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Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2017” 

Dobre praktyki zwycięskich gmin 

 

I miejsce - Mszana to jedna wielka rodzina 

Działania prorodzinne: 
 

 

➢ utworzono dodatkowe miejsca w przedszkolach – 2 oddziały dla około 35 dzieci. Na terenie  

Mszany działają dwa przedszkola, w 2010 roku istniały 3 oddziały przedszkolne, natomiast 

obecnie jest do dyspozycji dzieci 12 oddziałów przedszkolnych, w tym w  latach 2015- 2017 

utworzono 2 dodatkowe oddziały przedszkolne; 
 

➢ aktywną działalność prowadziła świetlica środowiskowa w Połomi (finansowana ze środków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanie i środków własnych 

gminy), realizowano projekty konkursowe „Mogę więcej, mogę wszystko” „Moje jutro-lepszy 

scenariusz”. Wzięło w nich udział 24 dzieci; 
 

➢ organizowano imprezy okolicznościowe: festyny i olimpiady sportowe (olimpiadę organizuje 

przedszkole w Mszanie, w której udział biorą wszystkie dzieci uczęszczające do placówki (135 

dzieci) wraz ze swoimi rodzicami lub dziadkami. Jednym z głównych celów imprezy jest integracja 

rodziny); 
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➢ organizowano akcje: „Sówki dla najmłodszych”, „Czysty Aniołek” (pomoc otrzymało 110 dzieci), 
„Anioły idą do szkoły” (10 dzieci otrzymało tornistry wraz z wyposażeniem), „Szlachetna paczka” 
(wsparcie otrzymało 10 rodzin), „Dar serca” - z akcji skorzystało 40 osób, Mikołajki dla dzieci  
z rodzin najbardziej potrzebujących - w spotkaniu uczestniczyło 144 dzieci; 

 

➢ realizowano projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego pn. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy 
Mszana”, „Lepsze Jutro” (w 2008 r., w 2015 r. – 5 osób, w 2016 r. dla łącznie 16 uczestników); 

  
➢ fundowano stypendia gminne dla uczniów i studentów za osiągnięcia w nauce i sporcie oraz 

nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe; 
 

➢ 51 rodzin skorzystało ze zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
 

➢ udzielano bezpłatnych porad psychologicznych, które odbywają się 2 razy w tygodniu (od 2015 
r. skorzystało z nich około 100 mieszkańców);  

 

➢ udzielano bezpłatnych porad prawnych (od 2015 r. skorzystało około 1415 mieszkańców); 
 

➢ organizowano pomoc żywnościową dla najbardziej potrzebujących z Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa (POPŻ). W 2013 r. z tej formy pomocy skorzystało 180 osób, a w 2017 r. - 
250 osób; 

 

➢ utworzono Park Aktywnej Rekreacji w Mszanie; 
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➢ wybudowano 2 place zabaw; 
 

➢ utworzono kilka siłowni zewnętrznych i linarium. 

Działania na rzecz rodzin osób 
z niepełnosprawnością: 

 

➢ prowadzono grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (12 uczestników); 
 

➢ organizowano konferencje dla rodzin osób z niepełnosprawnością; 

➢ organizowano spotkania opłatkowe dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz dla osób 
samotnych, w których łącznie wzięło udział 194 osób. Każda z tych osób otrzymała paczki 
okolicznościowe; 

 

➢ organizowano wycieczki (w tym osób niepełnosprawnych z dziećmi ze świetlicy środowiskowej); 
 

➢ organizowano olimpiady. 
 

Działania edukacyjne: 

 

Szkoły w Mszanie realizowały projekty edukacyjne pn.: 

➢ „ Szkoła szyta na miarę” - program rozwojowy Zespołu Szkół w Mszanie; 

➢ „Edukacja na miarę potrzeb” - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół  

w Mszanie; 

➢ „Aktywnie w szkole, aktywnie w życiu”, 
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➢ „Ułatwić start”,  

➢ „Szkoła twórczych rozwiązań”.  

