


Konkurs „Dolny Śląsk przyjazny 
rodzinie” jest inicjatywą Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego. 

Odbiorcami Konkursu  są samorządy 
gminne i powiatowe z terenu 
województwa dolnośląskiego.



Celem Konkursu jest: 

1. Wyróżnienie działań podejmowanych na rzecz 
rodziny i polityki prorodzinnej przez samorządy 
terytorialne z terenu województwa dolnośląskiego 

2. Pobudzenie aktywności samorządów lokalnych w 
obszarze polityki prorodzinnej 

3. Identyfikacja i promocja „dobrych praktyk” w 
obszarze działań samorządów lokalnych na rzecz 
rodziny. 



W ramach Konkursu oceniane są działania mające na celu wzmocnienie 
potencjału dolnośląskiej rodziny, w tym: 
1. Promocja idei „dużej rodziny”, budowanie pozytywnego wizerunku 

„dużej rodziny” oraz wsparcie „dużych rodzin” w pełnionych przez 
nie funkcjach opiekuńczo – wychowawczych 

2. Działania na rzecz wzmacniania funkcji opiekuńczo –
wychowawczych rodziny oraz wzmacniania wzajemnych relacji 
łączących członków rodziny 

3. Tworzenie możliwości/ oferty spędzania przez rodzinę wspólnie 
czasu wolnego i rekreacji – oferta rekreacyjna, sportowa, kulturowa, 
edukacyjna

4. Promocja rodzicielstwa, w tym rodzicielstwa zastępczego
5. Działania na rzecz wzmacniania więzi międzypokoleniowych, 

opartych na wzajemnym szacunku i współodpowiedzialności za swój 
los

6. Wsparcie rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 



Laureaci Konkursu, zgodnie z art. 8a. Ustawy o 
Samorządzie Województwa są przez Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego rekomendowani Sejmikowi Województwa 
Dolnośląskiego do udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego z 
przeznaczeniem na działania na rzecz lokalnej polityki 
prorodzinnej. 

W 2014 łączna pula środków finansowych przeznaczona 
do rozdysponowania w trybie art. 8a Ustawy o 
Samorządzie Województwa wśród Laureatów Konkursu w 
formie dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego wyniosła 550.000 zł brutto. 



Konkurs – edycja 2014

W Konkursie udział wzięło 15 podmiotów 
reprezentujących samorządy lokalne z terenu 
województwa dolnośląskiego, 
w tym 
2 gminy wiejskie (Dzierżoniów i Miękinia), 
2 gminy wiejsko-miejskie (Siechnice i Trzebnica), 
4 gminy miejskie (Bolesławiec, Dzierżoniów, 
Oleśnica, Świdnica), 
3 miasta na prawach powiatu (Legnica, Wałbrzych, 
Wrocław) oraz 
4 powiaty (Bolesławiecki, Lwówecki, Średzki, 
Wrocławski). 



W ramach Konkursu oceniane były działania 
samorządów terytorialnych w obszarze lokalnej 
polityki prorodzinnej prowadzone w 2013 roku 
oraz w roku 2014, mające na celu wzmocnienie 
potencjału dolnośląskiej rodziny.

Do Konkursu mogły być zgłaszane działania 
prowadzone przez samorządy lokalne 
samodzielnie lub we współpracy z innymi 
podmiotami. 
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Zgodnie z Regulaminem Konkursu „Dolny Śląsk 
przyjazny rodzinie” 
merytoryczna ocena złożonych przez JST 
wniosków oraz wyłonienie Laureatów Konkursu 
były zadaniem 

Kapituły Konkursu „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”

powołanej Zarządzeniem nr 69/2014 Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 
2014r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu 
„Dolny Śląsk przyjazny rodzinie” . 
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Skład Kapituły Konkursu:
1. Marek Dyduch – Radny Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego; 
2. Julian Golak – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
3. Paweł Hreniak – Radny Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego; 
4. Patryk Wild – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego; 
5. Piotr Klag – Pełnomocnik Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego ds. Rodziny;
6. Joanna Szeliga – przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego; 
7. Ewa Górecka – dyrektor Dziecięcego Telefonu Zaufania 

i Przyjęć Interesantów w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, 
przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka; 

8. Ks. dr Stanisław Paszkowski – Duszpasterz Rodzin 
Archidiecezji Wrocławskiej, przedstawiciel Arcybiskupa 
Metropolity Wrocławskiego. 
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Każdy wniosek złożony w Konkursie „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie” 
podlegał indywidualnej ocenie merytorycznej każdego z Członków 
Kapituły Konkursu, według następujących kryteriów: 

 kompleksowość działania (w jakim stopniu działanie stanowi 
element systemu lokalnej polityki prorodzinnej)

 adekwatność działania do zidentyfikowanych potrzeb (na ile 
realizowane działanie odpowiada na istniejące, zdiagnozowane 
potrzeby społeczności lokalnej)

 innowacyjność działania (w jakim stopniu działanie wnosi nową 
wartość do obszaru wsparcia rodziny, na ile wykorzystuje nowe 
pomysły i rozwiązania)



