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Regulamin Konkursu Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego 

o tytuł  

SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 

edycja 2019 

 

§ 1 

Cele Konkursu 

 

1. Wzmocnienie kondycji Rodziny w Województwie Zachodniopomorskim. 

2. Wyróżnienie jednostki samorządu terytorialnego (gminy lub powiatu) podejmującej szczególnie 

wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz Rodziny.  

3. Identyfikacja i upowszechnienie sprawdzonych, skutecznych praktyk dotyczących wspierania Rodzin przez 

gminy lub powiaty z terenu województwa zachodniopomorskiego.  

 

§ 2 

Zasady organizacji Konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie” - postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. 

2. W Konkursie mogą uczestniczyć gminy i powiaty Województwa Zachodniopomorskiego. 

3. Laureat konkursu otrzymuje tytuł „Samorząd Przyjazny Rodzinie”, otrzymuje Statuetkę oraz nagrodę 

finansową w wysokości 100 000,00 zł. 

4. Dany samorząd może zostać laureatem Konkursu nie częściej niż raz na trzy lata. 

5. Laureat ma prawo posługiwać się przyznanym tytułem oraz statuetką Konkursu we wszystkich materiałach 

promocyjnych. 

6. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Kapituła, powołana przez Marszałka Województwa. 

7. Obsługę Konkursu prowadzi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi za pośrednictwem strony internetowej UMWZ pod adresem: 

www.rops.wzp.pl 

§ 3 

Zasady wyłonienia Laureata  

 

1. Kapituła Konkursu wybiera Laureata spośród gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego, 

które nadeślą na Konkurs wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z wypełnioną ankietę dotyczącą 

działań jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Rodziny. 

2. Kapituła Konkursu dokonuje oceny działań poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego  

na podstawie przesłanych ankiet, jak i dostępnych statystyk publicznych.  

3. Ocenie będą podlegały następujące parametry: 

a) kompleksowość rozwiązań na rzecz Rodziny – (oprócz zadań ustawowych także własne, 

dodatkowe inicjatywy) - 25 pkt.  
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b) partnerskie podejście do realizowanych zadań rozumiane jako włączanie adresatów działań  

w proces podejmowania decyzji oraz współpraca z innymi podmiotami/instytucjami – 30 pkt.  

c) innowacyjne i unikalne rozwiązania w polityce rodzinnej – 15 pkt. 

d) w przypadku gminy – premia za działania na rzecz pozostawania dzieci w rodzinach biologicznych 

– 15 pkt.  

e) w przypadku powiatu – premia za inicjowanie współpracy gmin na swoim terenie w obszarze 

polityki rodzinnej – 15 pkt. 

 

§ 4 

Kapituła Konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie” 

 

1. Skład Kapituły Konkursu: 

1) Przewodniczący - Marszałek Województwa lub upoważniony przez niego Członek Zarządu,  

2) Przedstawiciel Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, 

3) Dyrektor/Zastępca Dyrektora ROPS, 

4) 3-ech przedstawicieli Rady ds. Rodziny działającej przy Marszałku. 

2. Członkowie Kapituły wspólnie oceniają zgłoszenia do konkursu, przyznając punkty wg kryteriów  

z § 3, pkt. 3a – 3e niniejszego Regulaminu.  

3. W przypadku równej liczby punktów, Kapituła dokonuje ponownej oceny wybranych samorządów.  

W przypadku dalszej spójności ocen – rozstrzygającym jest głos Przewodniczącego. 

4. Z obrad Kapituły sporządza się protokół i przedstawia Zarządowi Województwa.  

5. Udział w pracach Kapituły ma charakter społeczny i honorowy. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie www.rops.wzp.pl. 

2. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane przez Przewodniczącego Kapituły. 

 