W dodatkowych zajęciach edukacyjnych uczestniczą wszystkie dzieci szkolne (około 680 uczniów 
rocznie). Ponadto placówki zostały wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe, narzędzia 
dydaktyczne TIK, sprzęt komputerowy i elektroniczny (np. laptopy, projektory, aparaty fotograficzne, 
kamery cyfrowe, dyktafony, tablice interaktywne, tablety dla uczniów).  
 

Współpraca i zasoby: 

Część nagrodzonych przedsięwzięć realizowana była wspólnie z:  

➢ szkołami (3),  

➢ przedszkolami (1),  

➢ Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji,  

➢ Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  

➢ Gminnym Ośrodkiem Sportu,  

➢ Gminną Biblioteką Publiczną. 

Korzystano z wiedzy i doświadczenia wykwalifikowanego personelu Urzędu Gminy oraz jego jednostek 

organizacyjnych, środków finansowych, a także z nieodpłatnego użyczania pomieszczeń, sal itp.  

Działania prorodzinne prowadzono również przy współpracy m.in.: 

➢ Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,  

➢ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,   

➢ Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim,  
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➢ Ośrodka Wsparcia CARITAS,  

➢ Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu wodzisławskiego,  

➢ Stowarzyszenia „Piękne Anioły” w Krakowie,   

➢ Stowarzyszenia „Wiosna” w Krakowie,  

➢ Śląskiego Banku Żywności,  

➢ Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jerzego w Mszanie,  

➢ Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Połomi. 
 

Większość inicjatyw została zrealizowana z udziałem mieszkańców Mszany, działających zarówno 

indywidualnie, jak i w stowarzyszeniach czy grupach nieformalnych, którzy potrafią dzielić się z innymi 

swoją wiedzą, doświadczeniem oraz czasem.  

 
 

 

Opracowanie:  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na podstawie wniosku gminy Mszana złożonego w 2017 roku 

Katowice, 15.01.2018 r. 
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III miejsce – Zabrze dla rodziny 

 
 
 
 
 
 
 

Prowadzone działania: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ Projekt „Drogowskaz” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WŚL na lata 2014-

2020 realizowany przez MOPR, ma na celu wzrost kompetencji życiowych i umiejętności 

społeczno-zawodowych. Uczestnicy: osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne, 

niepełnosprawne. W ramach projektu uczestnicy brali udział w zajęciach KIS, warsztatach 

rodzicielskich, WEN-DO dla kobiet, wizażu, prowadzenia gospodarstwa domowego, budżetu 

domowego i zdrowego odżywiania, treningu usprawniającym psychoruchowo osoby 

niepełnosprawne, kursach zawodowych, wyjazdach integracyjnych oraz imprezach 

kulturalnych. W ramach PAL wzięli udział w „Lokomotywie Rodzinnej”, festynach rodzinnych, 

cyklicznych oraz spotkaniach okolicznościowych. 
 

„Drogowskaz” obejmuje 500 osób objętych kontraktem socjalnym oraz 100 osób objętych działaniami  
w ramach PAL oraz ich  otoczenia. Podjęcie zatrudnienia przez 60 osób, podjęcie PSU przez 100 osób, 
staże dla 20 osób, ukończenie kursów zawodowych przez 60 osób, uczestnictwo w KIS 382 osób, 
warsztaty dla rodziców,  WEN-DO dla kobiet, treningi kompetencji dla wychowanków rodzin zastępczych. 
 

➢  Projekt  „Uwierz w siebie” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WŚL na lata 

2014-2020 realizowany przez MOPR. Grupą docelową są rodziny objęte asystenturą rodzinną, 
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Dobre praktyki zwycięskich gmin 

 
 
 
 
 
 
 

Prowadzone działania: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dzieci będące wychowankami świetlic środowiskowych, rodziny zastępcze oraz kandydaci na 

te rodziny. 
 

