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Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie”  I edycja – 2014 r. 

Dobre praktyki zwycięskich gmin 

W 2014 roku gmina Sosnowiec zdobyła I miejsce w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie” za inicjatywę pod tytułem Sosnowiec dla rodziny. 

Działania rozpoczęły się od 26 maja 2011 r. na czas nieokreślony.  

 

Cel inicjatywy 

− zmniejszanie czynników wpływających na pogłębiające się negatywne zjawiska demograficzne; 

− stworzenie możliwości podjęcia i zatrudnienia rodzicom; 

− wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz rodzin wielodzietnych.  

Opis działań 

Ustanowiona została zapomoga z tytułu urodzenia więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu. Wprowadzono w życie 

Program "Miej Więcej" skierowany do rodzin wielodzietnych i zastępczych, a także dzieci z placówek opiekuńczo-

wychowawczych, którego celem jest wsparcie finansowe dla rodzin, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz wyrównywanie szans 

rozwojowych dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Stworzono warunki umożliwiające rodzicom podjęcie zatrudnienia poprzez 

wspieranie sieci żłobków na terenie Sosnowca (pozyskiwanie środków rządowych w ramach programu "Maluch" oraz 

udzielanie dotacji celowych ze środków gminnych dla podmiotów gosp. prowadzących niepubliczne żłobki na terenie miasta). 

Od czerwca 2014 r. realizowany jest projekt „Samotni rodzice z szansą na lepsze życie” skierowany do rodziców zagrożonych 

wykluczeniem społecznym mieszkających w Sosnowcu, samotnie wychowujących niepełnoletnie dziecko lub dzieci. Miasto 

wspiera inicjatywy prorodzinne realizowane przez organizacje pozarządowe (projekt "Rodzinka na plus", piknik integracyjny 

pn. „Witamy Jesień”). 
 

Rezultaty 

Ilościowe: 

− zapomoga w wysokości 5 tys. zł;  

− 6 nowych żłobków;  

− remonty, modernizacje i rozbudowa żłobków - powstanie 121 nowych miejsc w niepublicznych żłobkach;  

− ulgi, rabaty, uprawnienia, z których korzysta 459 rodzin wielodzietnych;  
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− udział 7 rodzin w programie "Rodzinka na plus". 
 

Jakościowe:  

− aktywizacja jakościowa i społeczna sosnowieckich rodzin; 

− wsparcie finansowe; 

− poprawa warunków przebywania dzieci do lat 3 w publicznych oddziałach żłobkowych; 

− wzmocnienie więzi rodzinnych; 

− integracja społeczna i wymiana międzypokoleniowa. 
 

Partnerzy 

W inicjatywę "Sosnowiec dla Rodziny" włączone są lokalne organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze i jednostki 

miejskie. 
 

Koszt realizacji 
Nakłady finansowe to łącznie 3.474.595,68 zł, z czego 2.005.132,94 (57,7%) to środki własne gminy Sosnowiec. 

Innowacyjność 

Dodatkowe wsparcie w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu, 

program "Miej Więcej", rodzaj partnerów i metodologia ich pozyskiwania, kompleksowe zastosowanie różnych działań wobec 

bezrobotnych samotnych rodziców, dotarcie do grup docelowych poprzez cząstkowe diagnozy problemów. 

 

 

 

 



 
 

Strona 3 z 7 
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Dobre praktyki zwycięskich gmin 

W 2014 roku gmina Łazy zdobyła II miejsce w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie” za inicjatywę pod tytułem "Program wsparcia Rodzina 3+" 

Porozumienie w ramach partnerstwa lokalnego z firmą "Virtu", Punkt konsultacyjny w OPS Łazy, Projekt "Aktywny Przedszkolak" oraz "Aktywna 

mama - aktywne środowisko", Świetlica środowiskowa "Stokrotka".  

Czas realizacji działań: 

− „Program wsparcia rodziny Karta 3+” od początku lipca 2013 roku na czas nieokreślony; 

− Porozumienie w ramach partnerstwa lokalnego z firmą Virtu od I 2013 na czas nieokreślony; 

− „Aktywny Przedszkolak” od września 2012 roku do stycznia 2013 roku; 

− Świetlica środowiskowa „Stokrotka” od września 2012 roku do nadal; 

− „Aktywna mama - aktywne macierzyństwo” - okres realizacji 2012-2013; 

− Utworzenie 3 wiosek internetowych w Gminie Łazy - w latach 2007-2009.  

 

Cel inicjatywy 

− promowanie rodzin wielodzietnych,  

− wspieranie rozwoju rodzin wielodzietnych oraz pomoc materialna poprzez zastosowanie ulg w usługach, kulturze i sporcie.  

− niwelowanie stereotypów na temat rodzin wielodzietnych,   

− podniesienie kompetencji psychospołecznych,  

− zapewnienie opieki i organizacja czasu wolnego dzieciom,  

− przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy poprzez zapewnienie dostępu do Internetu dla 70 

gospodarstw domowych, 

− zwiększenie dostępności rynku pracy i edukacji itp.,  

− promocja zdrowego stylu życia oraz stworzenie zaplecza dla spędzania wolnego czasu przez rodziny w Łazach, 

− wprowadzenie 20% zniżki na opłaty za gospodarowanie odpadami w razie ich selektywnej zbiórki, 
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Opis działań 

− systematyczny dowóz żywności dla rodzin w porozumieniu z firmą "Virtu",  

− Punkt Konsultacyjny jest miejscem wsparcia dla rodzin w różnych sytuacjach życiowych, 

− tworzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków,  

− nauka języków obcych,  

− prowadzenie warsztatów przywracających kobiety wychowujące dzieci, na rynek pracy i integrujące je ze społecznością 

lokalną,  

− powstanie świetlicy środowiskowej która zapewniała opiekę i organizację wolnego czasu dla dzieci, 

− utworzenie Wiosek Internetowych jako centrum kształcenia na odległość na terenie gminy, 

− budowa 3 wielofunkcyjnych i ogólnodostępnych boisk sportowych i placów zabaw. 
 

