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Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2015” 

Dobre praktyki zwycięskich gmin 

 

W 2015 roku gmina Siemianowice Śląskie zdobyła I miejsce w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2015” za podjęcie następujących inicjatyw: 

1. Program wspierania rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych wielodzietnych „Siemianowicka Karta Rodziny 3+” - włączenie się do 

Krajowego Programu Dużej Karty Rodziny i „ Śląskie dla Rodziny”. 

2. Centrum dla rodzin. 

3. Projekt systemowy „Uwierz w siebie” oraz „Inwestuj w siebie” (projekt dofinansowany będzie z EFS w ramach naboru pozakonkursowego, w 

chwili składania wniosku był oceniany merytoryczne przez Urząd Marszałkowski). 

4. Klub Integracji Społecznej w  Siemianowicach Śląskich. 

5. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Siemianowicach Śląskich, ul. Śniadeckiego 13.  

6. Utworzenie na terenie miasta bezpiecznego miejsca w sytuacji kryzysu w rodzinie poprzez oddanie do użytku domu dla bezdomnych, samotnych 

kobiet, matek z dziećmi. 

7. Utworzenie kompleksowego punktu sanitarnego dla osób bezdomnych w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do 

społeczności” - świadczenie usług sanitarnych dla rodzin nie posiadających ciepłej wody ani łazienek w mieszkaniu.   

8. Polanka Dinozaurów na terenie Stawu Rzęsa w Siemianowicach Śląskich. 

9. Kiermasz dziecięcy „Od niemowlaka do uczniaka”.  

10. Urząd przyjazny rodzinom z dziećmi. 

11. SMS „Rodzina”. 

12. Metropolitarne Święto Rodziny -  Śląskie Muzykowanie w Siemianowicach Śląskich. 

13. Pomoc rodzinom w spłacie zaległości czynszowych. 

 

Powyższe przedsięwzięcia prowadzone były w latach 2013-2015, niektóre z nich realizowane są nadal lub powtarzane cyklicznie. 

 

 

Cele i rezultaty siemianowickich inicjatyw: 
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Program wspierania rodzin wielodzietnych, 

rodzin zastępczych wielodzietnych 

„Siemianowicka Karta Rodziny 3+” - 

włączenie się do Krajowego Programu 

Dużej Karty Rodziny i Programu „Śląskie 

dla Rodziny – Karta Dużej Rodziny” 

W ramach programu, skierowanego do siemianowickich rodzin wielodzietnych,  wprowadzono ulgi dla 

członków tych rodzin oraz dla zastępczych rodzin wielodzietnych do 50% na imprezy i zajęcia 

organizowane przez instytucje kultury oraz jednostki Urzędu Miasta w dziedzinie sportu i rekreacji. W 

2014 r. wydano 947 kart, a w 2015 r. wydano 726 kart członkom rodzin wielodzietnych. 

 

Centrum dla rodzin 

Opracowano 2 programy: 1) Rodzinny program aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji (szkolenia, 

pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, zakup sprzętu do praktykowania, warsztaty z kompetencji 

miękkich, wyposażenie w sprzęt AGD, warsztat budowania więzi rodzinnych, indywidualne konsultacje 

pedagoga szkolnego, kuratora rodzinnego, asystenta rodziny, zajęcia w świetlicy środowiskowej, 

poradnictwo rodzinne, kolonie dla dzieci i obóz dla młodzieży, zajęcia dodatkowe, pozaszkolne dla dzieci 

i młodzieży, zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, 

korepetycje, wyposażenie dzieci i młodzieży w sprzęt i odzież); 2) Lokalny Program Interdyscyplinarnej 

Współpracy. Powstał on dzięki działaniom Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę  

w Siemianowicach Śląskich, powołanego w celu skoordynowania systemu współpracy instytucji pomocy  

i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy. Zespół przyczynił się do podjęcia inicjatywy utworzenia 

„Centrum dla rodzin”, które ma być miejscem integracji rodzin oraz miejscem, gdzie rodziny mogą 

uzyskać pomoc w postaci: poradnictwa, wymiany międzypokoleniowej, kultywowania rodzinnych 

tradycji, organizacji wakacyjnych półkolonii, punktu spotkań rodzin korzystających z Karty Dużej 

Rodziny, punktu konsultacji dla rodzin. CdR przeznaczone byłoby dla rodzin bez względu na dochód  

i status społeczny. W 2015 r. zaplanowano wykończenie, wyposażenie i zorganizowanie pracy tej instytucji 

oraz przeniesienie do niej dotychczasowych działań na rzecz rodzin oraz poszerzenie usług. Część 

pomieszczeń jest już gotowa i odbywają się w nich zajęcia aktywizacji i integracji społecznej. Materiały 

budowlane dostarczyli sponsorzy. Uczęszczanie do Centrum dla rodzin przyczynia się do wzrostu 
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odpowiedzialności za własne życie przez siemianowickie rodziny, integracji rodzin wykluczonych 

społecznie i prawidłowo funkcjonujących oraz integracji członków rodzin i przedstawicieli instytucji. 
 

