Załącznik nr 1 do Uchwały 1432/352/IV/2014
Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.07.2014 r.

Projekt pn.
„Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”

Katowice 2014
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Wprowadzenie
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom polityki prorodzinnej oraz mając na uwadze inspirowanie
i promowanie nowych rozwiązań w tym zakresie, Województwo Śląskie opracowało projekt
pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.
Projekt jest zgodny z rządowym programem wspierania rodzin wielodzietnych oraz wpisuje
się w rekomendacje przedstawione w Programie Polityki Rodzinnej Prezydenta RP pn.
„Dobry Klimat dla Rodziny”. Tym samym stanowi realne odzwierciedlenie zapisów
zamieszczonych w strategicznych dokumentach Województwa m.in. w Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” – Obszar priorytetowy: (B) Szanse rozwojowe
mieszkańców, Cel operacyjny: B.3. Harmonia społeczna i wysoki kapitał zaufania oraz
dogodne warunki życia mieszkańców, Kierunek działań 1: Podnoszenie dostępu do usług
wspierających funkcjonowanie rodziny, w tym wspieranie podmiotów oferujących takie
usługi, jak również w Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006 –
2020 – m.in. w celu strategicznym 1: Wzmocnienie polityki prorodzinnej oraz celu
strategicznym 2: Wyrównywanie szans wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.
W toku prac związanych z aktualizacją Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
na lata 2006-2020 opracowane zostały ekspertyzy oraz raporty zespołów zadaniowych
(w tym raport zespołu zadaniowego ds. rodziny), zawierające informacje na temat struktury
i warunków życia rodzin w województwie śląskim, jak również propozycje działań
dotyczących promowania i wspierania rodziny.
Projekt pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” adresowany jest do rodzin
wielodzietnych.
Interdyscyplinarny charakter dokumentu implikuje współpracę Województwa Śląskiego z
instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi na
rzecz rodziny, jak również z podmiotami sektora prywatnego, a także z jednostkami
samorządu terytorialnego oraz organami administracji państwowej.
Województwo Śląskie zakłada przede wszystkim współpracę z wojewódzkimi
samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz wojewódzkimi osobami prawnymi, które
w ramach własnej działalności udostępnią zasoby oraz zaoferują pakiet ulg i uprawnień dla
członków rodzin wielodzietnych.
Projekt pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” przewiduje wdrożenie, w oparciu
o zasadę pomocniczości, komplementarnych działań dających możliwość systemowego
wsparcia dla rodzin wielodzietnych. Proponowane w ramach projektu przedsięwzięcia mają
na celu zwiększenie dostępu rodzin wielodzietnych do usług publicznych. W okresie jego
obowiązywania będzie istniała możliwość włączania się partnerów do udziału w jego
realizację, co pozwoli tym samym na poszerzanie zasobów oraz oferty ulg i uprawnień dla
rodzin wielodzietnych.
Zniżki i dodatkowe uprawnienia oferowane przez partnerów projektu zostaną przyznane
rodzinom wielodzietnym, którym zostały wydane Karty Dużej Rodziny potwierdzające ich
prawo do korzystania z ulg, której wzór zawiera załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady
2

Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. ws. szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 755 z późn. zm.). Oznacza to, iż
województwo śląskie, jako przyjazne rodzinie, udostępni zasoby regionu – na zasadach
określonych w porozumieniach zawartych pomiędzy partnerami, a Województwem Śląskim –
także mieszkańcom innych części kraju.
Celem projektu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, zgodnie z Deklaracją
przyjętą uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/48/3/2014 z dnia 10 marca 2014
roku jest:
Wzmocnienie i wsparcie rodzin, zwłaszcza wielodzietnych,
zamieszkałych na terenie województwa śląskiego.
W ramach realizacji powyższego celu prowadzone będą następujące działania:
I. PROMOWANIE
RODZINY,
W
TYM
WIELODZIETNEJ
NATURALNEGO ŚRODOWISKA ROZWOJU

