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Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie”  I edycja – 2014 r. 

Dobra praktyka gminy Sosnowiec w obszarze polityki prorodzinnej w 2014 roku 

W 2014 roku gmina Sosnowiec zdobyła I miejsce w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie” za inicjatywę pod tytułem Sosnowiec dla rodziny. 

Działania rozpoczęły się od 26 maja 2011 r. na czas nieokreślony.  

 

Cel inicjatywy 

 zmniejszanie czynników wpływających na pogłębiające się negatywne zjawiska demograficzne; 

 stworzenie możliwości podjęcia i zatrudnienia rodzicom; 

 wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz rodzin wielodzietnych.  

Opis działań 

Ustanowiona została zapomoga z tytułu urodzenia więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu. Wprowadzono w życie 

Program "Miej Więcej" skierowany do rodzin wielodzietnych i zastępczych, a także dzieci z placówek opiekuńczo-

wychowawczych, którego celem jest wsparcie finansowe dla rodzin, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz wyrównywanie szans 

rozwojowych dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Stworzono warunki umożliwiające rodzicom podjęcie zatrudnienia poprzez 

wspieranie sieci żłobków na terenie Sosnowca (pozyskiwanie środków rządowych w ramach programu "Maluch" oraz 

udzielanie dotacji celowych ze środków gminnych dla podmiotów gosp. prowadzących niepubliczne żłobki na terenie miasta). 

Od czerwca 2014 r. realizowany jest projekt „Samotni rodzice z szansą na lepsze życie” skierowany do rodziców zagrożonych 

wykluczeniem społecznym mieszkających w Sosnowcu, samotnie wychowujących niepełnoletnie dziecko lub dzieci. Miasto 

wspiera inicjatywy prorodzinne realizowane przez organizacje pozarządowe (projekt "Rodzinka na plus", piknik integracyjny 

pn. „Witamy Jesień”). 
 

Rezultaty 

Ilościowe: 

 zapomoga w wysokości 5 tys. zł;  

 6 nowych żłobków;  

 remonty, modernizacje i rozbudowa żłobków - powstanie 121 nowych miejsc w niepublicznych żłobkach;  
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 ulgi, rabaty, uprawnienia, z których korzysta 459 rodzin wielodzietnych;  

 udział 7 rodzin w programie "Rodzinka na plus". 
 

Jakościowe:  

 aktywizacja jakościowa i społeczna sosnowieckich rodzin; 

 wsparcie finansowe; 

 poprawa warunków przebywania dzieci do lat 3 w publicznych oddziałach żłobkowych; 

 wzmocnienie więzi rodzinnych; 

 integracja społeczna i wymiana międzypokoleniowa. 
 

Partnerzy 

W inicjatywę "Sosnowiec dla Rodziny" włączone są lokalne organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze i jednostki 

miejskie. 
 

Koszt realizacji 
Nakłady finansowe to łącznie 3.474.595,68 zł, z czego 2.005.132,94 (57,7%) to środki własne gminy Sosnowiec. 

Innowacyjność 

Dodatkowe wsparcie w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu, 

program "Miej Więcej", rodzaj partnerów i metodologia ich pozyskiwania, kompleksowe zastosowanie różnych działań wobec 

bezrobotnych samotnych rodziców, dotarcie do grup docelowych poprzez cząstkowe diagnozy problemów. 

 

Opracowanie:  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na podstawie wniosku gminy Sosnowiec złożonego w 2014 roku 

Katowice, 31.08.2016 r. 

 


