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Konkurs                                           
Samorząd Przyjazny Rodzinie 



Szanowni Państwo! 

 

Samorząd Województwa Łódzkiego po raz drugi ogłosił konkurs SAMORZĄD PRZYJAZNY 

RODZINIE. Celem konkursu jest wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego  

w realizacji działań na rzecz rodziny i dziecka. W 2022 r. kwota przeznaczona na konkurs 

została zwiększona do wysokości  400.000,00 zł. W ramach konkursu pomoc finansową  

w formie dotacji celowej mogą otrzymać gminy i powiaty z terenu województwa łódzkiego.  

 

Poniższy materiał powstał z myślą o  tych powiatach, które jeszcze rozważają decyzję  

czy ubiegać się o dotację na realizację zadań, a także o tych, które tę decyzję już podjęły  

i przygotowują wniosek.  

 

W materiale skupiliśmy się na opisie przykładowych działań, które mogą być realizowane  

w ramach poszczególnych priorytetów przyjętych na 2022 rok.  Zaznaczamy, są to 

przykładowe inicjatywy, które mogą, ale w żaden sposób nie muszą zostać uwzględnione 

 we wniosku o udzielenie pomocy finansowej. Mają być one wskazówką pomocną  

w planowaniu realizacji dofinansowanego zadania. Wierzymy, że to Państwo najlepiej znacie 

potrzeby danej społeczności lokalnej i planujecie wsparcie adekwatne do jej potrzeb. 

 

Liczymy na włączenie się jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego  

w realizację działań , które będą odpowiedzią na nowe wyzwania i potrzeby  rodzin i dzieci 

Naszego regionu. 

 

Zachęcamy do składania wniosków. W przypadku pytań, wątpliwości pozostajemy  

do Państwa dyspozycji.  

 

 

 

 

 

 

 



PRIORYTET I 

Doskonalenie systemu pieczy zastępczej, rozwój warunków sprzyjających 

zaspokojeniu potrzeb dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej 

 

1. Inicjowanie, rozpowszechnianie i wspieranie działań mających na celu  pozyskiwanie 

kandydatów do prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.  

2. Organizowanie szkoleń, warsztatów zwiększających kompetencje rodzin zastępczych.  

3. Organizacja przedsięwzięć integrujących środowisko rodzin zastępczych (miejsca 

spotkań, grupy wsparcia, spotkania okolicznościowe). 

4. Zapewnienie superwizji dla osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą. 

5. Organizowanie specjalistycznego poradnictwa dla opiekunów zastępczych. 

6. Zapewnienie dostępu do specjalistycznego wsparcia dla dzieci i młodzieży. 

przebywającej w pieczy zastępczej (terapeuci, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci). 

7. Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

umieszczonych w pieczy zastępczej (np. kurs językowy, korepetycje). 

8. Działania zapewniające rozwój zainteresowań, zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej zgodnie z jej potrzebami 

9. Wsparcie systemu pieczy zastępczej usługami wolontariatu. 

10. Specjalistyczne wsparcie dla rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej (np. miejsca spotkań, szkolenia, warsztaty). 

11. Wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia (szkolenia, 

warsztaty, mentoring, poradnictwo).  

12. Działania zapewniające podnoszenie kwalifikacji kadr pracujących bezpośrednio  

z dziećmi lub na rzecz rodzin biologicznych, zastępczych, rodzinnych domów dziecka, 

placówek opiekuńczo-wychowawczych.  

 

 

 

 

 

 



 PRIORYTET II 

Wspieranie działań mających na celu zwiększenie dostępności usług  

z zakresu interwencji kryzysowej 

 

1. Działania pre-interwencyjne (działania profilaktyczne, w tym działania informacyjno-

promocyjne dotyczące możliwości uzyskania pomocy w ramach interwencji 

kryzysowej, popularyzowanie wiedzy o interwencji kryzysowej). 

2. Działania zapewniające wsparcie w sytuacjach kryzysowych (poradnictwo 

psychologiczne, poradnictwo socjalne, konsultacje prawne, pomoc medyczna, grupy 

wsparcia, konsultacje z terapeutą, psychoterapia). 

3. Działania na rzecz zapewnienia schronienia w sytuacjach kryzysowych. 

4. Działania post-interencyjne (działania wzmacniające i wspierające osoby i rodziny 

dotknięte problemami i sytuacjami kryzysowymi). 

5. Organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe specjalistów 

zatrudnionych w instytucjach interwencji kryzysowej.  