JAKO

1. Promowanie pozytywnego wizerunku rodziny i jej roli w życiu społecznym,
kreowanie pozytywnych ról rodzinnych, w tym zorganizowanie regionalnej kampanii
promocyjnej na rzecz umacniania wartości rodziny i współorganizacja
Metropolitalnego Święta Rodziny.
2. Promowanie rodzinności jako stylu życia oraz tworzenie warunków do wspólnego
spędzania wolnego czasu, w tym organizowanie wydarzeń, imprez, wystaw,
koncertów, pokazów i innych form prezentujących wspólne osiągnięcia rodzinne.
3. Promowanie i realizacja przedsięwzięć o charakterze regionalnym na rzecz rodziny
oraz integracji pokoleń (np. organizacja konkursu „Gmina przyjazna rodzinie”
o nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego).
4. Zwiększanie świadomości społecznej i promocja działań na rzecz obrony godności
i praw dziecka. Przeciwdziałanie negatywnym stereotypom i dyskryminacji rodzin
wielodzietnych.
5. Promocja działań na rzecz praw rodziców do wychowania i edukacji dzieci zgodnie
z wyznawanymi wartościami.
6. Wzmacnianie partycypacji rodzin w życiu społecznym.
7. Utworzenie i prowadzenie katalogu dobrych praktyk dotyczących rodziny.
II. WZMACNIANIE
FUNKCJI
I WYCHOWAWCZEJ RODZIN

PROKREACYJNEJ,

OPIEKUŃCZEJ

1. Tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego dzietności rodzin w regionie.
2. Promowanie rozwiązań na rynku pracy sprzyjających godzeniu życia zawodowego
i rodzinnego.
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3. Wspieranie warunków sprzyjających sprawowaniu osobistej opieki rodzicielskiej nad
dzieckiem do lat 3.
4. Wspieranie rozwoju różnych form opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz zwiększenie
dostępności usług oferowanych w ramach rozwiązań instytucjonalnych (żłobki, kluby
dziecięce, opiekun dzienny).
5. Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich. Wspieranie działań na rzecz rozwoju
umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców (np. szkoły rodziców
i wychowawców, poradnictwo dla rodziców).
6. Wspieranie wychowawczej roli szkoły, klubów sportowych, bibliotek, kółek
zainteresowań, organizacji pozarządowych i kościelnych osób prawnych itp.
7. Wspieranie i inicjowanie programów na rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionej propagowanie i wspieranie uczestnictwa dzieci i młodzieży w olimpiadach,
konkursach, festiwalach itp., rozwijanie programów stypendialnych.
III. WSPIERANIE DOSTĘPU RODZIN WIELODZIETNYCH DO USŁUG
1. Wspieranie dostępu rodzin (w tym) wielodzietnych do usług:

zdrowotnych,

kulturalnych,

sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,

edukacyjnych,

komunikacyjnych i transportowych
świadczonych przez Województwo Śląskie i jego jednostki
z wykorzystaniem ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (załącznik).