Projekt systemowy „Uwierz w siebie” oraz 

„Inwestuj w siebie” (projekt 

dofinansowany będzie z EFS w ramach 

naboru pozakonkursowego, w chwili 

składania wniosku był oceniany 

merytoryczne przez Urząd Marszałkowski) 

W ramach projektów prowadzona jest aktywizacja społeczna,  praca socjalna i usługi asystenta rodziny, 

aktywizacja zawodowa – staże i szkolenia, Laboratorium Dnia Codziennego: zajęcia dotyczące 

racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego; wsparcie dla otoczenia: pogotowie edukacyjne, mini 

świetlica. Wsparciem w projekcie „Uwierz w siebie” w latach 2008-2015 objęto 1271 osób, z czego 1059 

osób projekt ukończyło. W projekcie „Inwestuj w siebie” ma wziąć udział 200 osób. 

Klub Integracji Społecznej  

w  Siemianowicach Śląskich 

Uruchomiono KIS przez adaptację lokalu na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo i matek z małymi 

dziećmi, doposażono w sprzęty, do dyspozycji klientów jest lider KIS oraz pracownik socjalny, 

prowadzone jest wsparcie szkoleniowo-doradcze: szkolenia podnoszące/ zmieniające kwalifikacje 

zawodowe, staże (wypłacano stypendia stażowe dla uczestników projektu), aktywizacja zawodowa 

(indywidualne konsultacje prawnika, poradnictwo psychologiczne, prowadzenie grupy wsparcia osób dla 

osób niepełnosprawnych, indywidualne wsparcie aktywizacyjne w formie asystenta rodziny, wsparcie dla 

rodzin-uczestników projektu w formie „Pogotowia edukacyjnego” dla dzieci UP i indywidualne 

konsultacje edukacyjne dla rodziców - pedagog lub psycholog).Wsparciem Klubu Integracji Społecznej 

objęto 219 osób, z czego 155 osób ukończyło, 154 osoby rozwinęły umiejętności poruszania się na rynku 

pracy, 126 osób zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe, 219 osób zwiększyło umiejętności społeczne  

i interpersonalne, 184 osoby wykształciło postawy proaktywne na rynku pracy poprzez przygotowanie do 

podjęcia zatrudnienia. 

 
 

Specjalistyczna Placówka Wsparcia 

Dziennego dla Dzieci w Siemianowicach 

Śląskich przy ul. Śniadeckiego 13 

Zadaniem Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci jest objęcie dzieci działaniami 

wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi przez: zapewnienie opieki wychowankom po zajęciach 

szkolnych, zapewnienie opieki wychowankom, którzy nie rozpoczęli jeszcze nauki szkolnej, prowadzenie 
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zajęć logopedycznych, wyrównawczo-kompensacyjnych oraz pomoc wychowankom w odrabianiu lekcji, 

prowadzenie zajęć integracyjnych, profilaktycznych, realizowanych w stałych grupach dzieci, zapewnienie 

prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego, organizacja czasu wolnego, rozwój 

zainteresowań, prowadzenie indywidualnej pracy z wychowankiem w oparciu o programy korekcyjne, 

prowadzenie regularnej pracy socjalnej z rodziną w celu kształtowania u rodziców postaw społecznie 

akceptowanych, nabywania umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz umiejętności społecznych, 

koniecznych do samodzielnego i prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu, kształtowanie 

prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem, udzielanie dziecku i jego rodzinie 

pomocy w sytuacjach kryzysowych w oparciu o diagnozę, pomoc socjalna przez zapewnienie posiłków, 

zaopatrzenie w przedmioty potrzebne do zajęć, zapewnienie świadczeń w zakresie higieny osobistej. 

Pracownicy kładą szczególny nacisk na aktywizację rodzin dzieci i włączenie ich w życie placówki. 

Organizują spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz Święta Rodziny. W 

2015 r. po raz pierwszy odbył się mecz piłki nożnej rozegrany pomiędzy ojcami a ich dziećmi oraz dziećmi 

i urzędnikami miasta Siemianowice Śląskie.  Od 2015 r. z pobytu w placówce skorzystało 64 dzieci, w tym 

26 dzieci w wieku 2,5 do 5 roku życia i 38 dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia. 
 

Utworzenie na terenie miasta bezpiecznego 

miejsca w sytuacji kryzysu w rodzinie 

poprzez oddanie do użytku domu dla 

bezdomnych, samotnych kobiet, matek  

z dziećmi 

Utworzenie kompleksowego rozwiązania, jakim jest wsparcie rodziny w trudnej sytuacji, w szczególności 

w razie konieczności opuszczenia miejsca aktualnego pobytu przez matki z dziećmi, bez konieczności 

wyjazdu poza teren miasta (bezpieczne miejsce schronienia). Dom dla bezdomnych, samotnych kobiet  

i matek z dziećmi jest miejscem schronienia dla 28-30 osób. 

