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Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego
nr 855/113/V/2016 z dnia 17 maja 2016 r.


REGULAMIN KONKURSU 
„GMINA PRZYJAZNA RODZINIE 2016”


POSTANOWIENIA OGÓLNE
	Organizatorem konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2016”, zwanego dalej „konkursem”, jest Zarząd Województwa Śląskiego.
Konkurs stanowi realizację założeń Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.
Czynności organizacyjne w ramach konkursu prowadzone są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Modelarskiej 10, 40-142 
w Katowicach.
Wszelkie ogłoszenia istotne dla przebiegu konkursu publikuje się na stronach internetowych organizatora: www.slaskie.pl oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego: www.slaskiedlarodziny.pl i www.rops-katowice.pl.

CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU
Celem konkursu jest wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie (np. dofinansowanie do żłobków/ przedszkoli, zwiększanie dostępności do instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem, szkoły dla rodziców 
i wychowawców, wprowadzanie rozwiązań pozwalających na godzenie życia zawodowego 
i rodzinnego, przystosowanie placówek służby zdrowia do potrzeb rodziny, promocja zdrowia matki i dziecka, wprowadzanie rozwiązań infrastrukturalnych dostosowanych do potrzeb rodziców z małymi dziećmi, itp.), którym przyznane zostaną nagrody Marszałka Województwa Śląskiego, zwane dalej „nagrodami” t.j. pamiątkowe statuetki i tabliczki. 
	Inicjatywami przyjaznymi rodzinie, zwanymi dalej „inicjatywami”, nazywamy skuteczne  
i przynoszące wymierne rezultaty działania podejmowane w gminach województwa śląskiego, przy wykorzystaniu ich lokalnych zasobów, których celem jest m.in. realizacja zadań na rzecz wsparcia rodzin, w tym wielodzietnych, kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny, jej roli oraz znaczenia w lokalnej społeczności.
Zgłaszane inicjatywy nie mogą mieć formy jednorazowego wydarzenia (np. festynu, pikniku itp.).
	Gmina w ramach jednego wniosku może zgłosić kilka przedsięwzięć.
	Inicjatywy mogą być realizowane we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności 
z  instytucjami publicznymi i niepublicznymi działającymi na rzecz rodziny.
	Inicjatywy powinny być realizowane poprzez nowe, dotychczas niepodejmowane rozwiązania lub stanowić ulepszenie praktyk już funkcjonujących. 
Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane wyłącznie inicjatywy przyjazne rodzinie, których realizację już rozpoczęto.
Inicjatywy powinny wpisywać się w lokalną politykę rodzinną wynikającą z przyjętych                      w gminie dokumentów strategicznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
	Uczestnikami konkursu mogą być gminy z terenu województwa śląskiego.
	Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
Uczestnik konkursu może złożyć jeden wniosek.
	Zgłoszenie kandydatur odbywa się poprzez przesłanie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu w terminie do 30 czerwca 2016 r.
	Uczestnik konkursu może załączyć do wniosku broszury, foldery, opinie, zdjęcia, filmy, informacje prasowe itp. 
	Kompletny wniosek (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w opieczętowanej kopercie 
z dopiskiem „Konkurs – Gmina przyjazna rodzinie 2016” w kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ul. Modelarskiej 10, I piętro, pok. 212, czynnej w dni powszednie w godzinach od 7.30–15.30 lub nadesłać listem poleconym/kurierem na w/w adres. Dodatkowo treść wniosku prosimy przesłać również 
w wersji edytowalnej na adres mailowy: kgaluszka@rops-katowice.pl. jednak przekazanie go 
w tej formie nie jest obowiązkowe i równoznaczne ze złożeniem wniosku. Informacje zawarte 
w wersji elektronicznej wniosku powinny być zgodne z danymi przedłożonymi w wersji papierowej.  
	O zakwalifikowaniu wniosku do konkursu decyduje data jego wpływu w wersji papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do 30 czerwca 2016 r.
	W przypadku braków formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni kalendarzowych.
	Wnioski, co do których nie uzupełniono braków, nie podlegają ocenie merytorycznej.
Dokumentacja złożona w ramach konkursu nie podlega zwrotowi.
Złożenie wniosku w ramach konkursu nie jest jednoznaczne z przyznaniem wnioskodawcy tytułu „Gmina przyjazna rodzinie 2016”.
Uczestnicy I i II edycji konkursu, którzy nie otrzymali nagród mogą brać w nim udział zgłaszając również inicjatywy prezentowane w poprzednich jego edycjach, pod warunkiem, 
iż są one kontynuowane. 
Laureaci poprzednich edycji konkursu mogą brać w nim udział zgłaszając inicjatywy, które nie zostały nagrodzone w jego poprzednich edycjach.

