
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Konkursy 
z obszaru polityki prorodzinnej



W czerwcu b.r. Zarząd Województwa Śląskiego

planuje ogłoszenie dwóch konkursów z obszaru

polityki prorodzinnej:

 konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2019” 
(VI edycja),

 konkurs „Przyjaciel rodziny 2019” (III edycja).

Inicjatywy te wpisują się w cele Programu Śląskie dla

rodziny – Karta Dużej Rodziny.



Cele konkursów

 „Gmina przyjazna rodzinie”: wyróżnienie trzech

gmin województwa śląskiego realizujących

najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne

rodzinie.

 „Przyjaciel rodziny”: wyróżnienie pięciu osób

zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej,

które prowadzą lub prowadziły efektywne

działania na rzecz rodzin.



Przykładowe inicjatywy na rzecz rodziny

Wzmacnianie trwałości rodziny i jej prawidłowego 
funkcjonowania, zapobieganie rozpadowi rodziny

Pomoc w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej

Pomoc w zaspokajaniu potrzeb materialnych, szczególnie 
rodzin wielodzietnych i niepełnych

Pomoc w organizacji opieki nad osobami 
niesamodzielnymi

Poradnictwo i doradztwo rodzinne, w tym szkoły rodziców 
i wychowawców, pomoc rodzinom w kryzysie

Organizacja pomocy w nauce oraz czasu wolnego dzieci i 
młodzieży (w klubach, świetlicach, ochronkach), streetworking



Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie”: gminy z terenu województwa

śląskiego.

Konkurs „Przyjaciel rodziny”:

1) jednostki samorządu terytorialnego (gmina/ miasto/ powiat);

2) gminne/ powiatowe jednostki organizacyjne samorządu

terytorialnego;

3) organizacje pozarządowe;

4) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na

podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła

Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów

i związków wyznaniowych (…);

5) inne podmioty, działające w obszarze polityki społecznej.

Wnioskodawcy



Kryteria merytorycznej 
oceny wniosków

• adresaci, liczba i rodzaj organizowanych przedsięwzięć;

• dostosowanie inicjatywy do potrzeb i problemów

społeczności lokalnej;

• trwałość działań;

• zasoby, w tym w przypadku gmin - nakłady finansowe;

• rezultaty;

• Innowacyjność.

W przypadku konkursu „Przyjaciel rodziny 2019” pod

uwagę będą brane również rekomendacje uzyskane przez

kandydata.



Harmonogram konkursów

Ogłoszenie konkursów przez Zarząd 

Województwa Śląskiego 
czerwiec

Nadsyłanie wniosków do ROPS do 31 lipca

Ocena formalna nadesłanych wniosków przez 

zespół zadaniowy ROPS 
sierpień

Ocena merytoryczna wniosków spełniających 

wymogi formalne przez Komisję Konkursową, 

powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego. 

Rekomendowanie Zarządowi Województwa 

Śląskiego trzech gmin i pięciu osób fizycznych –

kandydatów do nagród w konkursach

wrzesień

Rozstrzygnięcie konkursów przez Zarząd 

Województwa Śląskiego
wrzesień



Zwycięskie gminy otrzymają tytuł „Gminy

przyjaznej rodzinie 2019” oraz pamiątkowe

statuetki i dyplomy.

Osoby fizyczne (laureaci) otrzymają tytuł

„Przyjaciela rodziny 2019”, pamiątkowe statuetki

i nagrody pieniężne.

Nagrody w konkursach



Bielsko-Biała, Chorzów, Czeladź, Częstochowa,

Dąbrowa Górnicza, Łazy, Mszana, Pawłowice,

Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec

(dwukrotnie), Wyry, Zabrze, Żory.

Gminy, które w latach 2014-2018 zdobyły 
tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie”



Dotychczasowi laureaci konkursu 
„Przyjaciel rodziny”

• ks. Bronisław Gawron

• Jarosław Tobiasz

• Jan Szulik

• Halina Świerczek

• Anna Kędra

• Małgorzata Mańka-Szulik

• Siostra Anna Bałchan SMI

• Lidia Zeller

• Kazimiera Dobosz

• Teresa Gabryś

2017

2018