 

 

Utworzenie kompleksowego punktu 

sanitarnego dla osób bezdomnych w 

ramach „Programu wspierającego powrót 

osób bezdomnych do społeczności” - 

O innowacyjności inicjatywy świadczy duże zainteresowanie użytkowników. Łaźnia oprócz sanitariatów 

posiada pralnię i pomieszczenie z czystymi ubraniami. Od stycznia 2016 r. planuje się także 

zorganizowanie bezpłatnych porad i pomocy pielęgniarskiej (wolontariat). Wzięcie kąpieli i otrzymanie 

czystej odzieży oraz regularne pranie znacząco wpłyną na szanse ponownej integracji społecznej osób 

bezdomnych. Łaźnia posiada pralnię, 3 pomieszczenia prysznicowe z ubikacjami i umywalkami oraz 
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świadczenie usług sanitarnych dla rodzin 

nie posiadających ciepłej wody ani łazienek 

w mieszkaniu 

pomieszczenie, gdzie wydawana jest czysta odzież. Obsługa punktu wykonywana jest w ramach 

wolontariatu. Przewiduje się, że z punktu sanitarnego dla osób bezdomnych będzie korzystać średnio 180 

osób. 

Polanka Dinozaurów na terenie Stawu 

Rzęsa w Siemianowicach Śląskich 

Na terenie Stawu Rzęsa powstała „Polanka Dinozaurów” i ścieżka edukacyjna, dotycząca tych 

prehistorycznych gadów. Rezultatem inicjatywy jest stworzenie na terenie miasta atrakcyjnego miejsca 

rekreacyjno-wypoczynkowego dla rodzin z dziećmi, a także dla mieszkańców miast ościennych, 

możliwość organizacji imprez, pikników i innych wydarzeń. 

Kiermasz dziecięcy „Od niemowlaka do 

uczniaka” 

W kiermaszu uczestniczyły dzieci z rodzicami, było kilkanaście stoisk. Organizacja kiermaszu przyczynia 

się do inspirowania działań dzieci i ich rodziców, które chciałyby wymienić się ze swoimi rówieśnikami 

rzeczami, których nie używały, budzenia przedsiębiorczości i kreatywności, nawiązywania nowych 

kontaktów. W 2015 r. kiermasz dziecięcy odbył się po raz pierwszy, stanowił innowację w 

dotychczasowych działaniach, związanych z organizacją imprez, pikników itp., był połączony z zabawą 

na wolnym powietrzu (dmuchańce, malowanie, tańce). Wzbudził duże zainteresowanie siemianowickich 

rodzin. 

Urząd przyjazny rodzinom z dziećmi 

Do Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich w Michałkowicach, gdzie znajdują się wydziały odpowiadające 

za sprawy społeczne, rodzinne i mieszkaniowe przychodzą często rodzice z dziećmi. Podczas załatwiania 

spraw dzieci nudzą się i płaczą. Stąd powstał pomysł kącika zabaw dla dzieci. Miejsce to ma pozytywny 

wpływ na budowanie dobrego klimatu podczas załatwiania spraw urzędowych. W okresach  

przedświątecznych i podczas szczególnych okazji dzieci przychodzące do urzędu obdarowywanie są 

słodyczami i upominkami. 

SMS „Rodzina” 
Inicjatywa ułatwia i upraszcza kontakt z siemianowickimi rodzinami wielodzietnymi poprzez wysyłkę 

SMS-a z przydatnymi dla nich informacjami. Obecnie w bazie SMS-owej znajduje się 350 kontaktów.                                                                                                                                                                                                     

Metropolitarne Święto Rodziny - Śląskie 

Muzykowanie w Siemianowicach Śląskich 

 

Integracja wielopokoleniowa oraz rozwój dobrych relacji rodzinnych poprzez wspólne spędzanie 

wolnego czasu, budowanie pozytywnego wizerunku rodziny. 
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Pomoc rodzinom w spłacie zaległości 

czynszowych 

 

