapewnienie wsparcia rodzinom, które nie są w stanie samodzielnie 

funkcjonować w sposób prawidłowy. 

4. Udoskonalenie systemu pomocy i wsparcia dla osób uzależnionych od 

alkoholu. 

5. Udoskonalenie systemu wspierającego osoby doznające oraz stosujące 

przemoc, stały monitoring zjawiska przemocy w rodzinie.  

 

Grupa docelowa: 

Rodziny, które: 

- mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

- znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, 

- narażone są na przemoc, 

- mają problem z nadużywaniem alkoholu. 

 

Cel szczegółowy nr 1 

Podejmowania działań zabezpieczająco-pomocowych na rzecz rodzin w trudnej 

sytuacji materialno-życiowej. 

 

Lp. Zadania Wskaźniki realizacji celu 

1 Zabezpieczenie bezpieczeństwa 

socjalnego rozumianego jako 

dostęp do świadczeń pomocy 

społecznej w celu umożliwienia 

rodzinom zaspokojenia ich 

podstawowych potrzeb bytowych, 

z uwzględnieniem współpracy w 

rozwiązywaniu trudnej sytuacji 

życiowej 

Liczba rodzin objętych pomocą 

społeczną w formie świadczeń  

2 Udzielanie pomocy w zakresie 

dożywiania w formie zasiłków na 

zakup żywności lub posiłku 

Liczba osób, którym udzielono pomocy 

w zakresie dożywiania 

3  Udzielanie uczniom pomocy w 

formie stypendiów 

Liczba uczniów, którym została 

udzielona pomoc w formie stypendiów 

szkolnych 

4 Pomoc rodzinom dotkniętych 

problemem ubóstwa oraz 

związaną z tym bezradnością w 

prowadzeniu gospodarstwa 

Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w 

formie zasiłków celowych i rzeczowych 
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domowego, poprzez udzielenie 

zasiłków celowych i rzeczowych 

5 Podnoszenie skuteczności 

wsparcia przez pracę socjalną, 

ukierunkowaną na wzmocnienie 

potencjału osób i rodzin w 

przezwyciężeniu trudnej sytuacji 

życiowej z wykorzystaniem ich 

uprawnień, zasobów i możliwości 

Liczba rodzin objętych wsparciem 

pracownika socjalnego 

ukierunkowanym na wzmacnianie 

potencjału w przezwyciężaniu trudnej 

sytuacji życiowej z wykorzystaniem ich 

uprawnień, zasobów i możliwości 

 

 

Wdrażanie 

Podmioty odpowiedzialne Podmioty współpracujące Źródła finansowania 

GOPS, UG Placówki oświatowe Środki własne, budżet 

państwa, środki 

europejskie 

 

Przewidywane efekty działań 

1. Wsparcie dla rodzin mających trudną sytuację finansową – z systemu 

zabezpieczenia socjalnego (zasiłki okresowe, celowe, zasiłki rodzinne wraz z 

dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki 

opiekuńcze, stypendia szkolne, pomoc osobom uprawionym do alimentów, 

świadczenie rodzicielskie, dożywienie w szkole). 

2. Poprawa sytuacji materialno – bytowej rodzin. 

3. Wzmocnienie potencjału rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej. 

 

Cel szczegółowy nr 2 

Rozwój kompetencji i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców, 

wzmacnianie podstawowych funkcji rodziny oraz lepszego funkcjonowania 

społecznego dzieci i młodzieży 

Lp. Zadania Wskaźniki realizacji celu 

1 Organizowanie różnego rodzaju 

działań mających na celu 

integrację rodzin 

Liczba zorganizowanych działań 

mających na celu integrację rodzin 

oraz liczba ich uczestników 

2 Wspieranie działalności świetlicy 

wspierających lokalną 

społeczność w procesie 

wychowania dzieci i młodzieży 

Liczba osób uczestniczących w 

zajęciach świetlicy, liczba zajęć 

zorganizowanych dla uczestników 

świetlic 

3  Wzmacnianie kompetencji i 

umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych rodzin przez 

asystenta rodziny 

Liczba rodzin, u których nastąpiło 

wzmocnienie kompetencji i umiejętności 

opiekuńczo-wychowawczych według 

asystenta rodziny 
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4  Wsparcie w zakresie 

organizowania czasu wolnego 

dzieciom i młodzieży 

Ilość dzieci i młodzieży korzystających ze 

wsparcia w zakresie organizowania 

czasu wolnego 

 

Wdrażanie 

Podmioty odpowiedzialne Podmioty współpracujące Źródła finansowania 

GOPS, UG Placówki oświatowe, GBP, 

GOK, PCPR 

Środki własne, budżet 

państwa, środki 

europejskie 

Przewidywane efekty działań 

1. Zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w czasie wolnym od nauki poprzez 

rozwijanie zainteresowań i zdobywanie nowych umiejętności. 

