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

W 2014 roku gmina Bielsko-Biała zdobyła III miejsce w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie” za inicjatywę pod tytułem Kompleksowy system
wsparcia rodzin i promocji rodzicielstwa poprzez realizację Programu Rodzina Plus. Działania rozpoczęły się 1 czerwca 2010 r., a ich realizację
zaplanowano do końca 2018 r. W ramach powyższej inicjatywy zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

Cel inicjatywy

Opis działań

Rezultaty

Partnerzy

 Utworzenie systemowego wsparcia rodzin, w szczególności rodzin wielodzietnych, a także zastępczych;
 Promowanie i docenianie modelu rodziny wielodzietnej;
 Wzmacnianie pozytywnego wizerunku oraz integrację rodzin poprzez stwarzanie warunków zacieśniania więzi społecznych
i partycypacji w różnych sferach życia społecznego.
Program Rodzina Plus stanowi kompleksowy system wsparcia rodzin. Jednym z jego głównych elementów jest karta
"Rodzina+". Dzięki temu programowi, rodzinom wychowującym troje i więcej dzieci, rodzinom zastępczym oraz dzieciom
biologicznym rodziców, którzy pełnią funkcję rodziny zastępczej, przysługują ulgi i zwolnienia na ofertę miejskich instytucji
z zakresu kultury i sportu. Do programu włączyły się również spółki kapitałowo związane z Miastem Bielsko-Biała oraz inni
przedsiębiorcy. Posiadaczom kart "Rodzina+" przysługują ulgi w przejazdach komunikacją miejską. Ponadto, niezależnie od
posiadania karty została podniesiona kwota dodatku do zasiłku rodzinnego dla rodzin otrzymujących wsparcie. Przyznawane
jest także świadczenie z tytułu urodzenia trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu.
 Stworzenie systemu ulg i zwolnień;
 Zwiększenie kwoty dodatku do zasiłku;
 Jednorazowa pomoc finansowa z tytułu urodzenia trojga lub więcej dzieci.
W realizację projektu włączyło się Bielskie Centrum Kultury, Miejski Dom Kultury, Galeria Bielska BWA, Teatr Polski, Teatr
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Lalek, B-BOSiR.

Koszt realizacji

Innowacyjność







Karta "Rodzina+" - ok. 746 447,56 zł;
Podniesienie kwot dodatków do zasiłku rodzinnego z budżetu Miasta - 5 581 510 zł;
Dodatkowe ulgi i zwolnienia - 790 275,50 zł;
Jednorazowa zapomoga dla rodzin w których na świat przyszło 3 lub więcej dzieci - 8 316 zł;
Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego - 5 563 700 zł.

Nowatorstwo polega na wprowadzeniu systemowego wsparcia rodzin wielodzietnych, wprowadzenie ulg, zwiększenie kwot
dodatków do świadczeń rodzinnych. Wprowadzenie karty samorządowej dla rodzin wielodzietnych.

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