REGULAMIN KONKURSU „WIELKOPOLSKA GMINA PRZYJAZNA RODZINIE”
– EDYCJA 2019 r.

§1
CELE
Celem konkursu jest:
1. Promowanie działań prorodzinnych w ramach działań podejmowanych przez
gminy.
2. Promocja pozytywnego wizerunku władz samorządowych, jako podmiotów
realizujących działania o charakterze prorodzinnym.
3. Wybór Liderów wśród wielkopolskich gmin przyjaznych rodzinie i potwierdzenie
tego certyfikatem „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”.

§2
ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Wojewoda Wielkopolski.

§3
ZASADY ZGŁASZANIA I KRYTERIA KONKURSOWE

1. Konkurs jest skierowany do gmin z terenu Wielkopolski.
2. Zgodnie z przyjętym Regulaminem Konkursu „Wielkopolska Gmina Przyjazna
Rodzinie”, to gmina, podejmująca działania z zakresu wsparcia i pomocy
rodzinom, które przynoszą istotne efekty dla społeczności lokalnej.
3. Zgłoszenia

danej

gminy

do

Konkursu

może

dokonać

gmina

(będąca

wnioskodawcą, jak również inna gmina), organizacje pozarządowe oraz
członkowie

Rady

Rodziny

przy Wojewodzie Wielkopolskim. Warunkiem

uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zgłoszenia do 15 listopada 2019 r.
4. Zgłoszenie

zawiera

wypełniony

formularz

zgłoszeniowy,

ankietę

oraz

opracowanie pisemne, sporządzone przez gminę, zawierające długofalową
strategię działań podejmowanych przez gminę w ramach polityki prorodzinnej

oraz krótki opis działań zgłoszonych w ankiecie. Część opisowa nie powinna
przekraczać 4 stron formatu A4.
5. Formularz,

ankietę

elektronicznej

na

i

opracowanie

adres:

pisemne

należy

przesłać

konkurswgpr@poznan.uw.gov.pl

oraz

w formie
w

wersji

papierowej na adres Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki
Społecznej al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.
§4
KRYTERIA DOKONYWANIA REKOMENDACJI PRZEZ RADĘ RODZINY
1. Ankieta konkursowa zawiera 28 pytań, za które łącznie można uzyskać
maksymalnie 56 pkt.
2.

W punkcie 28 formularza należy podać liczbę nowych miejsc pracy utworzonych
w roku ubiegłym na terenie danej gminy.

3. Część opisowa dotycząca działań prorodzinnych podejmowanych przez gminę
stanowi 35% ogólnej oceny zgłoszenia.
4. Na ogólną ocenę zgłoszenia będzie miał wpływ współczynnik dzietności
obliczony dla każdej z gmin zgłoszonych do konkursu.
§5
ZASADY WYBORU LAUREATÓW
1. Oceny

przesłanych

zgłoszeń

dokonuje

Rada

Rodziny

działająca

przy

Wojewodzie Wielkopolskim oraz powołani w skład komisji konkursowej
przedstawiciele samorządu gmin, laureatów konkursu

„Wielkopolska Gmina

Przyjazna Rodzinie” – Edycja 2019, do dnia 10 grudnia 2019 r.
2. Laureaci konkursu w danym roku nie mogą przystąpić jako kandydaci do edycji
konkursu w roku następnym.
3. Rada Rodziny rekomenduje 5 gmin, które uzyskały najwyższą ocenę.
4. Wyboru 3 laureatów konkursu dokonuje Wojewoda Wielkopolski po otrzymaniu
rekomendacji Rady Rodziny.
5. Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystości, zorganizowanej
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie kwestie związane z interpretacją warunków niniejszego Regulaminu
rozstrzygane będą przez Organizatora Konkursu.
2. Przystępując do konkursu zgłaszający i uczestnik akceptuje postanowienia
niniejszego Regulaminu.