2. Rozwój aktywnych form integracji społecznej rodzin przeżywających trudności. 

Cel szczegółowy nr 3 

Zapewnienie wsparcia rodzinom, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w 

sposób prawidłowy  

Lp. Zadania Wskaźniki realizacji celu 

1 Zapewnienie rodzinom 

przeżywającym trudności 

opiekuńczo-wychowawcze, 

pomocy asystenta rodziny 

Liczba rodzin z dziećmi objętych 

wsparciem asystenta rodziny 

3  Monitorowanie sytuacji życiowej i 

edukacyjnej dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych 

Liczba dzieci i rodzin objętych 

monitorowaniem 

4 Zapewnienie dostępu do 

specjalistyczne poradnictwa 

rodzinnego w zakresie wsparcia 

prawnego i psychologicznego 

Liczba rodzin objętych wsparciem 

specjalistycznego poradnictwa 

 

Wdrażanie 

Podmioty odpowiedzialne Podmioty współpracujące Źródła finansowania 

GOPS, UG Placówki oświatowe, GBP, 

GOK, PCPR 

Środki własne, budżet 

państwa, środki 

europejskie 

 

Przewidywane efekty działań 

1. Poprawa funkcjonowania rodzin poprzez wielopłaszczyznowe wspieranie rodzin w 

prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

2. Zmniejszenie liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. 

 

Cel szczegółowy nr 4 

Udoskonalenie systemu pomocy i wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu 
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Lp. Zadania Wskaźniki realizacji celu 

1 Udzielanie pomocy materialnej 

rodzinom z problemami 

uzależnienia po przeprowadzeniu 

wywiadów środowiskowych 

Liczba rodzin, którym została udzielona 

pomoc materialna 

2  Kierowanie osób potrzebujących 

pomocy do wyspecjalizowanych 

placówek leczenia uzależnień 

Liczba osób skierowanych do 

wyspecjalizowanych placówek leczenia 

uzależnień 

3 Realizacja w szkołach warsztatów i 

innych form edukacyjnych 

uwzględniających zagadnienia 

dotyczące uzależnień 

Liczba uczestników warsztatów i innych 

form edukacyjnych 

4 Upowszechnianie materiałów 

informacyjno-edukacyjnych 

dotyczących uzależnień 

Liczba rozpowszechnionych materiałów 

informacyjno-edukacyjnych 

dotyczących uzależnień 

5 Organizowanie działań 

promujących wśród dzieci i 

młodzieży zdrowy styl życia i życie 

wolne od uzależnień 

Liczba uczestników działań 

promujących zdrowy styl życia i życie 

wolne od uzależnień 

6 Podnoszenie poziomu wiedzy 

kadry pomocy społecznej oraz 

pracowników placówek 

oświatowych w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom 

Liczba pracowników pomocy 

społecznej oraz pracowników placówek 

oświatowych uczestniczących w 

szkoleniach w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom 

 

Wdrażanie 

Podmioty odpowiedzialne Podmioty współpracujące Źródła finansowania 

GOPS, GKPRA UG, KP, GOK, placówki 

oświatowe, ośrodek 

zdrowia 

Środki własne, budżet 

państwa 

 

Przewidywane efekty działań 

1. Zwiększenie oferty wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin. 

2. Zwiększenie wiedzy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie uzależnień, 

wybieranie zdrowego stylu życia. 

3. Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie udzielania pomocy osobom 

uzależnionym i ich rodzinom. 

 

Cel szczegółowy nr 5 

Udoskonalenie systemu wspierającego osoby doznające oraz stosujące przemoc, 

stały monitoring zjawiska przemocy w rodzinie 

Lp. Zadania Wskaźniki realizacji celu 

1 Udzielanie pomocy w ramach 

procedury „Niebieskie Karty” 