organizacyjne

2. Pozyskanie partnerów do realizacji projektu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej
Rodziny”.
3. Wspieranie dostępu rodzin wielodzietnych, do oferty przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą i wyrażających chęć włączenia się do przedsięwzięcia.
Promocja i koordynacja systemu ulg w jednostkach nie powiązanych strukturalnie i
kapitałowo z samorządem województwa oferujących usługi i zakup towarów.
4. Wzbogacenie oferty usług i świadczeń adresowanych do rodzin, w tym tworzenie
warunków
sprzyjających
wspólnemu
spędzaniu
czasu
przez
rodziny
z wykorzystaniem zasobów publicznych i niepublicznych.
5. Promocja dobrych rozwiązań w działaniach prorodzinnych wdrażanych przez
samorządy lokalne.
6. Ułatwianie rodzinom dostępu do informacji o dedykowanych im usługach
i produktach poprzez portal internetowy www.slaskiedlarodziny.pl oraz
www.slaskie.pl.
7. Promowanie rozwoju rynku dóbr i usług dostosowanego do potrzeb rodzin
wielodzietnych.
8. Wspieranie wolontariatu zaangażowanego w rozwój zainteresowań i zdolności
twórczych, sportowych, artystycznych itp. członków rodzin.
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IV. WSPIERANIE RODZINY W JEJ PRAWIDŁOWYM FUNCJONOWANIU
1. Wspieranie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej rodzin wykluczonych
społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Wzmacnianie działań mających na celu utrzymanie prawa rodziców do opieki nad
dziećmi i przeciwdziałanie dezintegracji rodziny.
3. Wsparcie sieci wyspecjalizowanych placówek realizujących zadania na rzecz pomocy
rodzinie.
4. Realizacja działań ukierunkowanych na:
 zwiększanie poziomu świadomości i odpowiedzialności rodziców za wychowanie
dzieci,
 odpowiedzialne rodzicielstwo,
 podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, kształtowanie postaw
i zachowań prospołecznych,
 promowanie zdrowego stylu życia i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu,
 przeciwdziałanie agresji, przestępczości i demoralizacji,
 zapobieganie problemom wynikającym z uzależnień behawioralnych i od
środków psychoaktywnych.
5. Inicjowanie tworzenia placówek wsparcia dziennego (w tym ognisk wychowawczych,
ochronek itp.), wzmocnienie infrastruktury w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich,
w tym rozwijanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego:
 programów socjoterapeutycznych,
 innych programów służących kompensowaniu zaniedbań wychowawczych
i opóźnień rozwojowych dzieci i młodzieży.
6. Promocja wolontariatu zaangażowanego w pomoc rodzinom wielodzietnym.
7. Upowszechnianie
współpracy
interdyscyplinarnej
instytucji
publicznych,
niepublicznych i sektora prywatnego na rzecz rodziny. Wspieranie tworzenia
lokalnych koalicji na rzecz rodziny.
8. Inicjowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej członków rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów ekonomii
społecznej.
V. WZMACNIANIE
ZASTĘPCZEJ

SYSTEMU

WSPIERANIA

RODZINY

I

PIECZY

1. Realizacja zadań służących wspieraniu rodzin przeżywających trudności opiekuńczowychowawcze, w tym przeciwdziałających umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej
lub umożliwiających powrót dzieci do rodzin biologicznych, w tym prowadzenie
asystentury rodzinnej.
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2. Promowanie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz rodzin adopcyjnych jako
najbardziej właściwych form opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziców
biologicznych.
3. Wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej (rodzin zastępczych, rodzinnych domów
dziecka), w tym budowanie sieci wsparcia, grup samopomocowych, grup wsparcia,
poradnictwa.
4. Propagowanie dobrych praktyk kierowanych do rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka.
5. Doskonalenie zawodowe kadr jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,
regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, placówek opiekuńczowychowawczych, placówek wsparcia dziennego, organizatorów rodzinnej pieczy
zastępczej, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, ośrodków adopcyjnych oraz
podmiotów, którym zlecono realizację zadań w w/w zakresie.
6. Współpraca z sektorem pozarządowym działającym na rzecz wspierania rodziny
i pieczy zastępczej w przedmiocie realizacji zadań publicznych z tego zakresu.
VI. DIAGNOZOWANIE
I
MONITOROWANIE
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

SYTUACJI

RODZIN

1. Prowadzenie badań dotyczących problematyki rodziny przez jednostki samorządu
terytorialnego przy współpracy środowisk naukowych.
2. Upowszechnianie oraz wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z problematyką
rodziny, w tym organizacja konferencji, seminariów, spotkań, wydarzeń o charakterze
lokalnym i regionalnym.
3. Opracowywanie i wydawanie publikacji dotyczących wspierania rodziny.
4. Formułowanie rekomendacji związanych z prowadzeniem polityki prorodzinnej.
5. Opiniowanie krajowych, regionalnych i lokalnych dokumentów programowych
dotyczących rodziny. Uczestnictwo w zespołach zadaniowych, merytorycznych,
eksperckich i doradczych.