Objętych programem ma być docelowo 465 osób. Innowacyjnym programem szkoleń ma być objętych  
20 rodzin. Pozyskanie pary kandydatów na pogotowie rodzinne. Podwyższenie kwalifikacji i kompetencji 
rodzin zastępczych w formie warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych, grupa wsparcia. Asystentura 
rodzinna: zatrudnienie dodatkowych 4 asystentów - zwiększenie dostępności do usług asystenckich, 
krótszy okres oczekiwania na wsparcie, działania integracyjno-środowiskowe dla 30 rodzin podnoszące 
kompetencje wychowawcze rodziców. Świetlice środowiskowe dla dzieci - poszerzenie oferty dla  
5 świetlic: zajęcia judo, plastyczne, taneczne, logopedyczne, j. angielski, łącznie dla 106 dzieci.  
 

➢ Projekt socjalny „Uwaga Dopalacze!” realizowany przez pracowników MOPR - DPPS Biskupice,  

o charakterze edukacyjno-profilaktycznym w formie cyklu spotkań (dla dzieci, rodziców oraz 

pracowników), w których brali udział również przedstawiciele różnych instytucji (szkoła, 

Policja, Sanepid, OPiLU). 
 

Przeszkolono 115 osób (81 dzieci, 4 rodziców i 30 pracowników socjalnych). Celem projektu było 
podniesienie świadomości rodzin i dzieci z dzielnicy Biskupice oraz innych zainteresowanych, dotyczącej 
szkodliwości zażywania dopalaczy. 
 
 

➢ Metropolitalne Święto Rodzin (MŚR). Wydarzenie o zasięgu wojewódzkim zainicjowane  

i koordynowane  przez Prezydenta Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szulik. W ramach MŚR odbywają 
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Dobre praktyki zwycięskich gmin 

 
 
 
 
 
 
 

Prowadzone działania: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

się: konferencje, koncerty, spotkania, warsztaty, festyny, integracja międzypokoleniowa  

i różne wydarzenia o tematyce prorodzinnej. 
 

W MŚR w 2017 r. uczestniczyło 21 gmin, realizując łącznie ok. 100 imprez. Wydarzenie obejmuje ok. 
50.000 osób w województwie. Angażuje instytucje kulturalne, oświatowe, pomocowe i organizacje 
pozarządowe. 
 

➢ Zabrzański Budżet Partycypacyjny. Odbiorcami są mieszkańcy Zabrza którzy współdecydują  

o wydatkowaniu części środków wskazując potrzeby lokalnej społeczności. W ramach BP 

zatwierdzono do realizacji 44 projekty, z czego 21 już zrealizowano. 
 

W ramach tego budżetu zrealizowano m.in. następujące przedsięwzięcia: wybudowano 3 boiska, 2 place 
zabaw, 2 siłownie pod chmurką, zrewitalizowano park, oświetlono chodniki prowadzące do szkół, 
przedszkoli i ogródków działkowych, stworzono w bibliotece innowacyjną przestrzeń przyjazną rodzinie, 
zamontowano ławki. Zmodernizowano istniejącą infrastrukturę, poprawiło się bezpieczeństwo, co 
sprzyja integracji i więziom sąsiedzkim, zwiększono wachlarz możliwości aktywnego spędzania czasu. 
Wzrosła aktywność mieszkańców na rzecz lokalnej społeczności.  
 

➢ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień SPZOZ. Dofinansowanie programu dla 2500 osób    

rocznie pn. „Zwiększenie dostępności i jakości oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych    

dla osób z problemami uzależnień i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla 

mieszkańców Zabrza”. 
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Prowadzone działania: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzięki dofinansowaniu rozszerzono ofertę polegającą na zachowaniu ciągłości prowadzonych zajęć 

grupowych, zwiększeniu ilości prowadzonych konsultacji socjoterapeutycznych, poradnictwie prawnym, 

prowadzeniu świetlicy socjoterapeutycznej, szkoleniach, konferencjach, realizacji dodatkowych 

programów.  