Liczba uruchomionych procedur 

„Niebieskie Karty” 
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2  Bezpośrednia pomoc osobom w 

sytuacji przemocy w rodzinie, w 

tym interwencja kryzysowa, 

udzielenie schronienia, pomocy 

psychologicznej i prawnej 

Liczba osób doświadczających 

przemocy w rodzinie, którym została 

udzielona bezpośrednia pomoc w 

postaci interwencji kryzysowej, 

schronienia, pomocy psychologicznej i 

prawnej 

3 Udzielenie pomocy i wsparcia 

osobom doznającym i stosującym 

przemoc, w postaci konsultacji w 

zakresie poradnictwa 

medycznego, psychologicznego, 

pedagogicznego, prawnego i 

socjalnego 

Liczba osób objętych pomocą i 

wsparciem w zakresie poradnictwa 

medycznego, psychologicznego, 

pedagogicznego, prawnego i 

socjalnego 

4 Realizacja działań mających na 

celu podniesienie świadomości 

społecznej na temat przemocy w 

rodzinie 

Liczba zrealizowanych działań 

mających na celu podniesienie 

świadomości społecznej na temat 

przemocy w rodzinie 

5 Organizacja szkoleń dla członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego z 

zakresu przepisów prawa 

regulujących problematykę 

przemocy w rodzinie oraz 

procedury „Niebieskie Karty” 

Liczba uczestników szkoleń z zakresu 

przepisów prawa regulujących 

problematykę przemocy w rodzinie oraz 

procedury „Niebieskie Karty” 

 

Wdrażanie 

Podmioty odpowiedzialne Podmioty współpracujące Źródła finansowania 

GOPS, GKRPA UG, KP, ośrodek zdrowia, 

placówki oświatowe 

Środki własne, budżet 

państwa 

 

Przewidywane efekty działań 

1. Wzrost świadomości społecznej na temat występowania zjawiska przemocy w 

rodzinie oraz reagowania na zjawisko przemocy. 

2. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy domowej. 

3. Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

 

12. REALIZATORZY GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY 

Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu 

przy współpracy z asystentem rodziny, pracownikami socjalnymi, Zespołem 

Interdyscyplinarnym, Policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sędziami i 

Kuratorami Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego, Organizacjami pozarządowymi, 

placówkami oświatowymi, kulturalnymi i służbą zdrowia.  

W realizacji swoich działań w/w podmioty powinny kierować się dobrem rodziny, 

a jej wspieranie traktować jako priorytet. 
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13. ZAKŁADANE REZULTATY REALIZACJI PROGRAMU 

W wyniku przeprowadzonych działań określonych w Programie Wspierania Rodziny 

przewidywane jest osiągnięcie następujących efektów: 

 wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dziecka i rodziny, 

 zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego 

systemu wsparcia dla rodziny i dziecka, 

 poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 

 przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, 

 zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania 

powstawaniu sytuacji kryzysowych, 

 poprawa i wzrost jakości w zakresie funkcjonowania rodziny, 

 wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania 

rodziny i poprawnych relacji rodzinnych, 

 umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny 

naturalnej, poprzez przywrócenie jej prawidłowych funkcji, 

 rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami 

realizującymi program wpierania rodziny 

14. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Finansowanie 3 - letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-

2024 odbywać się będzie w ramach środków budżetu Gminy Rychtal, dotacji oraz 

środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. 

15. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU 

Gminny Program Wspierania Rodziny jest dokumentem otwartym i długofalowym. 

Program będzie koordynowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Rychtalu.  

W ramach jego realizacji będą gromadzone informacje, które pozwolą na ocenę 

postępów, wskażą dalsze potrzeby i zrekonstruują działania, które mają dać 

informację zwrotną, pozwalającą na określenie i wprowadzenie dodatkowych zmian 

w programie. 

Wskazana jest stała współpraca pomiędzy instytucjami, organizacjami i 

stowarzyszeniami w celu zapewnienia najlepszego efektu podjętych inicjatyw. 

Monitoring Programu będzie odbywał się poprzez coroczną ocenę realizacji 

zadań. Sprawozdanie z realizacji Programu i osiągniętych efektów będzie integralną 

częścią rocznego sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu.

  Końcowa ewaluacja Programu pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie: „Czy 

realizacja podjętych działań określonych w Programie Wspierania Rodziny na lata 

2022-2024 w Gminie Rychtal pozwoliła na efektywne wspieranie rodzin w wypełnianiu 

i przywracaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zapobiegła 

dysfunkcjonalności rodzin. 
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16. ANALIZA RYZYKA 

 

Możliwe zagrożenia, które ograniczą lub uniemożliwią osiągnięcie założonych efektów 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022- 2024: 

 1. Niechęć rodzin do podjęcia współpracy z asystentem rodziny, która może 

przejawiać się brakiem podejmowania działań ze strony poszczególnych członków 

rodzin niezbędnych do realizacji opracowanego wspólnie planu pracy z rodziną, który 

ma na celu poprawę ich funkcjonowania w środowisku. 

