Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie” I edycja – 2014 r.
Dobra praktyka gminy Łazy w obszarze polityki prorodzinnej w 2014 roku

W 2014 roku gmina Łazy zdobyła II miejsce w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie” za inicjatywę pod tytułem "Program wsparcia Rodzina
3+" Porozumienie w ramach partnerstwa lokalnego z firmą "Virtu", Punkt konsultacyjny w OPS Łazy, Projekt "Aktywny Przedszkolak" oraz
"Aktywna mama - aktywne środowisko", Świetlica środowiskowa "Stokrotka".
Czas realizacji działań:
 „Program wsparcia rodziny Karta 3+” od początku lipca 2013 roku na czas nieokreślony;
 Porozumienie w ramach partnerstwa lokalnego z firmą Virtu od I 2013 na czas nieokreślony;
 „Aktywny Przedszkolak” od września 2012 roku do stycznia 2013 roku;
 Świetlica środowiskowa „Stokrotka” od września 2012 roku do nadal;
 „Aktywna mama - aktywne macierzyństwo” - okres realizacji 2012-2013;
 Utworzenie 3 wiosek internetowych w Gminie Łazy - w latach 2007-2009.

Cel inicjatywy








promowanie rodzin wielodzietnych,
wspieranie rozwoju rodzin wielodzietnych oraz pomoc materialna poprzez zastosowanie ulg w usługach, kulturze i sporcie.
niwelowanie stereotypów na temat rodzin wielodzietnych,
podniesienie kompetencji psychospołecznych,
zapewnienie opieki i organizacja czasu wolnego dzieciom,
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy poprzez zapewnienie dostępu do Internetu dla 70
gospodarstw domowych,
 zwiększenie dostępności rynku pracy i edukacji itp.,

Strona 1 z 3

Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie” I edycja – 2014 r.
Dobra praktyka gminy Łazy w obszarze polityki prorodzinnej w 2014 roku

 promocja zdrowego stylu życia oraz stworzenie zaplecza dla spędzania wolnego czasu przez rodziny w Łazach,
 wprowadzenie 20% zniżki na opłaty za gospodarowanie odpadami w razie ich selektywnej zbiórki,
 systematyczny dowóz żywności dla rodzin w porozumieniu z firmą "Virtu",

Opis działań

Rezultaty

Partnerzy






Punkt Konsultacyjny jest miejscem wsparcia dla rodzin w różnych sytuacjach życiowych,
tworzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków,
nauka języków obcych,
prowadzenie warsztatów przywracających kobiety wychowujące dzieci, na rynek pracy i integrujące je ze społecznością
lokalną,
 powstanie świetlicy środowiskowej która zapewniała opiekę i organizację wolnego czasu dla dzieci,
 utworzenie Wiosek Internetowych jako centrum kształcenia na odległość na terenie gminy,
 budowa 3 wielofunkcyjnych i ogólnodostępnych boisk sportowych i placów zabaw.







ok. 80 rodzin skorzystało z programu Rodzina 3+,
152 dzieci odbyło zajęcia korzystając z projektu Aktywny Przedszkolak,
ok. 60 rodzin skorzystało z punktu konsultacyjnego,
12 uczestniczek wzięło udział w projekcie „Aktywna mama - aktywne macierzyństwo”,
ze świetlicy środowiskowej korzysta 20 dzieci,
chętni także korzystają z Wiosek Internetowych.

Podczas realizacji programu "Rodzina 3+" rozwija się współpraca między jednostkami gminnymi, następuje tworzenie sieci
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kontaktów, wykorzystano lokalną firmę Virtu i jej zasoby celem wzbogacenia pomocy żywnościowej dla rodzin.

Koszt realizacji

Innowacyjność

Nakłady finansowe: Aktywny przedszkolak - całkowita wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego - 46.
976,00 zł, Aktywna mama - aktywne macierzyństwo – 37. 610,00 zł, świetlica „Stokrotka” - 60 tys. zł z środków jst, 24 tys. zł dotacja z ROPS. Ponadto otrzymano dofinansowanie na Wioski Internetowe - 419 499,38 zł. W latach 2007-2013
wybudowano place zabaw za kwotę prawie 390 tys. złotych, a na budowę obiektów sportowych wydano prawie 2.5 mln
złotych.
Stworzenie punktu konsultacyjnego jako centrum wspierania rodzin to innowacyjny pomysł na „pomaganie przez doradzanie” i
rozwój wolontariatu społecznego. To stawianie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Opracowanie:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na podstawie wniosku gminy Łazy złożonego w 2014 roku
Katowice, 31.08.2016 r.
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