➢ Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Bezpłatny udział w zajęciach Szkoły Rodzenia w ramach 

miejskiego programu zdrowotnego dla 60 par oczekujących na narodziny dziecka. Coroczna 

organizacja przez szpital festynów rodzinnych i dni otwartych. W ramach KIS prowadzone są 

zajęcia z położną dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych, pierwszej pomocy, higieny  

i antykoncepcji. 

➢ Program Rozwoju i Wsparcia Rodziny Fundacji Betlehem Dom Chleba. Warsztaty i  Kawiarenka 

dla rodzin Betlehem. 

W warsztatach „Rodzinny Krąg Bliskości” wzięły udział 54 osoby. W wykładach Kawiarenki dla Rodzica 

bierze udział 10 rodziców. W placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez fundację wsparciem 

objętych jest 200 osób. 

➢ „Rodzina na 5+ ” promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych i ich wspieranie 

poprzez zwiększenie dostępności do dóbr i usług. System ulg, zwolnień i rabatów do 50% dla 

członków rodzin wielodzietnych powyżej 3 dzieci, rodzin zastępczych oraz wychowanków 

placówek. 

Z programu korzystają 1164 rodziny, wydano 6155 kart dla każdego członka rodziny. Ponadto rodziny te 
nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w żłobku. Do programu przystąpiło 63 partnerów - instytucji 
publicznych i przedsiębiorców. Dofinansowano 222 miejsc w żłobkach niepublicznych.  
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Prowadzone działania 

 
 

 

 

➢ „Z inkluzją na Ty” - środowiskowy model wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością.  

Pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, wsparciem objętych jest 100 rodzin. 
 

➢ Miejski Program Abolicji Zaległości Czynszowych powstałych do końca 2015r. Miasto umarza 

80% długu pod warunkiem, że dłużnik wpłaci jednorazowo lub maksymalnie w 5 ratach 20% 

należności i przez 2 lata będzie wnosił regularnie bieżące opłaty. O umorzenie mogą starać się 

również osoby zagrożone eksmisją. 

Podpisano porozumienia o spłacie zaległości czynszowych w ramach dwóch naborów z 1305 dłużnikami. 
Na rachunek bankowy do sierpnia 2017 r. wpłynęło łącznie 1.405.955,56 zł. Wysokość umorzenia 
zaległości wraz z odsetkami to 1.850.224,20 zł. 

 
 

 
 

Współpraca: 
 

 
 
 
 

W ramach budżetu obywatelskiego dużą rolę odegrały PAL działające w ramach MOPR w dzielnicach 

Biskupice i Mikulczyce, Rady Dzielnic oraz organizacje pozarządowe. W realizacji działań prorodzinnych 

gmina współpracowała z NGO, zlecając realizację części zadań takich jak: prowadzenie świetlic 

środowiskowych, wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, zapewnienie schronienia bezdomnym, 

zadania z zakresu profilaktyki uzależnień. MOPR w ramach projektu  „Drogowskaz” zlecił część zadań 

merytorycznych dotyczących realizacji zajęć manualnych, sportowych, pierwszej pomocy, zajęć 

ogrodniczych, prawne ABC, Lokomotywa Rodzinna, Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Forum 

Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod 

nazwą "Razem" .   
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Przy realizacji opisanych inicjatyw wykorzystano zasoby i narzędzia – Urzędu Miasta Zabrze,   MOPR,  
placówek dziennego pobytu, DPS, placówek oświatowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
placówek medycznych, ośrodków rehabilitacyjnych, placówek aktywizacji zawodowej, organizacji 
pozarządowych, Centrum Wolontariatu, Oddziałów ZUS, PFRON.  W działaniach uczestniczyła również 
Policja, Straż Miejska, parafie, PCK, ZHP, Stowarzyszenie na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i Ich 
Rodzin do Społeczeństwa „Żyj i daj Żyć”, Chrześcijańska Służba Charytatywna, WTZ , Biblioteka Miejska, 
szkoły, przedszkola, wolontariusze, Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół 
Dzieciom Specjalnej Troski, Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica. Wdrażanie w/w inicjatyw zakłada 
wykorzystanie zasobów kadrowych i lokalowych, zarówno gminy, NGO i otoczenia. Nastąpiło również 
wzmocnienie kadry poprzez zatrudnienie dodatkowych pracowników w ramach środków pozyskanych  
z projektów EFS.  
W ramach Projektu Rewitalizacji Społecznej w Zabrzu powstaje Centrum Usług Społecznych (wartość 
dofinansowania 6.755.958 zł). Celem projektu jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom  
z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu poprzez przebudowę i adaptację budynku. 
Kompleksowa oferta wsparcia obejmować będzie utworzenie infrastruktury umożliwiającej 
prowadzenie działalności z zakresu wspierania osób starszych i niepełnosprawnych (klub integracyjny, 
świetlica wsparcia dziennego, PAL dla dzielnicy Zandka, punkt porad prawnych).  

 

 

Opracowanie:  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na podstawie wniosku Miasta Czeladź złożonego w 2017 roku 

Katowice, 15.01.2018 r. 
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II miejsce - Czeladzki klimat dla rodziny 

 
 
 
 
 
 
 

Prowadzone działania: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ Utworzenie Czeladzkiej Akademii Rodzica jako działania interdyscyplinarnego, w które 

zaangażowane są organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działania na rzecz 

wspierania dobrego rodzicielstwa. To komplementarna oferta dla rodziców i dzieci  

zapewniająca wsparcie w wychowywaniu dzieci: edukacja rodziców w systemowych 

rozwiązaniach, stosowanie programów edukacyjnych na rzecz pozytywnego rodzicielstwa, 

przyjmowania świadomych postaw i ról w rodzinie, profilaktyki krzywdzenia małych dzieci.  

CAR realizowana jest poprzez następujące działania: 

a) trening relacji przywiązaniowej – jako analizy relacji dziecko-rodzic w oparciu o materiał video; 

b) Kreatywną Krainę Pompona – wspólne zabawy rodzic- dziecko (1-5 r.ż.), służące pielęgnowaniu 

więzi, pomysły na zabawy zwiększające więź wraz z poradami specjalistów; 

c) Laboratorium Rodzicielstwa - zajęcia rozwojowo-warsztatowe z zakresu profilaktyki 

okołoporodowej dla rodziców spodziewających się dziecka z zakresu podstaw teorii 

przywiązania i roli więzi w zdrowym rozwoju niemowlęcia, znaczenia emocji rodziców  

i dzieci; 

a) grupy rozwojowe dla rodziców liczące 10-12 osób;  

b) spotkania warsztatowe – rozmowy o trudnościach i radościach rodzicielstwa celem lepszego 

porozumienia się z dzieckiem i umocnienia łączącej ich już więzi; 
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Prowadzone działania: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Kawiarenka Świetlika – spotkania rodzin, zajęcia/zabawy dla dzieci. W trakcie zajęć z rodzicami 

zapewniona jest opieka nad dziećmi. 
 

W ramach tego zadania zrealizowano ponad 250 godzin warsztatów dla rodziców, 100 godzin treningu 
relacji przywiązaniowej, połączonych z analizą wideo, 50 godzin zajęć z zakresu profilaktyki 
okołoporodowej, w których udział wzięło 808 rodziców (144 osób - Kreatywna Kraina Pompona, 40 -  
trening przywiązaniowy, 60 - grupy edukacyjno-rozwojowe, 310 - warsztaty, 15 rodziców 
spodziewających się dziecka, 239 - Kawiarenka Świetlika), zrealizowano dwie edycje kampanii 
edukacyjnych, w ramach kampanii informacyjnej wydrukowano i rozdystrybuowano 200 plakatów, 
1.000 broszur i 1.000 ulotek tematycznych. Rodzice spodziewający się dziecka i rodzice dzieci w wieku 
0-5 r.ż. uzyskali wsparcie w zakresie budowania bezpiecznego przywiązania z dziećmi, umiejętności 
rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, nabyli wiedzę i umiejętności 
wspólnego spędzania czasu z dzieckiem. Wzmocniono działania z obszaru przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie, zainicjowano budowę lokalnej koalicji organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych 
podmiotów oferujących wsparcie rodzicom i ich dzieciom na rzecz wspólnego i komplementarnego 
działania. 
 

