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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 gminach, 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 gminnego  

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 

Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i rodzin, w tym usług mających na 

celu reintegrację rodziny  

 

1. Wsparcie wychowawczej funkcji rodziny (np. warsztaty przygotowujące do roli 

rodziców, warsztaty umiejętności wychowawczych). 

2. Trening umiejętności społecznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych. 

3. Usługi poradnictwa specjalistycznego (np. poradnictwo prawne, socjalne, rodzinne, 

pedagogiczne, psychologiczne). 

4. Wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci ( np. terapia logopedyczna, dogoterapia). 

5. Wsparcie w sytuacji kryzysu małżeństwa (warsztaty, poradnictwo, terapia, mediacje). 

6. Wsparcie społeczne w formie działań samopomocowych, wolontaryjnych, sąsiedzkich 

(np. grupy wsparcia, grupy samopomocowe, banki czasu, klub wolontariusza). 

7. Wsparcie zdrowia psychospołecznego (np. terapie, konsultacje specjalistyczne).  

8. Usługi asysty (np. asystent rodziny). 

9. Usługi wytchnieniowe.  

10. Wsparcie w zakresie zapewnienia opieki, niwelowania braków edukacyjnych, 

deficytów rozwojowych dla dzieci i młodzieży (np. rozszerzenie oferty w placówkach 

wsparcia dziennego).  

11. Wspieranie oferty edukacyjnej dla małych dzieci i ich rodziców (np. grupy zabawowe, 

kluby umożliwiające bezpieczne i inspirujące warunki rozwojowe dla dzieci  

i wsparcie rodziców). 

12. Wczesna diagnostyka problemów fizycznych, psychicznych i społecznych dzieci  

i rodzin. 

13. Wsparcie umiejętności zarządzania budżetem domowym  (np. warsztaty dotyczące 

zarządzania budżetem domowym, bezpiecznego pożyczania, wyjścia z długów). 

14. Działania zapewniające podnoszenie kwalifikacji kadr pracujących bezpośrednio  

z rodzinami biologicznymi, dziećmi lub społecznością lokalną (np. szkolenia, warsztaty, 

superwizje). 

 

 



PRIORYTET II 

Wspieranie inicjatyw promujących integrację rodzin, wzmacnianie więzi 

rodzinnych, międzypokoleniowych oraz edukację pozaformalną  

 

1. Wspieranie działań poprawiających kondycję zdrowotną (np. rajdy, turnieje sportowe, 

ćwiczenia ogólnorozwojowe). 

2. Organizowanie wydarzeń rekreacyjnych i integracyjnych (np. spotkania 

okolicznościowe, zjazdy rodzin, pikniki edukacyjne).  

3. Organizowanie wydarzeń umożliwiających uczestnictwo w kulturze (koncerty, 

spektakle teatralne, warsztaty kreatywne). 

4. Organizowanie wydarzeń promujących ekologiczny styl życia (np. warsztaty zero 

waste, piknik ekologiczny).  

5. Edukacja finansowa i konsumencka (np. spotkania dotyczące praw konsumentów, 

zarządzania budżetem domowym, bezpieczeństwa zakupów przez Internet). 

6. Edukacja cyfrowa (np. zajęcia z obsługi komputera, smartfona, warsztaty dotyczące 

bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni).  

 