Celem inicjatywy jest pomoc w zachowaniu prawa do mieszkania, rozbudzenie motywacji do 

odpowiedzialności za życie swoje i najbliższych, aktywizacja społeczna przez pracę, szerszy dostęp rodzin 

do większych powierzchni mieszkaniowych (Bank Zamiany Mieszkań). Wymiernym rezultatem jest liczba 

rodzin, które zdecydują się na skorzystanie z programu, a przez to zlikwidują swoje zadłużenie wobec 

gminy, w tym: rodziny, którym zaległość zostanie rozłożona na raty, rodziny, którym zostaną umorzone 

odsetki, rodziny, które zdecydują się na zamianę mieszkania oraz rodziny, które zdecydują się na 

odpracowanie zaległości. Bank Zamiany Mieszkań – korzyści : - dostosowanie wielkości mieszkania do 

potrzeb najemcy, - dostosowanie wysokości opłat czynszowych do możliwości finansowych najemcy, 

uregulowanie zaległości czynszowych wraz z odsetkami przez kontrahenta deklarującego chęć zamiany ze 

spłatą zadłużenia, - możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego w przypadku spełnienia kryterium 

metrażowego oraz dochodowego, - umożliwienie wykupu mieszkań osobom zainteresowanym poprzez 

ofertę zamieszkania w budynku, w którym jest prowadzona sprzedaż lokali, - umożliwienie zamieszkania 

osobom niepełnosprawnym w mieszkaniach znajdujących się w budynkach bez ograniczeń 

architektonicznych. 
 

 

 

 

 

 

 

W 2015 roku gmina Częstochowa zdobyła II miejsce w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2015” za podjęcie następujących inicjatyw: 

− Organizowanie Społeczności Lokalnej. 

− Zespół działający na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego. 

− II edycja pilotażowej części projektu systemowego „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku 

pracy – pilotaż”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
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− Projekt „Macierzyństwo cię nie wyklucza”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.  

− Utworzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny, prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ”DLA 

RODZINY” (zlecenie zadania organizacji pozarządowej) oraz  realizacja zadań związanych z organizacją i wsparciem rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

− Realizacja przez Miasto Częstochowę projektu dla rodzin wielodzietnych „Częstochowa dla rodziny +”. 

− Program „Mamo, tato - twoje dziecko też może być przedszkolakiem”. 

− Cykl imprez kameralnych  „Aleje... tu się dzieje!”.  

 

 

 

Cele i rezultaty częstochowskich inicjatyw: 

 

Organizowanie Społeczności Lokalnej 

W ramach procesu organizowania społeczności lokalnej w Częstochowie prowadzone są 2 Środowiskowe 

Kluby dla Dzieci i Młodzieży – w dzielnicy Raków i Stare Miasto. Zajęcia w klubach odbywają się 

popołudniami w roku szkolnym i w godzinach dopołudniowych w okresie wolnym od nauki. Zajęcia 

prowadzone są przez wychowawców i wolontariuszy. Bierze w nich udział do 15 dzieci, w tym 

pochodzących z wieloproblemowych rodzin wielodzietnych. Prowadzona jest także praca  

z rodzicami/opiekunami dzieci. Oferowana jest im pomoc doradcza w zakresie wychowania. Dla dzieci  

i młodzieży organizowane są również zajęcia poza klubami, m.in. spływy kajakowe, zajęcia sportowe, 

warsztaty tematyczne, prelekcje oraz zajęcia edukacyjne. Organizowane są kursy komputerowe  

i językowe. Powstał plac zabaw na Rakowie i plac rekreacji ruchowej na Starym Mieście przy ul. Koziej 

(w trakcie realizacji). Liczba korzystających dzieci to około 60 uczestników w obu klubach. W piknikach 

uczestniczy od 100-300 osób.  

Zespół działający na rzecz promocji 

rodzicielstwa zastępczego 

W ramach inicjatywy powołano 2 rodzinne domy dziecka, 3 rodziny zastępcze zawodowe oraz 11 rodzin 

zastępczych niezawodowych. Ponadto 2 rodziny zastępcze zawodowe oczekują obecnie na podpisanie 
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umowy i przyjęcie dzieci. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. w pieczy instytucjonalnej przebywało 

185 dzieci. Na przełomie 2 lat istnienia zespołu - w 2 rodzinnych domach dziecka umieszczono 9 dzieci (1 

zostało adoptowane), w 3 rodzinach zastępczych zawodowych umieszczono 7 dzieci, w 11 rodzinach 

zastępczych niezawodowych umieszczono 12 dzieci. 

II edycja pilotażowej części projektu 

systemowego „Schematom STOP! Wspólne 

działania instytucji pomocy społecznej  

i instytucji rynku pracy – pilotaż”, 

współfinasowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

W pilotażu projektu opracowano 2 programy: Rodzinny Program aktywizacji zawodowej, pomocy  

i integracji oraz Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy. Rezultatem inicjatywy jest poprawa 

funkcjonowania rodzin wielodzietnych, nabycie przez dorosłych członków rodziny kompetencji 

społecznych przydatnych w aktywnym poszukiwaniu pracy (zwiększenie świadomości mocnych stron  

i wewnętrznego potencjału), postępujący wzrost umiejętności zawodowych i interpersonalnych (m.in. 

zarządzanie własnym czasem, planowania i coraz większej swobody w podejmowaniu decyzji), nabycie 

umiejętności samodzielnego załatwiania spraw urzędowych, wzmocnienie relacji pomiędzy członkami  

w rodzinie, nabycie przez członków rodziny umiejętności wspólnego spędzania czasu, zwiększoną 

świadomość rodziców i wzrost umiejętności rozpoznawania potrzeb i problemów rozwojowych dziecka, 

nabycie przez rodziców wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia, wzrost samooceny i poczucia własnej 

wartości, wzrost pewności siebie uczestników pilotażu, zajęcia socjoterapii, zaangażowanie w proces 

wychodzenia ze stanu permanentnego kryzysu oraz zmiana z postawy biernej na zaangażowaną.  