➢ Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia więcej niż dwoje dzieci podczas jednego porodu - 

wsparcie kwotą 5.000 zł każdego dziecka z porodu mnogiego bez względu na dochód rodziny 

(uchwała RM).  
 

Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu skorzystała 
1 rodzina, w której urodziło się 3 dzieci podczas jednego porodu (trojaczki). Rodzina mogła zyskać 
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wsparcie materialne, niezbędne w sytuacji potrzeby zapewnienia równocześnie opieki i pielęgnacji nad 
kilkorgiem dzieci. 

 

➢ Program Rodzinka 2+ adresowany jest do czeladzkich rodzin (w tym niepełnych), rodzin 

zastępczych – z dwójką i więcej dzieci, bez względu na dochody. Polega na  nieodpłatnym 

korzystaniu z ulg i rabatów na towary i usługi oferowanych przez 43 partnerów programu.  
 

Kartę Rodzinka 2+ posiadają 1 264 osoby (członkowie czeladzkich rodzin z minimum dwójką dzieci).  
W Programie uczestniczą 43 podmioty z różnych branż, oferujące ulgi, rabaty (uzdrowiska, salony 
fryzjerskie i kosmetyczne, sklepy odzieżowe, sklepy gospodarstwa domowego, ośrodki wypoczynkowe, 
kancelarie prawne, kawiarnie, restauracje itd.) i na bieżąco pozyskiwani są kolejni. Rodziny uczestniczące 
w projekcie mogą korzystać z pomocy wspierającej ich budżety domowe - korzystać z oferowanych usług 
i dóbr,  które bez tego rodzaju wsparcia byłyby poza zasięgiem ich możliwości finansowych.   

 

➢ Zajęcia rozwijające zainteresowania: bezpłatne zajęcia umuzykalniające oraz teatralne dla dzieci 

w trzech grupach wiekowych (3, 4-5, 6-7 r.ż.). 
 

W zajęciach (teatralnych i umuzykalniających) w okresie minionych 6 m-cy uczestniczyło 82 dzieci. 
Dotychczas zrealizowano 34 cykliczne spotkania. Udział w warsztatach teatralnych umożliwia 
emocjonalny rozwój dziecka, młodego człowieka, pozwala poznawać siebie i swoje możliwości, pomaga 
wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi, rozwija wiarę w siebie, kształtuje 
postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze. Zajęcia umożliwiają poznanie dyspozycji 
ogólnomuzycznych dziecka, harmonijny rozwój psychofizyczny i muzyczny. Rozbudzają emocjonalny 
stosunek dziecka do muzyki i kształtują jego wrażliwość. 
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➢ Familijne Letnie Kino Plenerowe – seanse filmowe dla rodzin z dziećmi w plenerze urozmaicone 

zajęciami, warsztatami i konkursami dla dzieci. W trakcie roku szkolnego, raz w miesiącu  

w  Kopalni Kultury wystawiane teatrzyki dla rodzin z dziećmi do 12 r.ż.    
 

W sezonie letnim 2017 roku zorganizowane zostały 3 seanse filmowe dla rodzin z dziećmi. W okresie od 

czerwca do sierpnia br. z tej oferty rodzinnej skorzystało ponad 360 osób. W okresie szkolnym odbyło się 

16 spektakli teatralnych i wydanych zostało łącznie 3.260 bezpłatnych biletów dla widzów. 

Zorganizowano czas wolny rodzicom i ich pociechom, uatrakcyjniono czas wakacyjny w mieście. 