CZAS TRWANIA KONKURSU
	Nabór wniosków do konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2016” trwa od dnia ogłoszenia do 
30 czerwca 2016 r.
	W przypadku nadesłania mniej niż 5 wniosków Zarząd Województwa Śląskiego, może przedłużyć termin nadsyłania wniosków i może również przesunąć z tego powodu termin rozstrzygnięcia konkursu, co zostanie ogłoszone na stronach internetowych wskazanych 
w pkt I. 4.

PROCEDURA I KRYTERIA PRZYZNAWANIA TYTUŁU „GMINA PRZYJAZNA RODZINIE 2016”
Oceny formalnej nadesłanych wniosków dokonuje zespół powołany przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, według następujących kryteriów:
	złożenie kompletnego wniosku na obowiązującym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu konkursu (należy wypełnić wszystkie pola w formularzu);
	dostarczenie papierowej wersji wniosku w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.; 
	złożenie na wniosku podpisu osób uprawnionych do reprezentowania gminy;

złożenie tylko jednego wniosku przez gminę.
	Wnioski spełniające wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego.
	Celem prac Komisji Konkursowej jest ocena merytoryczna złożonych wniosków oraz rekomendowanie Zarządowi Województwa Śląskiego trzech zwycięskich gmin.
	Komisja Konkursowa, oceniając wnioski, uwzględnia różnice pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, wynikające w szczególności z rodzaju danej jednostki (gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 157 poz. 1031) za gminę  miejsko-wiejską uznaje się, gminę, na terenie której jedna z miejscowości posiada status miasta, a pozostały teren tej gminy stanowi jej obszar wiejski., gmina miejska), jej uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i sytuacji demograficznej.
	Złożone wnioski będą oceniane na podstawie informacji zawartych we wniosku. W wyniku oceny gmina może łącznie otrzymać maksymalnie 33 punkty, przyznane według następujących kryteriów merytorycznych: 

Kryterium
Pytania ujęte w pkt III wniosku, brane pod uwagę przy ocenie kryterium
Punktacja
Trwałość działań – cykliczność podjętej inicjatywy lub jej długotrwały charakter 
3
0-6 pkt
Dostosowanie inicjatywy przyjaznej rodzinie do potrzeb 
i problemów społeczności lokalnej
4
0-6 pkt
Dostosowanie inicjatywy przyjaznej rodzinie 
do lokalnej polityki rodzinnej – zgodność z dokumentami strategicznymi przyjętymi w gminie
5
0-1 pkt
Obszary działań na rzecz rodziny, liczba i rodzaj organizowanych przedsięwzięć na rzecz wsparcia rodziny 
6,7,8
0-6 pkt
Skuteczność inicjatywy, ocena realizacji założonych, pozytywnych rezultatów
11
0-6 pkt
Zasoby wykorzystywane w realizacji inicjatywy (nakłady finansowe, współpraca z podmiotami publicznymi 
i niepublicznymi działającymi na rzecz rodziny, zaangażowanie mieszkańców gminy w realizację inicjatywy)
9,12
0-5 pkt
Innowacyjność, zastosowanie nowych rozwiązań przynoszących wymierne rezultaty lub ulepszanie praktyk już funkcjonujących
10
	pkt


	Wyboru zwycięskich gmin, a tym samym rozstrzygnięcia konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2016” dokonuje Zarząd Województwa Śląskiego.
	Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego o przyznaniu nagród w konkursie i tytułów „Gmina przyjazna rodzinie 2016” jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


NAGRODY
Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny merytorycznej złożonych wniosków, rekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego trzy gminy realizujące najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie.