W ramach współpracy z CIS zaadaptowano 2 pomieszczenia, które służą rodzinom do spotkań 

warsztatowych, spotkań rodzinnych, zabawy i nauki. Sala dla dzieci wyposażona została w meble  

i zabawki edukacyjne. Powstałe w ten sposób Centrum dla Rodziny będzie funkcjonowało po zakończeniu 

pilotażu – spotykać się w nim będą nie tylko uczestnicy inicjatywy, ale również osoby z otoczenia 

lokalnego (bliscy, sąsiedzi, znajomi). Centrum dla Rodziny będzie dostępne dla innych rodzin z terenu 

miasta Częstochowy, które wyrażą chęć spędzenia i zagospodarowania wspólnie wolnego czasu.  

W pomieszczeniach Centrum będą odbywały się cykliczne (raz w miesiącu) spotkania grupy 

interdyscyplinarnej składającej się z przedstawicieli podmiotów współpracujących w ramach realizowanej 

polityki prorodzinnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystkie uczestniczące instytucje i partnerzy będą  

w równym stopniu współodpowiedzialni za tworzenie programów i konkretne działania. Wypracowane 
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innowacyjne formy pracy z rodzinami prowadzące do usamodzielnienia i odzyskania przez nie poczucia 

sprawczości zostaną wdrożone do planów pracy z pozostałymi klientami pomocy społecznej. Powstanie 

skoordynowany system współpracy wielu instytucji, a ich metodyczne postępowanie zapewni nową jakość 

i efektywność wsparcia. Rezultatem współpracy dwóch systemów wsparcia (instytucji pomocy i integracji 

społecznej oraz instytucji rynku pracy) będzie zwiększenie spójności oddziaływania na rodzinę 

wielodzietną, zagrożoną wykluczeniem społecznym tj. aktywne poszukiwanie wspólnych rozwiązań (np. 

wspólne opracowanie prognozy wychodzenia z bezrobocia przy wykorzystaniu potencjału, zasobów  

i możliwości partnerskich instytucji). Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć dublowania się zadań w/w 

instytucji. 

Projekt „Macierzyństwo cię nie wyklucza”, 

realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  

W projekcie wzięło udział 30 kobiet, które otrzymały szereg różnych form wsparcia w postaci: 

ukończonych kursów i szkoleń zawodowych, edukacyjnych, udziału w warsztatach wzmacniających  

i aktywizujących. Dzieci uczestniczek miały zapewnioną opiekę i wzięły udział w zajęciach 

ogólnorozwojowych, oswoiły także lęk przed rozstaniem z mamą na czas jej zajęć zawodowych. Ponadto 

12 z 30 uczestniczek zrealizowało 6-miesięczny płatny staż zawodowy, w rezultacie czego 8 z nich podjęło 

zatrudnienie w firmach, w których odbywały staż. Wskaźnikiem pomiaru zrealizowanych celów było 

zwiększenie szans na zatrudnienie u 30 kobiet, podniesienie ich kwalifikacji zawodowych  

i kompetencji społecznych. 

Utworzenie Częstochowskiego Centrum 

Wsparcia Rodziny, prowadzonego przez 

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku  

i rodzinie ”DLA RODZINY” (zlecenie 

zadania organizacji pozarządowej) oraz  

realizacja zadań związanych z organizacją  

i wsparciem rodzinnej pieczy zastępczej 

Częstochowskie Centrum Wsparcia „Dla rodziny” pozwoliło na ekonomizację zadań, a także na 

rozszerzenie katalogu działań kierowanych do rodzin zastępczych, ich podopiecznych, osób 

usamodzielnianych oraz rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Ułatwieniem 

w kontakcie rodzin zastępczych z CzCWR było wydłużenie godzin jego otwarcia od 7.30 do 19.00, co 

pozwala także pracującym rodzicom na współpracę z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej  

i asystentami rodzin. Od lutego 2015 r. kilku pracowników wykonuje swoje czynności w zadaniowym 

systemie czasu pracy, co powoduje, iż są łatwiej dostępni dla rodzin zastępczych. W ramach CzCWR  

w kwietniu 2015 r. został uruchomiony całodobowy telefon pn. „Mobilny punkt konsultacyjny”, pod 

którym dyżurują specjaliści (pedagog i psycholog) zatrudnieni w Stowarzyszeniu „Dla rodziny”. 
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Docelowo planowane są także całodobowe dyżury koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz 

asystenta rodziny. Działalność całodobowego telefonu ma służyć poprawie komfortu rodzin będących pod 

opieką CzCWR, którzy w nagłych sytuacjach mogą uzyskać pomoc. Utworzenie Miejskiej Rady 