Umożliwiono czeladzkim rodzinom bezpłatny udział w wydarzeniach kulturalnych w rodzinnym mieście 

(w Czeladzi nie ma teatru i kina).  
 

➢ Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim poprzez jego rozbudowę. W 2015 r. 

zaadaptowano lokal i utworzono w nim nową filię (16 miejsc), w 2016 r. przebudowano siedzibę 

główną  udostępniając dodatkowe 24 miejsca. 
 

➢ Program wsparcia rodzicielstwa pn. ELUSZEK dla członków rodzin wykluczonych lub 

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ubóstwem rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi. Główne obszary działań:  wzmocnienie czynników ochronnych w rodzinie  

i  środowisku lokalnym, weryfikacja uzyskanych kompetencji, powołanie rodzin wspierających.  
 

Zrealizowano I edycję projektu, w której udział wzięło 30 rodzin (69 osób). Działania projektowe to: 
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231 godz. poradnictwa specjalistycznego (psychologiczne, logopedyczne, prawne oraz mediacje 
rodzinne), 32 godz. treningu kompetencji rodzicielskich dla 35 osób, spotkania grupy wsparcia  
w wymiarze 16 godz., 100 godz. treningu relacji przywiązaniowej dla 10 rodzin. Zorganizowano wyjścia 
edukacyjno-integracyjnego dla rodzin uczestniczących w projekcie (Śląski Ogród Zoologiczny, kino)  
i sfinansowano 116 biletów wejściowych. Zorganizowano 3-dniowy wyjazd terapeutyczny trwający 3 dni, 
zawarto 2 umowy z rodzinami wspierającymi, które przeprowadziły 60 godz. superwizji rodzinnych, 
zatrudniono dwóch asystentów rodzinnych,  zorganizowano i przeprowadzono profesjonalną superwizję  
grupową i indywidualną pracy asystentów.  
Uczestnicy pogłębili wiedzę dotyczącą rodzinnych i środowiskowych uwarunkowań ryzyka i ochrony 
zasobów rodziny oraz ochrony dziecka przed zaniedbaniem. Rodzice uczestniczący w projekcie podnieśli 
swoje umiejętności wychowawcze. Nastąpiła poprawa funkcjonowania rodzin i tym samym żadne 
dziecko z tych rodzin nie zostało umieszczone w pieczy zastępczej. Budowano poczucie wartości u dzieci  
i ich rodziców, kreowano w dziecku prawa do własnej autonomii. Rozwinięto asystenturę rodzinną oraz  
powołano rodziny wspierające. 

 

➢ Projekt „Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej” dla rodzin, w których brak pracy jest 

powodem ubóstwa i wykluczenia społecznego. Główny cel: zdolność do zatrudnienia, 

osiąganego  poprzez wzrost poziomu motywacji do podjęcia pracy, wzrost poczucia własnej 

wartości i pewności siebie, zwiększenie poczucia sprawczości, pomoc w  podjęciu decyzji 

zawodowej, nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności, podjęcie pracy.  
 

KIS działa od marca 2017 roku. Wsparciem objęto 4 grupy po 10 osób. Po upływie 4 miesięcy udział  
w projekcie zakończyło już 7 osób, z których każda uzyskała nowe kwalifikacje i umiejętności, niezbędne 
na rynku pracy. Spośród tych osób 3 podjęły zatrudnienie.   
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➢ Powstanie nowych 4 placów zabaw, stref aktywności fizycznej, siłowni parkowych dla całych 

rodzin.  
 

W ramach zaplanowanych inwestycji miejskich Miasto Czeladź w 2015 roku wybudowało strefę 
aktywności fizycznej w Czeladzi przy ul. Krótkiej, wybudowało i wyposażyło dwa  place zabaw (Osiedle 
Nowotki, Park im. Jordana). Z kolei w 2016 roku zagospodarowano tereny zielone na potrzeby siłowni 
parkowej wraz z jej wyposażeniem – Plac Piłsudskiego, rozbudowano plac zabaw w Parku im. Jordana – 
rozszerzono o strefę aktywności rodzinnej, zagospodarowano teren i stworzono strefę aktywności 
rodzinnej na Osiedlu Nowotki, wybudowano i wyposażono dwa place zabaw na ul. Krakowskiej  
i Lwowskiej, plac im. Victora Viannay’a. 
   