Rezultaty 

− ok. 80 rodzin skorzystało z programu Rodzina 3+,  

− 152 dzieci odbyło zajęcia korzystając z projektu Aktywny Przedszkolak,  

− ok. 60 rodzin skorzystało z punktu konsultacyjnego, 

− 12 uczestniczek wzięło udział w projekcie „Aktywna mama - aktywne macierzyństwo”, 

− ze świetlicy środowiskowej korzysta 20 dzieci, 

− chętni także korzystają z Wiosek Internetowych. 
     

Partnerzy 

Podczas realizacji programu "Rodzina 3+" rozwija się współpraca między jednostkami gminnymi, następuje tworzenie sieci 

kontaktów, wykorzystano lokalną firmę Virtu i jej zasoby celem wzbogacenia pomocy żywnościowej dla rodzin.  
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Koszt realizacji 

Nakłady finansowe: Aktywny przedszkolak - całkowita wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego - 46. 

976,00 zł, Aktywna mama - aktywne macierzyństwo – 37. 610,00 zł, świetlica „Stokrotka” -  60 tys. zł z środków jst, 24 tys. zł 

- dotacja z ROPS. Ponadto otrzymano dofinansowanie na Wioski Internetowe - 419 499,38 zł. W latach  2007-2013 

wybudowano place zabaw za kwotę prawie 390 tys. złotych, a na  budowę obiektów sportowych wydano prawie 2.5 mln złotych. 
 

Innowacyjność 

Stworzenie punktu konsultacyjnego jako centrum wspierania rodzin to innowacyjny pomysł na „pomaganie przez doradzanie” 

i rozwój wolontariatu społecznego. To stawianie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 
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Dobre praktyki zwycięskich gmin 

W 2014 roku gmina Bielsko-Biała zdobyła III miejsce w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie” za inicjatywę pod tytułem Kompleksowy system 

wsparcia rodzin i promocji rodzicielstwa poprzez realizację Programu Rodzina Plus. Działania rozpoczęły się 1 czerwca 2010 r., a ich realizację 

zaplanowano do końca 2018 r. W ramach powyższej inicjatywy zrealizowano następujące przedsięwzięcia:  

 

Cel inicjatywy 

− Utworzenie systemowego wsparcia rodzin, w szczególności rodzin wielodzietnych, a także zastępczych; 

− Promowanie i docenianie modelu rodziny wielodzietnej; 

− Wzmacnianie pozytywnego wizerunku oraz integrację rodzin poprzez stwarzanie warunków zacieśniania więzi społecznych 

i partycypacji w różnych sferach życia społecznego. 

Opis działań 

Program Rodzina Plus stanowi kompleksowy system wsparcia rodzin. Jednym z jego głównych elementów jest karta 

"Rodzina+". Dzięki temu programowi, rodzinom wychowującym troje i więcej dzieci, rodzinom zastępczym oraz dzieciom 

biologicznym rodziców, którzy pełnią funkcję rodziny zastępczej, przysługują ulgi i zwolnienia na ofertę miejskich instytucji  

z zakresu kultury i sportu. Do programu włączyły się również spółki kapitałowo związane z Miastem Bielsko-Biała oraz inni 

przedsiębiorcy. Posiadaczom kart "Rodzina+" przysługują ulgi w przejazdach komunikacją miejską. Ponadto, niezależnie od 

posiadania karty została podniesiona kwota dodatku do zasiłku rodzinnego dla rodzin otrzymujących wsparcie. Przyznawane 

jest także świadczenie z tytułu urodzenia trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu. 

Rezultaty 

− Stworzenie systemu ulg i zwolnień; 

− Zwiększenie kwoty dodatku do zasiłku; 

− Jednorazowa pomoc finansowa z tytułu urodzenia trojga lub więcej dzieci. 
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Partnerzy 

W realizację projektu włączyło się Bielskie Centrum Kultury, Miejski Dom Kultury, Galeria Bielska BWA, Teatr Polski, Teatr 

Lalek, B-BOSiR.  

Koszt realizacji 

− Karta "Rodzina+" - ok. 746 447,56 zł; 

− Podniesienie kwot dodatków do zasiłku rodzinnego z budżetu Miasta - 5 581 510 zł; 

− Dodatkowe ulgi i zwolnienia - 790 275,50 zł;  

− Jednorazowa zapomoga dla rodzin w których na świat przyszło 3 lub więcej dzieci - 8 316 zł;  

− Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego - 5 563 700 zł. 

Innowacyjność 

Nowatorstwo polega na wprowadzeniu systemowego wsparcia rodzin wielodzietnych, wprowadzenie ulg, zwiększenie kwot 

dodatków do świadczeń rodzinnych. Wprowadzenie karty samorządowej dla rodzin wielodzietnych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na podstawie wniosków złożonych w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie” w 2014 roku. 

Katowice, 31.08.2016 r. 

 