Wdrażanie projektu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” realizowane
będzie poprzez:
1. Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej składającej się z następujących
elementów:
a) Przygotowanie spójnej identyfikacji wizualnej projektu (w tym projekt
logotypu i pozostałych motywów identyfikacji wizualnej).
b) Utworzenie strony internetowej w domenie www.slaskiedlarodziny.pl. Portal
będzie stanowił podstawowe źródło informacji o projekcie i będzie zawierał
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m.in. bazę partnerów oraz wykaz ulg i uprawnień przez nich zaoferowanych
w ramach projektu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.
c) Wykonanie materiałów promocyjnych projektu (w tym tabliczek i naklejek dla
partnerów Tu realizujemy projekt „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej
Rodziny”, naklejek z informacjami o projekcie, ulotek informacyjnopromocyjnych).
d) Realizacja kampanii promocyjnej w regionalnych mediach, celem przybliżenia
idei i założeń projektu.
Dodatkowo informacje o projekcie pojawią się na stronie Województwa Śląskiego
slaskie.pl.
2. Zawarcie porozumień z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi
oraz z wojewódzkimi osobami prawnymi, które zaoferowały pakiet szczególnych ulg
i uprawnień dla rodzin wielodzietnych w ramach prowadzonej przez siebie
działalności, na mocy których:
a) Partnerzy:
 włączają się do realizowanego przez Samorząd Województwa systemu
wsparcia rodzin wielodzietnych,
 zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej
Rodziny”, a także otrzymują tabliczkę Tu realizujemy projekt „Śląskie dla
rodziny – Karta Dużej Rodziny”. Ponadto wszelkie znaki projektu będą mogły
zostać wykorzystywane przez partnerów w ich materiałach reklamowych i
informacyjnych.
 deklarują możliwość przygotowania rocznych sprawozdań z wykonania
zapisów porozumienia.
b) Województwo:
 przekazuje partnerom niezbędne informacje o projekcie,
 w ramach akcji informacyjnej przedstawia w materiałach informacyjnych oraz
na stronie internetowej slaskiedlarodziny.pl, przedmiotowe przedsięwzięcie
oraz zakres ulg i uprawnień udzielanych przez partnerów.
3. Prowadzenie strony internetowej zawierającej informacje dotyczące m.in. bieżących
działań oraz aktualnego katalogu podmiotów oferujących ulgi i uprawnienia w ramach
prowadzonej przez siebie działalności.
4. Wystąpienie do Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
o udostępnienie sprawozdania dotyczącego wdrażania ogólnopolskiej Karty Dużej
Rodziny w województwie śląskim.
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5. Złożenie Sejmikowi Województwa Śląskiego przez Zarząd Województwa Śląskiego
pisemnej informacji z realizacji projektu, w terminie do końca pierwszego kwartału
następującego po roku, którego dotyczy informacja.
Realizatorami projektu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” będą: Województwo
Śląskie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami
pozarządowymi przy wsparciu środowisk naukowych i gospodarczych, Kościoła i związków
wyznaniowych oraz innych instytucji prowadzących działania na rzecz rodziny.
Wśród potencjalnych źródeł finansowania projektu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej
Rodziny” zidentyfikowano:
 budżet Województwa Śląskiego,
 budżet gmin i powiatów,
 budżet Państwa,
 fundusze unijne,
 środki podmiotów gospodarczych,
 środki własne organizacji pozarządowych,
 środki innych instytucji prowadzących działania na rzecz rodziny.
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Załącznik do projektu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”
Propozycje wsparcia dla rodzin wielodzietnych złożone przez wojewódzkie
samorządowe jednostki organizacyjne oraz wojewódzkie osoby prawne, w ramach
prowadzonej przez siebie działalności
Lp.

Instytucja

1.

Teatr Śląski im. St.
Wyspiańskiego w Katowicach

2.

Teatr Rozrywki
w Chorzowie

3.

Opera Śląska
w Bytomiu

4.

