Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2015”
Dobra praktyka gminy Żory w obszarze polityki prorodzinnej w 2015 roku

W 2015 roku gmina Żory zdobyła III miejsce w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2015” za podjęcie następującej inicjatywy:
Przystanek Rodzina – systemowe rozwiązania na rzecz rodziny w Gminie Miejskiej Żory.
Powyższe przedsięwzięcia prowadzone były od 2013 do nadal.
Cele i rezultaty żorskich inicjatyw:

Przystanek Rodzina – systemowe
rozwiązania na rzecz rodziny
w Gminie Miejskiej Żory

Lokalna karta dużej rodziny

Celem rozwiązania systemowego jest ułatwienie rodzinom dostępu do szeroko rozumianych
usług i wzrost ilości pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w Żorach. Od wielu lat
władze miasta konsekwentnie realizują politykę zorientowaną na wsparcie rodziny
i kształtowanie wizerunku Miasta Żory jako atrakcyjnego miejsca do życia. Podstawowym
filarem tej polityki jest uruchomienie w maju 2014 roku w Żorach Bezpłatnej Komunikacji
Miejskiej – Przystanek Rodzina. Aktualnie w mieście funkcjonuje 7 linii autobusowych
świadczących przewozy w ramach BKM. Rozkład jazdy Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej został
tak opracowany, że od 01.05.2014 roku linie płatne spełniają jedynie uzupełniającą rolę
w komunikacji wewnątrz miasta, a ich rola sprowadza się praktycznie do łączności między
Żorami, a innymi gminami. Bezpłatna komunikacja jest dla każdego – nie tylko dla mieszkańców
miasta.
W Żorach od października 2013 roku funkcjonuje Karta dużej rodziny, której wydano już 5548
szt. Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych przez
ułatwienie im dostępu do kultury, rekreacji, sportu oraz innych usług, oferowanych również przez
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Sala Rodzinna i Pokój Życzliwości
w Szpitalu Miejskim w Żorach

Program „Mamy w Żorach karmią piersią”

Programy edukacyjno-profilaktyczne
dla uczniów

prywatnych przedsiębiorców.
Aktywna polityka prorodzinna prowadzona jest przez Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej - od
dłuższego czasu w szpitalu Miejskim w Żorach przyszli rodzice mogą wspólnie korzystać z
całodobowego pobytu w Sali Rodzinnej. Zapewnia ona intymne i komfortowe warunki dla
rodzącej i towarzyszącej jej drugiej osoby. Sala jest w pełni wyposażona, posiada własny węzeł
sanitarny i bezprzewodowy dostęp do Internetu. Ponadto od listopada 2013 roku na Oddziale
Dziecięcym w Szpitalu Miejskim w Żorach powstał pierwszy na Śląsku i trzeci w Polsce Pokój
Życzliwości. Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem Pozytywne.com stworzono kolorowe
miejsce, gdzie najmłodsi pacjenci mogą na chwilę zapomnieć o chorobie i pobycie w szpitalu.
W październiku 2014 roku rozpoczęto realizację programu „Mamy w Żorach karmią piersią”,
którego celem jest zwiększenie ilości dzieci karmionych wyłącznie piersią w okresie pierwszych
6 miesięcy ich życia przez matki zamieszkujące na terenie Żor. W ramach programu, w Szpitalu
Miejskim w Żorach, została uruchomiona Poradnia Laktacyjna. Do poradni mogą zgłaszać się
mieszkanki Żor, które karmią lub zamierzają karmić piersią. Porad udziela położna - konsultantka
laktacyjna. Wizyty są bezpłatne. W ramach programu można także bezpłatnie wypożyczyć
profesjonalny laktator. W mieście promowane jest karmienie piersią poprzez stworzenie miejsc
do karmienia piersią w budynkach Urzędu Miasta i podczas miejskich imprez. Ogłoszony został
również konkurs na grafikę promującą karmienie piersią.
W ramach wspierania rodziny Miasto realizuje program edukacyjny adresowanych do uczniów
żorskich szkół, m.in.: Program edukacyjny „AIDS – choroba, której można uniknąć”, program
profilaktyki w zakresie wykrywania zaburzeń słuchu, program edukacyjny z zakresu profilaktyki
nowotworowej „Profilaktyka raka piersi”, program edukacyjny pn. „Racjonalne odżywianie”,
realizacja warsztatów profilaktyki dotyczących szkodliwości alkoholu, narkotyków lub dopalaczy
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Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej,
rekreacyjnej i opiekuńczej dla dzieci

Rezultaty inicjatywy „Przystanek Rodzina –
systemowe rozwiązania na rzecz rodziny w
Gminie Miejskiej Żory”

połączonych z zasadami pierwszej pomocy dla 6 grup w trzech placówkach. Miasto realizuje
również wiele programów w zakresie ochrony i promocji zdrowia, m.in. program zdrowotny w
ramach którego wykonywane są szczepienia ochronne przeciwko meningokokom dla dzieci
urodzonych w 2012 roku, zamieszkałych w Żorach oraz program bezpłatnych szczepień przeciw
HPV.
Ponadto w Mieście prowadzona jest rozbudowa i modernizacja bazy sportowej, rekreacyjnej i
placów zabaw, upowszechniana jest edukacja przedszkolna, a także zwiększana ilości miejsc
opieki nad dziećmi do 3 roku życia.
Rezultaty systemowego przedsięwzięcia są następujące:
 7 linii autobusowych świadczących przewozy w ramach Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej;
 ponad 10 000 osób korzystających w dni robocze z bezpłatnej komunikacji miejskiej (liczba
pasażerów w stosunku do ilości osób korzystających z transportu publicznego wzrosła w dni
robocze nauki szkolnej o około 3-4 razy natomiast w niedziele wzrosła aż 6-krotnie);
 5548 kart wydanych w ramach lokalnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych oraz
zastępczych;
 507 uczniów żorskich szkół objętych programem profilaktycznym w zakresie wykrywania
wad słuchu;
 1217 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów objętych programem edukacyjnym dot.
racjonalnego odżywania;
 3 placówki edukacyjne, w których przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dotyczące
szkodliwości alkoholu, narkotyków lub dopalaczy połączone z zasadami udzielania
pierwszej pomocy;
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 230 dziewcząt zamieszkałych na terenie miasta Żory zaszczepionych bezpłatnie przeciw
wirusowi HPV;
 większa liczba pasażerów w autobusach;
 mniej samochodów w ruchu ulicznym;
 mniejsza emisja spalin co wpływa korzystnie na środowisko naturalne;
 więcej miejsc parkingowych w centrum miasta;
 większa spójność społeczna;
 ożywienie miasta, mieszkańcy chętniej korzystają z dóbr kultury, lokalnych atrakcji,
ośrodków rekreacyjno-sportowych, jak również łatwiej dojeżdżają do obiektów handlowych;
 oszczędności w budżecie żorskich rodzin;
 zwiększenie dostępności rodzin wielodzietnych i zastępczych do kultury, rekreacji, sportu
oraz innych usług oferowanych przez prywatnych przedsiębiorców w ramach lokalnej Karty
Dużej Rodziny.
Opracowano w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na podstawie wniosku gminy Żory złożonego w 2015 roku
Katowice, 09.02.2016 r.
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