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Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2018” 

Dobre praktyki zwycięskich gmin   

w obszarze polityki prorodzinnej w 2018 roku 

Zwycięska gmina Miasto Sosnowiec  

Tytuł inicjatywy „Sosnowiec – grunt to rodzina” 
 

Miasto Sosnowiec zdobyło I miejsce w konkursie oraz tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2018”  

za następujące przedsięwzięcia:  
 

❖ Pozyskanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego na liczne projekty  

o charakterze społecznym: 

➢ projekt „Schronienie na lata to dom, mama i tata” – monitorowanie sytuacji dzieci  rodzin 

zagrożonych zaniedbaniami wychowawczymi i przemocą domową w formie patrolu 

interwencyjnego, składającego się z pracownika socjalnego, funkcjonariusza policji oraz 

całotygodniowy dyżur telefoniczny pracowników socjalnych; 

➢ projekt „Rodzina działaniami silna” – warsztaty o tematyce opiekuńczo - wychowawczej, 

prowadzone w ramach Klubu dla rodzin, pochodzących z dzielnic Kazimierz Górniczy i Juliusz; 

➢ projekt „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi” - pokrycie  kosztów 

usługi opiekuńczej świadczonej przez nianie; 

➢ projekt „Nasza świetlica – Nasze okno na świat!” - otwarcie świetlicy środowiskowej - placówki 

wsparcia dziennego dla 27 dzieci, młodzieży i ich rodzin zamieszkujących dzielnicę Juliusz;  

➢ organizowanie wypoczynku w okresie ferii, także w formie objazdowej świetlicy wakacyjnej dla 

dzieci „Podwórkowy MopsikoBus”; 

➢ projekt „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego” dla mieszkańców dzielnicy Juliusz i Kazimierz 

Górniczy, objętych procesem rewitalizacji;  

➢ projekt „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas!” - działania aktywizacyjne dla kobiet opiekujących 

się dzieckiem, powracających na rynek pracy; 
  

❖ Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - nakłady finansowe w 2018 r. na 

wyniosą łącznie około 1 900 000,00 zł (w tym z Programu „Maluch plus”);Dofinansowanie do opłat 

za uczęszczanie dzieci do niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych; 

❖ Przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego wszystkim rodzicom z terenu miasta, 

których dzieci rozpoczynają edukację w klasie I szkoły podstawowej; 

❖ Rozbudowę infrastruktury dla rodzin: utworzenie Ogrodu Jordanowskiego w Parku Środula, 

basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, rozbudowę infrastruktury 

rowerowej i sieci  miejskiej wypożyczalni rowerów - „Sosnowiecki Rower Miejski”, otwarcie 

biblioteki XXI wieku - Zagłębiowskiej Mediateki; 

❖ Dofinansowanie do programu zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro dla mieszkańców 

miasta oraz programu profilaktyki rozwoju chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży szkolnej. 
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Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2018” 

Dobre praktyki zwycięskich gmin   

w obszarze polityki prorodzinnej w 2018 roku 

Zwycięska gmina Gmina Pawłowice 

Tytuł inicjatywy „Rodzinne Pawłowice” 
 

Gmina Pawłowice zdobyła II miejsce w konkursie oraz tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2018” za 

następujące przedsięwzięcia: 
 

❖ Wspieranie młodzieży w zdobywaniu zawodu poprzez utworzenie w Zespole Szkół 

Ogólnokształcącym technicznych klas patronackich z możliwością odbywania praktyk  

u konkretnych pracodawców, umożliwienie zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych 

dla uczniów techników w ramach projektu „Kariera i Kompetencje”, fundowanie stypendiów dla 

najlepszych uczniów oraz nagród za osiągnięcia sportowe; 

❖ Zapewnienie darmowego pobytu i tworzenie nowych miejsc w przedszkolach publicznych, 

dopłatę do pobytu dzieci w niepublicznych przedszkolach i żłobku, utworzenie  

w Jarząbkowicach niepublicznego przedszkola na zasadach publicznego (100% dotacji  

z budżetu gminy);   

❖ Wprowadzenie od 2013 roku komunikacji lokalnej z biletem całodniowym za 1 zł, miesięcznym 

-15 zł, dostosowanej do potrzeb dzieci dojeżdżających do szkół; 

❖ Organizację czasu wolnego rodzinom poprzez: utworzenie 14 placów zabaw, 8 siłowni na 

świeżym powietrzu, 6 altan z grillem, toru pumptrack, boiska do siatkówki plażowej, 

utrzymywanie dwóch parków, 65 km tras rowerowych oraz inhalatorium, udostępnianie 

wielofunkcyjnych boisk przy wszystkich szkołach, a także system zniżek dla rodzin w gminnych 

ośrodkach kultury i sportu;   

❖ Organizację szkoły dla rodziców, utworzenie Klubu MAMATO, ogniska muzycznego, biblioteki 

plenerowej, wdrażanie programu higieny przedszkolnej w placówkach oświatowych. 
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Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2018” 

Dobre praktyki zwycięskich gmin   

w obszarze polityki prorodzinnej w 2018 roku 

Zwycięska gmina Miasto Chorzów 

Tytuł inicjatywy 
„Chorzów rodzinę wprawia w ruch – rodzina 

Chorzów wprawia w ruch” 
 

Miasto Chorzów zdobyło III miejsce w konkursie oraz tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2018” za 

następujące przedsięwzięcia: 
 

❖ Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich i wspomaganie rozwoju dziecka poprzez: utworzenie 

„Akademii Dobrego Rodzica”, spotkań w ramach „Sobotniej dawki optymizmu – rodzicu nie 

jesteś sam”, wdrażanie certyfikowanego programu dla dzieci w wieku dojrzewania i ich 

rodziców, utworzenie Chorzowskiej Akademii Dzieci „Klub Malucha”, „Klubu Bobasa”, „Klubu 

matki” - grupy wsparcia dla matek z małymi dziećmi;  

❖ Za inicjatywę „Mieszkanie dla Młodych Chorzowian”, mająca na celu zaspokojenie potrzeb 

mieszkaniowych osób młodych, które nie ukończyły 35 lat, w szczególności młodych 

małżeństw i młodych rodzin wielodzietnych; 

❖ System dotacji dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, wspieranie 9 placówek 

wsparcia dziennego;  

❖ Ofertę zniżek dla rodzin w ramach Chorzowskiej Karty Dużej Rodziny i karty dla seniorów 

„Chorzów 60+”; 

❖ Wspieranie seniorów poprzez: utworzenie Chorzowskiej Akademii Seniora/ Dzielnicowych 

Akademii Seniora, klubów seniora i ośrodków aktywizacji, prowadzenie wolontariatu w ramach 

programu „Młodszy brat, młodsza siostra”, zapobiegającemu samotności i izolacji, 

prowadzenie dziennych domów pomocy oraz usług opiekuńczych, w tym teleopieki jako 

innowacji; 

❖ Prowadzenie Ośrodka Psychoterapii i Promocji Rodziny – dla rodzin z problemem 

alkoholowym oraz Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka dla Młodzieży, eksperymentującej ze 

środkami psychoaktywnymi. 
 

 