Filharmonia Śląska im. Henryka
Mikołaja Góreckiego
w Katowicach

Propozycja wsparcia
Szczegóły propozycji
dla rodzin
wielodzietnych
50% zniżki na spektakle Z wyłączeniem spektakli
własne repertuarowe
premierowych, po
wcześniej dokonanej
rezerwacji.
50% zniżki na spektakle Ilość miejsc ograniczona
Teatru Rozrywki
do 10 osób. Obowiązuje
wcześniejsza rezerwacja
miejsc. Zniżka nie
obejmuje wydarzeń
artystycznych o
charakterze
impresaryjnym (występy
gościnne, koncerty).
Od 20% do 30%
Po wcześniej dokonanej
zniżki na spektakle
rezerwacji
repertuarowe
35% zniżki na koncerty 35% zniżki na koncerty
repertuarowe.
repertuarowe – po
Cykl koncertów
wcześniej dokonanej
rodzinnych pt.: „Młoda rezerwacji za wyjątkiem:
Filharmonia”
koncertów
i „Akademia
sylwestrowych (29
Muzycznego Smaku”,
i 30.12.2014 r.), koncertu
które zostały objęte
inauguracyjnego sezon
odrębnym,
2014/2015 (19.09.2014
promocyjnym
r.), koncertu Jubileuszu
cennikiem biletów
70 - lecia Filharmonii
w ramach „Biletu
Śląskiej (22.05.2015 r.),
rodzinnego”
cyklu koncertowego
w preferencyjnych
„Filharmonia Konesera”.
cenach.
Ponadto cykl koncertów
rodzinnych pt.: „Młoda
Filharmonia”
i „Akademia
Muzycznego Smaku”,
które zostały objęte
odrębnym, promocyjnym
cennikiem biletów
w ramach „Biletu
rodzinnego”
w preferencyjnych
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5.
6.

7.
8.

Muzeum Śląskie
w Katowicach
Muzeum Górnośląskie
w Bytomiu

Muzeum Zamkowe
w Pszczynie
Muzeum Historyczne
w Bielsku-Białej

9.

Muzeum "Górnośląski Park
Etnograficzny w Chorzowie"

10.

Planetarium i Obserwatorium
Astronomiczne im. Mikołaja
Kopernika w Chorzowie

11.

Śląski Ogród Zoologiczny
w Chorzowie

12.

Wojewódzki Park Kultury
i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka
S.A.
Śląskie Wesołe Miasteczko
w Chorzowie
Wojewódzki Ośrodek Kultury
i Sportu „Stadion Śląski”
w Chorzowie
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego
w Raciborzu
Zespół Szkół

13.

14.

15.

cenach: 15 zł dla osoby
dorosłej, 6 zł dla dziecka
oraz 1 złoty dla dziecka
poniżej 6-tego roku życia
Koncerty objęte
repertuarem będą
opatrzone informacją
o udziale Filharmonii
w projekcie oraz logiem
projektu.
Zakup biletu rodzinnego Dla rodziny od 3 do 10
os. – 20 zł
Wstęp dla rodzin
Bilet upoważnia do
w cenie 30 zł
zwiedzania wszystkich
ekspozycji stałych oraz
czasowych od wtorku do
soboty w obu budynkach
muzeum (pl. Jana III
Sobieskiego 2 i ul. W.
Korfantego 34)
50% zniżki za wstęp
50% zniżki na wstęp
50% zniżki za wstęp

Ulga zarówno dla biletu
normalnego jak
i ulgowego
Zakup biletu rodzinnego Uprawnia do
na seans (dla rodziny 2
bezpłatnego zwiedzania
+ 3, 15 zł - zniżka 50%) obserwatorium
astronomicznego dla
wszystkich członków
rodziny
50% zniżki na bilety
wstępu od cen
cennikowych
20% zniżki na bilety

50% zniżki

Dot. wynajmu kortów
tenisowych

Organizowanie
warsztatów sportowych

Raz w miesiącu

Udzielenie zniżek

Proponowana cena biletu
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Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego
w Raciborzu

16.

Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli
"WOM" w Częstochowie

17.