Rodzicielstwa Zastępczego w Częstochowie było nowym pomysłem mającym ułatwić kontakt rodziców 

zastępczych z Radą Miasta. Członkowie Miejskiej Rady Rodzicielstwa Zastępczego sami są rodzicami 

zastępczymi, a więc znają trudy tej roli i wiedzą, co mogłoby im ułatwić codzienne funkcjonowanie. 

Miejska Rada Rodziców Zastępczych reprezentuje wszystkich rodziców zastępczych z terenu 

Częstochowy, pełni dyżury 2 razy w miesiącu w siedzibie CzCWR, prowadzi współpracę z innymi 

jednostkami w celu opracowania kodeksu etycznego rodzin zastępczych, a także zgłasza inicjatywy 

rodziców zastępczych do Rady Miasta (np. objęcie Kartą Dużej Rodziny wszystkich rodzin zastępczych 

bez względu na liczbę wychowywanych dzieci). Wykonywanie zadań organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej przez organizację pozarządową pozwala na ubieganie się o środki finansowe z różnych źródeł. 

Stowarzyszenie „Dla rodziny” w ciągu swojej 2,5-letniej działalności zrealizowało 17 projektów,  

a pozyskane w ten sposób środki pozwoliły na zorganizowanie wielu działań skierowanych do rodzin 

objętych wsparciem CzCWR. Dzięki temu rodziny uczestniczyły w wyjeździe integracyjnym, wielu 

szkoleniach specjalistycznych, wspólnych wyjściach do kina, teatru i na basen. Dzięki aplikowaniu  

o środki finansowe z różnych źródeł rodziny zastępcze oraz asystenckie mogą korzystać z wielu 

możliwości, co zdecydowanie wyróżnia CzCWR na tle innych organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

którzy korzystają tylko z finansowania gminy. 

Realizacja przez Miasto Częstochowę 

projektu dla rodzin wielodzietnych 

„Częstochowa dla rodziny +” 

Karta "Rodzina+" to lokalny program aktywizacyjny, skierowany do wielodzietnych rodzin, 

zameldowanych w Częstochowie. W programie mogą wziąć udział członkowie wielodzietnych rodzin 

posiadających powyżej 3 dzieci do 18 lub 26 r.ż., zameldowanych w Częstochowie. Przystąpienie do 

programu nie jest obwarowane kryterium dochodowym. Obejmuje także dzieci wychowujące się  

w rodzinach niepełnych. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie otrzymują od organizatora 

Kartę "Rodzina +", którą legitymują się w punktach usług, oferowanych przez 85 partnerów programu. 

Przedsiębiorcy/instytucje, którzy uczestniczą w projekcie, w ramach prowadzonej działalności świadczą 
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uczestnikom programu usługi na preferencyjnych warunkach odpłatności. Po obniżonych cenach 

świadczone są usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kulturalne, edukacyjne, sportowo-rekreacyjne, 

gastronomiczne, medyczne, informatyczne,  dla dzieci, transportowe. Na 24 IX 2015 roku wydanych 

zostało 626 Kart Rodzina +. W programie „Częstochowa dla rodziny +” (stan na dzień 24 września 2015 

r.) uczestniczy 626 rodzin wielodzietnych. W zamian za przystąpienie do projektu partnerom 

zaproponowano umieszczenie logo, nazwy firmy i adresu wraz z linkiem do strony www. na portalu 

http://www.karty.czestochowa.pl. 

Program „Mamo, tato - twoje dziecko też 

może być przedszkolakiem” 

Celem inicjatywy jest propagowanie edukacji przedszkolnej, rozwój ruchowy dziecka, wyrównanie szans 

edukacyjnych, pomoc rodzicom w sprawowaniu opieki nad dziećmi i funkcjonowania na rynku pracy, 

odciążenie budżetów domowych rodziców przedszkolaków oraz integracja środowiska lokalnego.  

