
Regulamin Konkursu „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie” 
 
§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zwany dalej Organizatorem Konkursu, ustanawia 

Konkurs, skierowany do samorządów gminnych oraz powiatowych z terenu 
województwa dolnośląskiego, pn. „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”, zwany dalej 
„Konkursem”.  

2. Laureaci konkursu, zgodnie z art. 8a. Ustawy o Samorządzie Województwa, zostaną przez 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego rekomendowani Sejmikowi Województwa 
Dolnośląskiego do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na działania na rzecz lokalnej polityki 
prorodzinnej.   

3. Zostaje powołana Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele władz 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Wojewody Dolnośląskiego, Rzecznika Praw 
Dziecka oraz regionalne osobistości, cieszące się powszechnym autorytetem, której 
zadaniem będzie wyłonienie Laureatów Konkursu.  

4. Jednostką odpowiedzialną za całość spraw merytorycznie i organizacyjnie związanych z 
Konkursem jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, zwany dalej „Sekretariatem 
Konkursu”.  

5. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Konkursie i wyłaniania jego Laureatów określa 
Sekretariat Konkursu.  

6. Szczegółowy harmonogram prac związanych z Konkursem (w tym termin naboru 
wniosków w Konkursie) ustala Sekretariat Konkursu.  
 

 
§ 2 Cele Konkursu 
1. Celem Konkursu „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”, zwanego dalej „Konkursem” jest:  

1) wyróżnienie działań podejmowanych na rzecz rodziny i polityki prorodzinnej przez 
samorządy terytorialne z terenu województwa dolnośląskiego  

2) pobudzenie aktywności samorządów lokalnych w obszarze polityki prorodzinnej  
3) identyfikacja i promocja „dobrych praktyk” w obszarze działań samorządów lokalnych 

na rzecz rodziny.  
2. W ramach Konkursu oceniane będą działania mające na celu wzmocnienie potencjału 

dolnośląskiej rodziny, w tym:  
1) Promocja idei „dużej rodziny”, budowanie pozytywnego wizerunku „dużej rodziny” 

oraz wsparcie „dużych rodzin” w pełnionych przez nie funkcjach opiekuńczo – 
wychowawczych  

2) Działania na rzecz wzmacniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodziny oraz 
wzmacniania wzajemnych relacji łączących członków rodziny  

3) Tworzenie możliwości/ oferty spędzania przez rodzinę wspólnie czasu wolnego i 
rekreacji – oferta rekreacyjna, sportowa, kulturowa, edukacyjna 



4) Promocja rodzicielstwa, w tym rodzicielstwa zastępczego 
5) Działania na rzecz wzmacniania więzi międzypokoleniowych, opartych na wzajemnym 

szacunku i współodpowiedzialności za swój los 
6) Wsparcie rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym  

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane działania prowadzone przez samorządy lokalne 
samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.  

 
§ 3 Uczestnicy Konkursu 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być samorządy terytorialne z terenu województwa 

dolnośląskiego.  
2. Laureaci Konkursu nie mogą składać wniosków w dwóch kolejnych edycjach Konkursu 

przypadających w okresie dwóch lat od roku otrzymania udzielonej przez województwo 
dolnośląskie pomocy finansowej.  
 

§ 4 Kapituła Konkursu  
1. Laureaci Konkursu wyłaniani są przez powołaną przez Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą:  
1) 2 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  
2) Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Rodziny lub jego 

przedstawiciel albo inny przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
3) Wojewoda Dolnośląski lub jego przedstawiciel  
4) Rzecznik Praw Dziecka lub jego przedstawiciel  
5) Inne osoby wskazane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.  

2. Kapituła Konkursu składa się z co najmniej 6 Członków. Skład osobowy Kapituły Konkursu 
jest jawny.  

3. Udział w pracach Kapituły Konkursu jest bezpłatny.  
4. Kadencja Kapituły Konkursu trwa trzy lata.  
5. Posiedzenia Kapituły Konkursu są protokołowane. 
6. Osoby wchodzące w skład Kapituły Konkursu wybierają spośród swego grona 

Przewodniczącego. Przewodniczący kieruje całością prac Kapituły Konkursu.  
7. Zmiany w składzie Kapituły Konkursu mogą być dokonywane w trakcie trwania jej 

kadencji w przypadku rezygnacji Członka Kapituły lub z innych powodów czyniących jego 
udział w pracach Kapituły niemożliwym. Uzupełnienie składu Kapituły Konkursu odbywa 
się zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.  

8. Wszystkie decyzje w sprawach związanych z wyłonieniem Laureatów Konkursu 
podejmowane są w głosowaniu jawnym, w którym decyduje zwykła większość głosów. W 
przypadku, gdy głosowanie nie daje rozstrzygnięcia, głos decydujący w sprawie ma 
Przewodniczący Kapituły.  

9. Kapituła Konkursu ocenia pod względem merytorycznym złożone wnioski. Na podstawie 
oceny merytorycznej Kapituła przygotowuje propozycję kandydatur Laureatów Konkursu 



wraz z uzasadnieniem i przedstawia je, za pośrednictwem Sekretariatu Konkursu, 
Zarządowi Województwa Dolnośląskiego do zatwierdzenia i akceptacji.  

10. Obsługę administracyjną Kapituły Konkursu zapewnia Sekretariat Konkursu.  