 2. Brak wystarczających środków finansowych na realizację zadania może 

uniemożliwić w pełnym zakresie asystentom rodziny podnoszenie swoich kwalifikacji, 

jak również uniemożliwi korzystanie z pomocy specjalistów (np. psychologa, 

pedagoga), którzy swoimi działaniami mieliby wesprzeć pracę asystenta rodziny. 

3. Częsta zmiana przepisów obowiązujących ustaw i rozporządzeń. 

17. PODSUMOWANIE 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 zakłada stworzenie 

optymalnych warunków dla poprawy jakości życia rodzin, w szczególności dzieci. 

Wsparcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny, ochronny a rodzinie w 

pierwszej kolejności zostaną stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia się ze 

swoimi problemami. Niezbędne jest systematyczne podnoszenie świadomości 

społecznej w zakresie przyczyn i skutków dysfunkcji oraz promowanie rodzinnego stylu 

życia. Tylko wtedy można zwiększyć jej szanse na prawidłowe funkcjonowanie w 

środowisku oraz wykorzystanie własnej aktywności i wewnętrznego potencjału w celu 

zdobywania nowych umiejętności. 

Aby osiągnąć zamierzone cele w realizację programu powinny włączyć się 

aktywne instytucje, placówki i organizacje, które swoimi działaniami wspierają dzieci i 

rodziny. Spodziewanym efektem realizacji programu ma być polepszenie sytuacji 

dziecka i rodziny, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, zminimalizowanie 

negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i 

dziecka. 
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18. SPIS WYKRESÓW I TABEL  

 

Spis wykresów 

Wykres 1.Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ochrony macierzyństwa 

w latach 2016-2020 

Wykres 2. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu wielodzietności w 

latach 2016-2020 

Wykres 3. Liczba osób, którym przyznano posiłek w latach 2016-2020 przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Rychtalu 

Wykres 4. Wysokość poniesionych kosztów na posiłki w latach 2016-2020 przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Rychtalu z podziałem na środki własne i dotacje 

Wykres 5. Liczba wypłaconych świadczeń z programu „Dobry start” w roku 2016-2020 

Wykres 6. Kwota wypłaconych świadczeń z programu „Dobry start” w roku 2016-2020 

Wykres 7. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w latach 2016-2020 

Wykres 8. Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny w latach 2016-2020 

Wykres 9.  Liczba osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego w latach 2016-

2020 

Wykres 10. Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego w latach 

2016-2020 

Wykres 11. Wydatki poniesione na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w latach 2016-2020 

Wykres 12. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w latach 

2016-2020. 

Wykres 13. Wysokość środków finansowych wykorzystanych na realizację gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w latach 2016-2020 

Wykres 14.  Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu w latach 

2016-2020 

Wykres 15. Ilość dzieci w placówkach oświatowych Gminy Rychtal w latach 2016-2020 

 

Spis tabel 

Tabela1. Liczba mieszkańców gminy Rychtal z podziałem na sołectwa i płeć w latach 2016-

2020 

Tabela 2. Liczba kobiet korzystających z pomocy w podziale na wiek i płeć wg liczby 

wypłaconych świadczeń 

Tabela 3. Liczba mężczyzn korzystających z pomocy w podziale na wiek i płeć wg liczby 

wypłaconych świadczeń 

Tabela 4. Powody przyznania pomocy społecznej w latach 2016-2020 przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Rychtalu 

Tabela 5.  Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz 

dodatkami oraz korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na 

przestrzeni lat 2016-2020 

Tabela 6.  Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego 2018-2020 

Tabela 7. Świadczenie wychowawcze - kwota świadczeń. 

Tabela 8. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w latach 2016-2020 

Tabela 9. Koszty związane z pobytem dzieci w rodzinie zastępczej oraz ilość dzieci w pieczy 

zastępczej 

Tabela 10.  Działania Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 2016-2020 

Tabela 11. Działania GKPiRPA Gminy Rychtal podejmowane wobec osób uzależnionych w 

latach 2016-2020 
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Tabela 12. Ilość klas / oddziałów oraz dzieci / uczniów w placówkach oświatowych, dla którym 

organem prowadzącym jest Gmina Rychtal 

Tabela 13. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym udzielone w latach 2016 - 2020 

Tabela 14. Koszty dowozu dzieci do placówek specjalistycznych. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) 

do zadań własnych gminy należy m.in. opracowanie i realizacja trzyletniego gminnego programu 
wspierania rodziny. 

Biorąc pod uwagę, iż dotychczasowy program był opracowany i realizowany w latach 2019-2021, 
uchwalenie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rychtal na lata 2022-2024 jest konieczne 
i uzasadnione. 
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