➢ W okresie ferii i wakacji organizowane są corocznie: Nie obozowa Akcja Letnia  dla dzieci  

w wieku 7-14 lat oraz Harcerska Akcja Zima dla dzieci w wieku 7-14. 
  
Nie obozowa Akcja Letnia (NAL) – każdego roku trwa przez 4 tygodnie wakacji (2 turnusy)  i corocznie 
uczestniczy w niej 300 dzieci. Za dwutygodniowy pobyt rodzice ponoszą koszty wyłącznie za wyżywienie. 
Odpłatność za dzieci z rodzin o niskim dochodzie ponosi MOPS. Paleta ciekawych zajęć, wyjazdów 
krajoznawczych, zabaw rozwojowych i gier odbywa się codziennie w dni robocze od 9.00 do 15.30.  
W latach 2015-2017 tą formą opieki i rozwoju objęto 900 dzieci.  
Harcerska Akcja Zima (HAZ) trwa przez cały okres ferii zimowych i każdego roku uczestniczy w niej co 
najmniej 200 dzieci (2 turnusy). Rodzice wnoszą minimalną opłatę wyłącznie za wyżywienie,  
a w przypadku dzieci z domów o niskich dochodach opłatę tę ponosi MOPS. Zajęcia odbywają się w dni 
robocze od 9.00 - 15.00. W latach 2015-2017 w HAZ udział wzięło 600 dzieci. Dzieci uczestniczące poznają 
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zasady i prawa zuchów, biorą udział w ciekawych warsztatach muzycznych, organizowane są wycieczki i 
wyjazdy do ciekawych miejsc, gry grupowe itp. 

 
 
 
 
 
 
 

Współpraca: 
 

Opisane wyżej  działania,  wpisujące się w inicjatywę Czeladzki klimat dla rodziny zorganizowane zostały 

we współpracy z:  

➢ Miejskim  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czeladzi,  

➢ Miejską Biblioteką Publiczną w Czeladzi,  

➢ Muzeum SATURN,  

➢ Kopalnią Kultury pełniącą funkcję  centrum kultury i rozrywki, Galerią Sztuki Współczesnej 

ELEKTROWNIA,  

➢ Żłobkiem Miejskim w Czeladzi,  

➢ Miejskim Zarządem Gospodarki Komunalnej, 

➢ Harcerskim Kręgiem Seniora,  

➢ Stowarzyszeniem „Moc Wsparcia”, 

➢ Stowarzyszeniem „Twórczych Umysłów”,  

➢ Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, 

➢ wolontariuszami, 

➢ 43 partnerami programu Rodzinka 2+. 
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Poszczególne projekty organizowane były w gminnych zasobach lokalowych (w tym w lokalach 

jednostek miejskich) z wykorzystaniem wyposażenia własnego i zasobów kadrowych Urzędu Miejskiego, 

jednostek miejskich oraz organizacji pozarządowych współpracujących z Miastem Czeladź  

w tym obszarze. Ze względu na tegoroczne ograniczenia lokalowe (remonty) niektóre z działań 

Czeladzkiej Akademii Rodzica realizowane były w pomieszczeniach Kolegium Pracowników Służb 

Społecznych.  

Place zabaw, strefy aktywności rodzinnej, siłownia parkowa są  inwestycjami  realizowanymi w ramach 

partycypacji obywatelskiej.  Każdego roku mieszkańcy Czeladzi proponują i decydują o rodzaju projektu 

- inwestycji, która zostanie wykonana w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. 

 
Opracowanie:  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na podstawie wniosku Miasta Czeladź złożonego w 2017 roku 

Katowice, 15.01.2018 r. 

 

 