W ramach programu dzieciom zaoferowano bezpłatne zajęcia dodatkowe. Dotychczas organizowane  

w przedszkolach zajęcia dodatkowe były zajęciami odpłatnymi.  Od 1.10.2013 r. są one bezpłatne, dzięki 

czemu stały się dostępne dla wszystkich dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli. Program oferuje 

także pomoc logopedy. W wyniku przeprowadzonych w przedszkolach badań przesiewowych  

w zakresie wad wymowy podjęto decyzję o zatrudnieniu we wszystkich miejskich przedszkolach, zgodnie 

z ich potrzebami, nauczycieli-logopedów. Od 1.03.2014 r. wszystkie dzieci wymagające pomocy 

logopedycznej zostały nią objęte. Od 09.2014 r. rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Częstochowy nie 

ponoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. W 2015 r. zostało zmodernizowanych 14 placów rekreacji 

ruchowej dla dzieci oraz 5 placów zabaw rekreacyjno-ruchowych dla dzieci i seniorów. Obchodzony jest  

Ogólnopolski Dzień Przedszkola. W przedszkolach prowadzone są zajęcia z języka angielskiego. Program 

przyczynił się do podniesienia świadomości roli i znaczenia edukacji przedszkolnej, integracji środowiska 

rodzin częstochowskich, wzrostu motywacji rodzin do realizacji edukacji przedszkolnej, do udziału  

w imprezach środowiskowych, zabezpieczenia działań specjalistów we wczesnym etapie rozwoju dziecka. 

Inicjatywa planowana jest w kolejnych latach. Liczba uczestników (dzieci objęte wychowaniem 

przedszkolnym w placówkach  gminy): 2,5 latki – 157; 3-latki – 1.190; 4-latki – 1.340; 5-latki – 1.432. 
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Cykl imprez kameralnych  „Aleje... tu się 

dzieje!” 

Celem projektu jest ożywienie kulturalne zrewitalizowanej Alei Najświętszej Maryi Panny, która z ciągu 

komunikacyjnym i przestrzeni miejskiej pełni główną funkcję handlowo-usługową. Dzięki inicjatywie 

zmieniła się w wielkoformatowe pole artystycznych prezentacji różnego typu. Przeznaczenie takiej 

obszernej i zróżnicowanej przestrzeni na działania kulturalno-rozrywkowe zachęca mieszkańców miasta 

do uczestnictwa w miejskich wydarzeniach oraz wdrażania własnych pomysłów. W ramach projektu 

zrealizowano ponad 130 wydarzeń, na których w zależności od charakteru imprezy, obecnych było od 50 

do 3.000 widzów.  
 

 

 

 

 

 

W 2015 roku gmina Żory zdobyła III miejsce w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2015” za podjęcie następującej inicjatywy: 

Przystanek Rodzina – systemowe rozwiązania na rzecz rodziny w Gminie Miejskiej Żory. 

Powyższe przedsięwzięcia prowadzone były od 2013 do nadal. 

 

Cele i rezultaty żorskich inicjatyw: 
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Przystanek Rodzina – systemowe 

rozwiązania na rzecz rodziny  

w Gminie Miejskiej Żory 

Celem rozwiązania systemowego jest ułatwienie rodzinom dostępu do szeroko rozumianych usług 

i wzrost ilości  pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w Żorach. Od wielu lat władze 

miasta konsekwentnie realizują politykę zorientowaną na wsparcie rodziny  

i kształtowanie wizerunku Miasta Żory jako atrakcyjnego miejsca do życia. Podstawowym filarem 

tej polityki jest uruchomienie w maju 2014 roku w Żorach Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej – 

Przystanek Rodzina. Aktualnie w mieście funkcjonuje 7 linii autobusowych świadczących 

przewozy w ramach BKM. Rozkład jazdy Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej został tak 

opracowany, że od 01.05.2014 roku linie płatne spełniają jedynie uzupełniającą rolę  

w komunikacji wewnątrz miasta, a ich rola sprowadza się praktycznie do łączności między 

Żorami, a innymi gminami. Bezpłatna komunikacja jest dla każdego – nie tylko dla mieszkańców 

miasta.  

Lokalna karta dużej rodziny 

W Żorach od  października 2013 roku funkcjonuje Karta dużej rodziny, której  wydano już 5548 

szt. Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych przez 

ułatwienie im dostępu do kultury, rekreacji, sportu oraz innych usług, oferowanych również przez 

prywatnych przedsiębiorców.  

Sala Rodzinna i Pokój Życzliwości   

w Szpitalu Miejskim w Żorach 

Aktywna polityka prorodzinna prowadzona jest przez Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej - od 

dłuższego czasu w szpitalu Miejskim w Żorach przyszli rodzice mogą wspólnie korzystać z 

całodobowego pobytu w Sali Rodzinnej. Zapewnia ona intymne i komfortowe warunki dla 

rodzącej i towarzyszącej jej drugiej osoby. Sala jest w pełni wyposażona, posiada własny węzeł 

sanitarny i bezprzewodowy dostęp do Internetu. Ponadto od listopada 2013 roku na Oddziale 

Dziecięcym w Szpitalu Miejskim w Żorach powstał pierwszy na Śląsku i trzeci w Polsce Pokój 