Kryteria oceny – c.d.

 skuteczność działania (jaki jest mierzalny efekt realizowanego 
działania)

 zaangażowanie endogenicznych zasobów społeczności 
lokalnej (w jakim stopniu przedsięwzięcie realizowane jest w 
oparciu o wewnętrzne zasoby społeczności lokalnej, na ile ją 
angażuje i aktywizuje) 

 trwałość działania (perspektywa kontynuacji działania w 
przyszłości – w jakim stopniu działanie będzie stanowić element 
polityki prorodzinnej w przyszłości)

 zgodność z lokalną polityką prorodzinną (w jakim stopniu 
działanie zgodne jest z lokalnymi dokumentami strategicznymi). 
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W ramach poszczególnych kryteriów każdy z Członków Kapituły 
Konkursu mógł przyznać od 0 do 5 punktów, łącznie 35 punktów. 

Ponadto przed ogłoszeniem konkursu, podjęto decyzję, iż 
dodatkowym kryterium oceny wniosków w 2014 roku będą 
inicjatywy podejmowane na rzecz dużych rodzin, w tym 
wprowadzenie lokalnej Karty Dużej Rodziny. 

Za prowadzenie tego typu działań Uczestnik Konkursu mógł 
otrzymać dodatkowo do 10 punktów, co oznacza, że łączna 
maksymalna liczba punktów, którą mógł otrzymać jeden wniosek 
to 45 punktów. 

Suma wszystkich punktów stanowiła o ostatecznym miejscu 
zgłoszonego działania w rankingu. 
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Na podstawie rankingu Członkowie Kapituły Konkursu wyłonili 
Laureatów Konkursu, którymi zostali: 

Laureat Główny – Gmina Miasto Świdnica – dotacja celowa w 
wysokości 350.000 zł

II Laureat – Gmina Trzebnica – dotacja celowa w wysokości 
150.000 zł

III Laureat – Gmina Wrocław – dotacja celowa w wysokości 50.000 
zł.
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W dniu 30.10.2014r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął 
uchwałę nr LV/2103/14 w sprawie udzielenia z budżetu 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu 
terytorialnego będącymi Laureatami Konkursu „Dolny Śląsk 
przyjazny rodzinie” na realizację działań na rzecz lokalnej polityki 
prorodzinnej w 2015 roku, na mocy której przyznał Laureatom 
Konkursu pomoc finansową w łącznej wysokości 550.000 zł  

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu nastąpiło w dniu 
07.11.2014r. podczas Gali podsumowującej Konkurs „Dolny Śląsk 
przyjazny rodzinie”. 
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Prezentacja Laureatów  - filmy 

Laureat Główny – Gmina Miasto Świdnica  

II Laureat – Gmina Trzebnica

III Laureat – Gmina Wrocław
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Przykłady działań realizowanych przez Laureatów Konkursu:

Gmina Miasto Świdnica – budowa 3 placów zabaw dla dzieci 
zlokalizowanych w różnych częściach miasta jako odpowiedź na 
zdiagnozowane potrzeby rodzin z małymi dziećmi. 
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Przykłady działań realizowanych przez Laureatów Konkursu:

Gmina Trzebnica 
1. Instalacja systemu jonizatorów dbających o zdrowe powietrze 
w 2 trzebnickich przedszkolach. 
Jonizatory mają za zadanie
chronić dzieci przed alergiami
oraz działaniem chorobotwórczych
drobnoustrojów.
W przyszłości montaż tego 
typu urządzeń planowany 
Jest w innych placówkach
oświatowych. 
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Przykłady działań realizowanych przez Laureatów Konkursu:

Gmina Trzebnica 
2. Współfinansowanie organizacji II Trzebnickich Dni Rodziny, w 
ramach których odbył się Marsz Rodzin, liczne zabawy i warsztaty 
przeznaczone dla całej rodziny (m.in. sesja zdjęciowa „Rodzina w 
kadrze”, nauka salsy, warsztaty „Tata konstruktor”, Kino letnie, 
piknik modelarski, gra terenowa, Dzień Dziecka)
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Przykłady działań realizowanych przez Laureatów Konkursu:

Gmina Trzebnica
3. Współfinansowanie największego w Polsce Street Workout
Parku, który powstał we współpracy z trzebnicką młodzieżą. 
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Przykłady działań realizowanych przez Laureatów Konkursu:

Gmina Wrocław
Realizacja projektu „Klub Rodzica” - cykliczne spotkania dla 
rodziców, rodziców z dziećmi, dziadków z wnukami.
Uczestnictwo i spotkania w Klubie Rodzica są bezpłatne.