	Zwycięskie gminy otrzymują tytuł „Gmina przyjazna rodzinie 2016” oraz nagrody Marszałka Województwa Śląskiego tj. pamiątkowe statuetki i tabliczki potwierdzające przyznanie tytułu. 
	Zwycięzcy konkursu mają prawo do używania tytułu „Gmina przyjazna rodzinie 2016” oraz wykorzystywania informacji o zdobyciu ww. tytułu w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych, a także w kontaktach z osobami trzecimi. 

Zwycięzcy konkursu w wydawanych przez siebie informacjach związanych z otrzymaniem tytułu „Gmina przyjazna rodzinie 2016”, zobowiązani są do informowania o fakcie organizacji konkursu przez Województwo Śląskie oraz zamieszczania logo Województwa Śląskiego „Śląskie. Pozytywna energia” zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: www.slaskie.pl.
Publiczne ogłoszenie wyników nastąpi za pośrednictwem stron internetowych wskazanych w pkt I. 4.
	Inicjatywy laureatów konkursu zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, jako przykłady dobrych praktyk.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
	Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach internetowych wskazanych w pkt I. 4. 
Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, a także przerwania lub odwołania konkursu uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego. Wszelkie informacje o zmianie zasad konkursu zostaną niezwłocznie ogłoszone na stronach internetowych wskazanych w pkt I. 4.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez podmioty zgłaszające kandydatury w ramach konkursu.
We wszystkich kwestiach spornych decyduje Zarząd Województwa Śląskiego, którego decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


Załącznik nr 1 
do Regulaminu konkursu  „Gmina przyjazna rodzinie 2016”



WNIOSEK UDZIAŁU W KONKURSIE 
„GMINA PRZYJAZNA RODZINIE 2016”

I. DANE GMINY - UCZESTNIKA KONKURSU
1)
Nazwa gminy

2)
Typ gminy
	gmina miejska

gmina miejsko-wiejska
gmina wiejska
3)
Liczba mieszkańców

4)
Adres

5)
Telefon kontaktowy gminy

6)
E-mail gminy

7)
Osoba upoważniona do kontaktów roboczych, w tym do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego)

II. DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ UCZESTNIKA KONKURSU   
(PREZYDENTA MIASTA, WÓJTA, BURMISTRZA LUB OSOBY POSIADAJĄCEJ UPOWAŻNIENIE DO PODPISANIA WNIOSKU)
1)
Imię i nazwisko

2)
Funkcja

3)
Adres siedziby

4)
E-mail

5)
Telefon kontaktowy

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANEJ 
INICJATYWY PRZYJAZNEJ RODZINIE:
1)
Tytuł zgłaszanej inicjatywy 
Należy wpisać tylko jeden zbiorczy tytuł, nawet w przypadku opisywania kilku przedsięwzięć. 

2)
Adresaci inicjatywy
W przypadku realizowania kilku przedsięwzięć należy wpisać wszystkich adresatów, ale już ich nie powtarzać.

3)
Termin rozpoczęcia inicjatywy oraz założony czas jej trwania

4)
Diagnoza społeczna gminy –uzasadnienie potrzeby realizacji inicjatywy, opis sytuacji demograficznej, uwarunkowań społeczno-ekonomicznych
Opis diagnozy powinien zawierać tylko najważniejsze informacje  – nie powinien przekraczać 0,5 strony tekstu. 


5)
Gminne dokumenty strategiczne w obszarze polityki rodzinnej, w które wpisuje się inicjatywa (proszę podać priorytet i/lub cel strategiczny, w który wpisuje się zgłaszana inicjatywa)


6)
Cele inicjatywy

7)
Obszar/obszary działań na rzecz rodzin, w które wpisuje się inicjatywa Należy zaznaczyć wszystkie obszary, 
w jakie wpisuje się zgłaszana inicjatywa (można zaznaczyć kilka)
Rozwiązania infrastrukturalne w gminie dostosowane do potrzeb rodziców z małymi dziećmi – podjazdy, windy, przewijaki 
w toaletach, kąciki dla dzieci;

	Infrastruktura sportowa i rekreacyjna - place zabaw dla dzieci, boiska szkolne i kompleksy sportowe;


	Oferta edukacyjno-rekreacyjna - organizacja i dofinansowanie półkolonii, kolonii oraz ferii zimowych, oferta zajęć pozaszkolnych dofinansowywanych z budżetu gminy;