Życzliwości. Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem Pozytywne.com stworzono kolorowe 

miejsce, gdzie najmłodsi pacjenci mogą na chwilę zapomnieć o chorobie i pobycie w szpitalu.  
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Program „Mamy w Żorach karmią piersią” 

W październiku 2014 roku rozpoczęto realizację programu „Mamy w Żorach karmią piersią”, 

którego celem jest zwiększenie ilości dzieci karmionych wyłącznie piersią w okresie pierwszych 

6 miesięcy ich życia przez matki zamieszkujące na terenie Żor. W ramach programu, w Szpitalu 

Miejskim w Żorach, została uruchomiona Poradnia Laktacyjna. Do poradni mogą zgłaszać się 

mieszkanki Żor, które karmią lub zamierzają karmić piersią. Porad udziela położna - konsultantka 

laktacyjna. Wizyty są bezpłatne. W ramach programu można także bezpłatnie wypożyczyć 

profesjonalny laktator. W mieście promowane jest karmienie piersią poprzez stworzenie miejsc 

do karmienia piersią w budynkach Urzędu Miasta i podczas miejskich imprez. Ogłoszony został 

również konkurs na grafikę promującą karmienie piersią. 

Programy edukacyjno-profilaktyczne  

dla uczniów 

W ramach wspierania rodziny Miasto realizuje program edukacyjny adresowanych do uczniów 

żorskich szkół, m.in.: Program edukacyjny „AIDS – choroba, której można uniknąć”, program 

profilaktyki w zakresie wykrywania zaburzeń słuchu, program edukacyjny z zakresu profilaktyki 

nowotworowej „Profilaktyka raka piersi”, program edukacyjny pn. „Racjonalne odżywianie”, 

realizacja warsztatów profilaktyki dotyczących szkodliwości alkoholu, narkotyków lub dopalaczy 

połączonych z zasadami pierwszej pomocy dla 6 grup w trzech placówkach. Miasto realizuje 

również wiele programów w zakresie ochrony i promocji zdrowia, m.in. program zdrowotny w 

ramach którego wykonywane są szczepienia ochronne przeciwko meningokokom dla dzieci 

urodzonych w 2012 roku, zamieszkałych w Żorach oraz program bezpłatnych szczepień przeciw 

HPV. 

Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej, 

rekreacyjnej i opiekuńczej dla dzieci 

Ponadto w Mieście prowadzona jest rozbudowa i modernizacja bazy sportowej, rekreacyjnej i 

placów zabaw, upowszechniana jest edukacja przedszkolna, a także zwiększana ilości miejsc 

opieki nad dziećmi do 3 roku życia. 
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Rezultaty inicjatywy „Przystanek Rodzina – 

systemowe rozwiązania na rzecz rodziny w 

Gminie Miejskiej Żory” 

Rezultaty systemowego przedsięwzięcia są następujące: 

− 7 linii autobusowych świadczących przewozy w ramach Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej; 

− ponad 10 000 osób korzystających w dni robocze z bezpłatnej komunikacji miejskiej (liczba 

pasażerów w stosunku do ilości osób korzystających z transportu publicznego wzrosła w dni 

robocze nauki szkolnej o około 3-4 razy natomiast w niedziele wzrosła aż 6-krotnie); 

− 5548 kart wydanych w ramach lokalnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych oraz 

zastępczych; 

− 507 uczniów  żorskich  szkół objętych programem profilaktycznym w zakresie wykrywania 

wad słuchu; 

− 1217 uczniów  szkół podstawowych i gimnazjów objętych programem edukacyjnym dot. 

racjonalnego odżywania; 

− 3 placówki edukacyjne, w których przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dotyczące 

szkodliwości alkoholu, narkotyków lub dopalaczy połączone z zasadami udzielania 

pierwszej pomocy; 

− 230 dziewcząt  zamieszkałych  na terenie miasta Żory zaszczepionych bezpłatnie przeciw 

wirusowi HPV; 

− większa liczba pasażerów w autobusach; 

− mniej samochodów w ruchu ulicznym; 

− mniejsza emisja spalin co wpływa korzystnie na środowisko  naturalne; 

− więcej miejsc parkingowych w centrum miasta; 

− większa spójność społeczna; 

− ożywienie miasta, mieszkańcy chętniej korzystają z dóbr kultury, lokalnych atrakcji, 

ośrodków rekreacyjno-sportowych, jak również łatwiej dojeżdżają do obiektów handlowych; 
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− oszczędności w budżecie żorskich rodzin; 

− zwiększenie dostępności rodzin wielodzietnych i zastępczych do kultury, rekreacji, sportu 

oraz innych usług oferowanych przez prywatnych przedsiębiorców w ramach lokalnej Karty 

Dużej Rodziny. 
 

 

Opracowano w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa  Śląskiego na podstawie wniosków złożonych w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie” w 2015 roku. 

Katowice, 09.02.2016 r. 

 

 
 