Zajęcia realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną we 
Wrocławiu.  
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Przykłady działań realizowanych przez Laureatów Konkursu:

Działania podejmowane w ramach Klubu Rodzica: 

• rozmowy, spotkania ze specjalistami z dziedziny rozwoju, wychowania i żywienia 
dziecka, 

alergologii, fizykoterapii,
• spotkania klubowe rodziców, pozwalające na wymianę doświadczeń i przeżyć,
• towarzyskie rozmowy i dyskusje na tematy ważne, proponowane przez 
zainteresowanych,
• wspólne zajęcia z edukacji kulturalnej i estetycznej,
• warsztaty plastyczne,
• ciekawe i różnorodne propozycje rodzinnego spędzania czasu wolnego,
• wspólne gry i turnieje gier planszowych,
• spotkania wielopokoleniowe,
• dostęp do interesującego księgozbioru dla rodziców,
• tematyczne zestawienia bibliograficzne dotyczące rozwoju, wychowania, zdrowia, 

zainteresowań i spędzania czasu wolnego 
• prezentacja wykazów polecanych stron internetowych oraz portali społecznościowych
adresowanych   do rodziców i dzieci.
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Przykłady działań realizowanych przez Laureatów Konkursu:

Gmina Wrocław
Spotkania warsztatowe dla dzieci i rodziców
Tekturowo - wielkoformatowe warsztaty  rodzinne, 

konstrukcyjno-manualne inspirowane życiem codziennym, 
ilustracją książkową, architekturą, sztuką i dizajnem. 
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Przykłady działań realizowanych przez Laureatów Konkursu:
Gmina Wrocław
Spotkania warsztatowe dla dzieci i rodziców
Kreatywna podróż do Afryki - rodzice z dziećmi uczestniczyli 

w wielkoformatowych warsztatach konstrukcyjno-manualnych 
rozwijających umiejętność przestrzennego myślenia. 
Podczas twórczej zabawy stworzyli wielką kolorową sawannę.
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Przykłady działań realizowanych przez 
Laureatów Konkursu:
Gmina Wrocław
Spotkania warsztatowe dla rodziców
Fitness z maluszkiem - Cykl 

warsztatów ruchowych dla mam z 
dziećmi w wieku 0-12 miesięcy. W 
zajęciach mogą uczestniczyć 
mamy w różnym stopniu 
wytrenowania – zarówno te 
ćwiczące, jak i te mające dłuższą 
przerwę  w aktywności fizycznej; 
po porodzie naturalnym i po cięciu 
cesarskim. W trakcie spotkań 
mamy poznają zestawy ćwiczeń z 
maluszkiem oraz praktyczne 
porady dotyczące zdrowia, 
kondycji i dobrego samopoczucia 
mamy.

Konkurs – edycja 2014



Przykłady działań realizowanych przez Laureatów 
Konkursu:
Gmina Wrocław
Klub Taty
Inicjatorami  Klubu Taty są Miasto Wrocław, fundacja 
„Rodzina i Przedsiębiorczość” 
oraz Inicjatywa Tato.Net

Celem jest  zdobywanie i rozwój odpowiednich umiejętności, które 
pozwolą na umocnienie więzi ojca z dziećmi. Pozwoli to być w pełni 
zaangażowanym i twórczym tatą, działającym nie tylko intuicyjnie, 
ale również w sposób zaplanowany. 
Spotkania mają charakter wymiany doświadczeń wzbogaconych 
wiedzą zebraną przez członków innych ojcowskich klubów.
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Klub Rodzica
Podsumowanie

Projekt Klub Rodzica jest realizowany 
w okresie od maja do listopada 2015 r. 

Do końca września 2015 r. odbyło się 
19 spotkań  adresowanych zarówno do 

rodziców jak i do dzieci w różnym  wieku, 
w tym 3 duże imprezy rodzinne 

w trakcie których przeprowadzono 
szereg działań projektowych.

Wzięło w nich udział około 345 osób. Jest 
to liczba szacunkowa, wynikająca z faktu, 

iż kilka spotkań miało charakter plenerowy 
– otwarty dla szerokich kręgów odbiorców. 

Proponowane przez nas spotkania miały 
na celu zbliżenie rodzin poprzez wspólne 

działania, przybliżenie rodzicom i 
opiekunom trudnych tematów z zakresu 

wychowania  oraz  zaproponowanie 
ciekawych form spędzania czasu.



Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach 
Konkursu „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie” –
edycja 2014 
odbędzie się w grudniu 2015r. 

W przyszłości planowane są kolejne edycje 
Konkursu. 



Dziękuję Państwu za uwagę.

Piotr Klag – dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki 
Społecznej
www.dops.wroc.pl
dops@dops.wroc.pl

http://www.dops.wroc.pl/
mailto:dops@dops.wroc.pl