	Szkolenia przygotowujące do pełnienia ról rodzicielskich, w tym opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców oraz rodzin zastępczych (np. szkoła rodzenia, szkoła rodziców 
i wychowawców);


	Realizacja projektów mających na celu aktywizację zawodową młodych matek oraz promujących elastyczne formy zatrudnienia, pozwalające na godzenie życia zawodowego 
z rodzinnym;


	Realizacja lokalnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych;


	Realizacja kampanii społecznych promujących rodzinę 
i integrujących pokolenia;


	Zwiększanie dostępności do instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem – zakładanie nowych żłobków/przedszkoli, zwiększanie ilości miejsc w placówkach już istniejących, dodatkowe dofinansowanie do miejsc w tego typu placówkach; działalność klubików dla dzieci, świetlic środowiskowych, 
w tym specjalistycznych świetlic środowiskowych; dostosowanie czasu pracy instytucji świadczących opiekę nad dziećmi do czasu pracy rodziców (elastyczny czas pracy tego typu placówek np. do godziny 18.00);


	Rozwinięta asystentura rodzinna – wzrost liczby asystentów rodziny zatrudnionych w MOPS, GOPS, PCPR itd.; wzrost ilości rodzin korzystających z pomocy asystenta rodziny; podniesienie odsetka usamodzielnionych rodzin; wzrost odsetka rodzin, które po otrzymaniu pomocy asystenta rodziny przestały być klientami pomocy społecznej (usamodzielniły się ekonomicznie);


	Punkty konsultacyjne i/lub informacyjne dla rodzin;


	Dodatkowe świadczenia wypłacane z budżetu gminy – np. zasiłek z tytułu urodzenia więcej niż 1 dziecka podczas 
1 porodu, zwiększenie kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego itp.


	Współpraca z podmiotami III sektora działającymi na rzecz rodziny


	Inne

8)
Szczegółowy opis działań 
podejmowanych w ramach inicjatywy, w tym sposoby wsparcia rodziny, kreowania jej pozytywnego wizerunku, roli oraz znaczenia w lokalnej społeczności (liczba i rodzaj organizowanych przedsięwzięć na rzecz wsparcia rodziny)
Opis działań powinien zawierać tylko najważniejsze informacje  – nie powinien przekraczać 3 stron tekstu. 


9)
Wykorzystanie lokalnych zasobów, partycypacja mieszkańców gminy 
w realizacji inicjatywy, współpraca 
z innymi podmiotami – publicznymi 
i niepublicznymi

10)
Zastosowanie  innowacyjnych rozwiązań lub ulepszenie praktyk już funkcjonujących

11)
Rezultaty ilościowe i jakościowe inicjatywy, skuteczność inicjatywy, 
w tym liczba beneficjentów
Rezultaty ilościowe to np. liczba przeszkolonych osób, zmodernizowanych placów zabaw itp. Rezultaty jakościowe opisują pozytywne efekty zrealizowanych przedsięwzięć dla rodzin. 


12)
Nakłady finansowe, źródła finansowania
Należy podać szacunkowe wartości zrealizowanych przedsięwzięć. Tam, gdzie jest to możliwe, należy podać kwotę sumaryczną całej inicjatywy.  


IV. OŚWIADCZENIA:

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2016” oświadczam, że przyjmuję jego wszystkie postanowienia i dobrowolnie przystępuję do uczestnictwa 
w konkursie.
Ponadto oświadczam, że:
Wszelkie treści, w tym moje dane osobowe wskazane we wniosku są zgodne z prawdą i nie naruszają czyichkolwiek praw autorskich i osobistych.
Dane zawarte w elektronicznej wersji wniosku są całkowicie zgodne z danymi przedłożonymi w wersji papierowej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych we wniosku, w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) przez organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.
Uzyskałem zgodę od osób, których dane zamieszczone zostały w zgłoszonej inicjatywie, na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
Ponoszę odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do materiałów załączonych 
do wniosku.
Ponoszę odpowiedzialność za wykorzystanie wizerunku osób występujących na załączonych do wniosku zdjęciach.
Wyrażam zgodę na publikację opisu inicjatywy i załączonych zdjęć na stronach internetowych oraz w materiałach promocyjnych powstałych w czasie trwania konkursu.






..........................................................
/data wypełnienia wniosku,
pieczęć  i podpis osoby upoważnionej/






