Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2018”

I miejsce - Miasto Sosnowiec – inicjatywa pn. „Sosnowiec – grunt to rodzina”
otrzymuje nagrodę w szczególności za:
Działania podejmowane w ramach Pakietu Mieszkańca, w szczególności:
 kierowane do rodziców z małymi dziećmi, umożliwiające im godzenie ról społecznych
z zawodowymi, w tym: rozbudowę i zwiększenie miejsc w żłobkach oraz finansowanie
kosztów usługi opiekuńczej świadczonej przez nianie;
 kierowane do rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, w tym: jednorazowe świadczenie
pieniężne dla rodziców, których dzieci rozpoczynają naukę w klasie I szkoły podstawowej;
 związane z profilaktyką zdrowotną kierowane do rodzin z dziećmi oraz rodzin
z problemem niepłodności, w tym: dofinansowanie do programu profilaktyki rozwoju
chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży;
 kierowane do wszystkich rodzin, w tym: utworzenie Ogrodu Jordanowskiego, basenu
rehabilitacyjnego i otwarcie Zagłębiowskiej Mediateki;
 kierowane do rodzin wymagających wsparcia w prawidłowym realizowaniu zadań
rodzicielskich, w tym: za realizację projektów „Schronienie na lata to dom, mama i tata”
oraz „Rodzina działaniami silna”;
 kierowane do rodzin pragnących wsparcia w aktywnej integracji społeczności lokalnych,
w tym za otwarcie świetlicy środowiskowej.
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II miejsce - Gmina Pawłowice – inicjatywa pn. „Rodzinne Pawłowice”
otrzymuje nagrodę w szczególności za:
 Wspieranie
młodzieży
w
zdobywaniu
zawodu
poprzez
utworzenie
technicznych klas patronackich, umożliwienie zdobycia dodatkowych kwalifikacji
zawodowych;
 Zapewnienie darmowego pobytu i tworzenie nowych miejsc w przedszkolach
publicznych, dopłatę do pobytu dzieci w niepublicznych przedszkolach i żłobku,
utworzenie niepublicznego przedszkola na zasadach publicznego;
 Tanią komunikację lokalną, dostosowaną do potrzeb dzieci dojeżdżających do szkół;
 Rozbudowę infrastruktury związanej z organizacją czasu wolnego dla dzieci i rodzin;
 Organizację szkoły dla rodziców oraz Klubu MAMATO.
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III miejsce - Miasto Chorzów
za inicjatywę pn. „Chorzów rodzinę wprawia w ruch – rodzina Chorzów wprawia w ruch”

otrzymuje nagrodę w szczególności za:
 Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich i wspomaganie rozwoju dziecka poprzez m.in.
utworzenie „Akademii Dobrego Rodzica” i „Klubu Malucha”;
 Inicjatywę „Mieszkanie dla Młodych Chorzowian”;
 System dotacji dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki;
 Ofertę zniżek dla rodzin w ramach Chorzowskiej Karty Dużej Rodziny i karty dla seniorów
„Chorzów 60+”;
 Wspieranie seniorów poprzez: utworzenie Chorzowskiej Akademii Seniora oraz usługi
opiekuńcze, w tym teleopiekę jako innowację;
 Prowadzenie Ośrodka Psychoterapii i Promocji Rodziny oraz Profilaktyczno-Rozwojowego
Ośrodka dla Młodzieży.
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