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
w Katowicach

dotyczących opłat
związanych z udziałem
w zajęciach
rekreacyjnosportowych
organizowanych na
basenie ZSOMS
20 % zniżka na noclegi
w Ośrodku
Szkoleniowym
w Złotym Potoku
Ulga 50% dla
rodzica/opiekuna
prawnego oraz ulga
ustawowa dla dzieci
i młodzieży lub ulga
30% w przypadku braku
legitymacji
uprawniającej do ulgi
ustawowej

wstępu dla każdego
dziecka z rodziny
wielodzietnej 4 zł

Po wcześniej dokonanej
rezerwacji

Oferta dotyczy przejazdu
mającego miejsce od
dnia poprzedzającego
dzień wolny od pracy od
godz. 14.00 do
ostatniego dnia wolnego
od pracy do godz. 24.00,
na przejazdy
jednorazowe, wyłącznie
w terminie ważności
określonym na bilecie

Dane opracowane na podstawie informacji uzyskanych od:
- Wydziału Kultury,
- Wydziału Edukacji i Nauki,
- Wydziału Ochrony Środowiska,
- Wydziału Turystyki i Sportu,
- Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie,
- Kolei Śląskich Sp. z o.o. w Katowicach.

Propozycje szkół policealnych prowadzonych w formie jednostki budżetowej w zakresie
profilaktyki i promocji zdrowia dla rodzin wielodzietnych
Lp.
1.

Nazwa podmiotu
Centrum Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego
Województwa
Śląskiego
w Gliwicach

Propozycja
Zabiegi z zakresu kosmetyki
i masażu.

Uwagi
Dwa razy w roku

Badanie wad postawy i płaskostopia.
Oznaczanie poziomu cukru we krwi
i pomiary ciśnienia tętniczego.
Prelekcje prozdrowotne.

2.

Centrum Kształcenia
Zawodowego i
Ustawicznego
Województwa
Śląskiego
w Katowicach

Badania wad postawy (instruktaż
i zestaw ćwiczeń do domu) oraz
instruktaż przyjmowania
prawidłowej postawy.
Badania płaskostopia (instruktaż
3

Raz w miesiącu

i zestaw ćwiczeń do domu).
Zajęcia ruchowe dla dzieci.

3.

4.

5.

Centrum Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego
Województwa
Śląskiego w Rybniku
Centrum Kształcenia
Zawodowego i
Ustawicznego
Województwa
Śląskiego w Zabrzu
Regionalne Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
w Sosnowcu

Prelekcje prozdrowotne.
Bezpłatne porady w zakresie wad
postawy u dzieci. Osoba udzielająca
porad: magister rehabilitacji
ruchowej.

Raz w miesiącu

Przeprowadzanie przeglądów jamy
ustnej

Raz na kwartał

Badanie: ciśnienia tętniczego,
poziomu cukru, EKG.

Raz w roku

Pokaz udzielania pierwszej pomocy.

Dane opracowane na podstawie informacji uzyskanych przez Wydział Edukacji i Nauki
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Załącznik nr 2 do Uchwały 1432/352/IV/2014
Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.07.2014 r.

RAMOWY WZÓR POROZUMIENIA
W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI
W ZWIĄZKU W REALIZACJĄ PROJEKTU PN. „ŚLĄSKIE DLA RODZINY – KARTA
DUŻEJ RODZINY”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------zawarte w ..................... w dniu ......................... pomiędzy:
Województwem Śląskim
z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46,
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego,
w imieniu którego działają:
1.
2.
zwanym dalej "Województwem"
a
.....................................
z siedzibą w ....................................... , adres:
reprezentowanym przez:
1.
2.
zwane dalej "Partnerem"
- łącznie dalej nazywanych "Stronami Porozumienia"
Preambuła
Celem niniejszego Porozumienia jest określenie zasad współpracy z wojewódzkimi
samorządowymi jednostkami organizacyjnymi – Partnerami, w ramach realizacji projektu pn.
„Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.
Porozumienie o współpracy jest przejawem starań ze strony Województwa Śląskiego oraz
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na rzecz zwiększenia dostępu do
oferty kulturalnej, edukacyjnej, zdrowotnej, sportowej i rekreacyjnej, a tym samym popierania
i promowania, udostępnionego rodzinom wielodzietnym, instrumentu służącego zaspokajaniu
potrzeb w wymienionym zakresie.
Strony Porozumienia wyrażają wolę i przekonanie, że przyjęte przez nie zobowiązania
przyczynią się do wzmocnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodzin oraz szeroko
rozumianego rozwoju dzieci i młodzieży wychowywanej w rodzinach wielodzietnych.
§1
Na mocy niniejszego Porozumienia Partner włącza się do realizowanego przez Województwo
Śląskie systemu wsparcia rodzin wielodzietnych, polegającego na zapewnieniu określonych
w treści Porozumienia form pomocy dla rodzin wielodzietnych.
1

§2
1. Partner zobowiązuje się do zaoferowania pakietu ulg i uprawnień członkom rodzin
wielodzietnych, których uprawnienia zostały potwierdzone poprzez wydanie Karty
Dużej Rodziny, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja
2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla
rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).
2. Zakres ulg i szczególnych uprawnień oraz miejsca, w których będą przyznane ulgi
i szczególne uprawnienia, określa załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
3. Partner oświadcza, iż oferowane w ramach programu dobra lub usługi są zgodne
z celem projektu.
§3
Partner zobowiązuje się do udzielania ulg lub realizacji innych świadczeń na rzecz
uprawnionych członków rodzin wielodzietnych we własnym zakresie w szczególności przy
wykorzystaniu posiadanych środków finansowych, bez angażowania z tego tytułu
dodatkowych środków z budżetu Województwa Śląskiego. Strony Porozumienia z tytułu
realizacji jego postanowień nie będą wnosić wobec siebie żadnych roszczeń finansowych.
§4
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach odpowiada
za koordynację wdrażania projektu, w tym za działania promocyjne.
§5
1. Województwo w ramach akcji informacyjnej jest upoważnione do zamieszczania
informacji o zobowiązaniach przyjętych na siebie przez Partnera, zgodnie z treścią
niniejszego Porozumienia, w materiałach informacyjnych i na prowadzonej przez Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego stronie internetowej.
2. Partner jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o udziale
w przedsięwzięciu określonym treścią Porozumienia i stosowania w miejscach udzielania ulg
i uprawnień materiałów promocyjnych projektu zawierających w szczególności logotyp
projektu, udostępnionych przez Województwo Śląskie.
3. Województwo zobowiązuje się do udostępniania Partnerowi niezbędnych informacji
o projekcie.
4. Partner może zbierać dane statystyczne dotyczące udzielanej pomocy wskazanej w § 2.
5. W przypadku zbierania danych, o których mowa w ust. 4, Partner zobowiązuje się
dostarczyć zebrane dane statystyczne Województwu Śląskiemu poprzez przekazanie
sprawozdania z realizacji Porozumienia za dany rok do dnia …….… (wzór standardowego
formularza sprawozdawczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia).
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§6
Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
§7
Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają dla swej ważności i skuteczności zachowania
formy pisemnej, w formie Aneksu do Porozumienia, pod rygorem nieważności.
§8
Każda ze Stron Porozumienia ma prawo rozwiązać niniejsze Porozumienia z zachowaniem
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga zachowania
formy pisemnej i doręczenia drugiej Stronie Porozumienia.
§9
Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu Porozumienia Strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Województwa.
§10
Porozumienie wchodzi w życie z dniem …………………………….*
§11
Porozumienie sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
każdej ze Stron Porozumienia.

Województwo:

Partner:

*Nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie Projektu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, tj. od 1 września 2014 r.

3

Załącznik nr 2 do Porozumienia nr ……………………….. z dnia ………………………..

WZÓR STANDARDOWEGO FORMULARZA SPRAWOZDAWCZEGO DLA PARTNERÓW
ŚLĄSKIE DLA RODZINY - KARTA DUŻEJ RODZINY
(stan za okres od ………….…. r. do ………….….r.)
Lp.

Nazwa Partnera

Liczba usług/osób
korzystających z ulg/uprawnień

1

1

Liczba rodzin korzystających
z ulg/uprawnień

