REGULAMIN KONKURSU MINISTRA RODZINY i POLITYKI SPOŁECZNEJ
„SAMORZĄD PRO FAMILIA”
Edycja 2021
Znajdźmy miejsce w Polsce, gdzie rodzinom żyje się najlepiej!
§ 1.
CELE KONKURSU

Celem Konkursu jest:
1. Promowanie działań prorodzinnych w ramach zadań realizowanych przez samorządy;
2. Promowanie pozytywnego wizerunku władz samorządowych jako podmiotów tworzących
optymalne warunki do funkcjonowania rodzin;
3. Wybór wiodących samorządów, których działania w zakresie polityki prorodzinnej,
przynoszą efekty w postaci poprawy warunków funkcjonowania rodzin i mogą być
przykładem „dobrych praktyk”.
§ 2.
ORGANIZATOR KONKURSU

1.

Organizatorem Konkursu jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.
§ 3.
ZASADY ZGŁASZANIA I KRYTERIA KONKURSOWE

1. Konkurs jest skierowany do samorządów z całej Polski.
2. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje samorząd, a warunkiem uczestnictwa w Konkursie
jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 31 marca 2021 r.
3. Zgłoszenie musi zawierać: wypełniony Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), Ankietę
(Załącznik nr 2) oraz Opis długofalowej strategii działań podejmowanych przez
samorząd w ramach polityki prorodzinnej (Załącznik nr 3).
4. Formularz zgłoszeniowy wraz z Ankietą oraz Opisem długofalowej strategii działań
podejmowanych przez samorząd w ramach polityki prorodzinnej należy przesłać
w postaci
elektronicznej
za
pośrednictwem
strony
internetowej
https://www.gov.pl/rodzina/samorzad-pro-familia-2021
lub
na
adres:
e-mail:
pro_familia@mrips.gov.pl . Dokonanie zgłoszenia jest możliwe tylko drogą elektroniczną.
5. Realizowana przez samorząd polityka prorodzinna powinna być kierowana do
wszystkich rodzin z dziećmi (bez względu na dochody) i mieć na celu tworzenie dla nich
odpowiednich warunków funkcjonowania.

6. Zgłoszenia będą przyjmowane w następujących kategoriach:
1) Gmina wiejska
2) Gmina miejsko-wiejska
3) Gmina miejska do 20 tys. mieszkańców
4) Gmina miejska od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
5) Gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców
§ 4.
ZASADY WYBORU LAUREATÓW

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w trzyetapowej procedurze.
2. Pierwszy etap polega na ocenie wypełnionej Ankiety, która stanowi Załącznik nr 2.
Na tym etapie samorząd może uzyskać maksymalnie 100 punktów według klucza.
3. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych po 10 samorządów z najwyższą liczbą
punktów w każdej z pięciu kategorii, o których mowa w § 3 ust. 6.
4. W przypadku, gdy wskutek uzyskania takiej samej liczby punktów przez większą liczbę
samorządów nie będzie możliwe wyodrębnienie 10 samorządów z najwyższą liczbą
punktów, to do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie odpowiednio większa liczba
samorządów.
5. W drugim etapie Kapituła Konkursu - w skład której wchodzą Przewodnicząca Rady
Rodziny oraz 4 członków Rady Rodziny wskazanych przez Ministra Rodziny i Polityki
Społecznej - dokona oceny samorządu na podstawie Opisu długofalowej strategii działań
podejmowanych przez samorząd w ramach polityki prorodzinnej (Załącznik nr 3).
Kapituła Konkursu może również wziąć pod uwagę wskaźniki demograficzne
samorządu, a także dokonać weryfikacji danych zawartych w Ankiecie (Załącznik nr 2).
Na tym etapie samorząd może uzyskać maksymalnie 100 punktów przyznanych przez
Kapitułę Konkursu.
6. Na podstawie sumy punktów z pierwszego i drugiego etapu Kapituła Konkursu
rekomenduje po 3 samorządy w każdej kategorii, o których mowa w § 3 ust. 6, które
zostaną zakwalifikowane do trzeciego etapu oraz 3 samorządy do wyróżnienia, o którym
mowa w ust. 12 za szczególnie kreatywny, nieszablonowy element polityki prorodzinnej
realizowany przez samorząd.
7. Lista samorządów rekomendowanych do trzeciego etapu zostanie ogłoszona na stronie
internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 7 maja 2021 r.
8. W trzecim etapie Minister Rodziny i Polityki Społecznej w porozumieniu
z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Polityki Demograficznej wybierze po 1 samorządzie
w każdej kategorii, o których mowa w § 3 ust. 6, które otrzymają tytuł SAMORZĄD PRO
FAMILIA.
9. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie laureatom nagród oraz wyróżnień nastąpi
w drugiej połowie maja 2021 r., nie później jednak niż do dnia 30 maja 2021 r.
O dokładnej dacie laureaci Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora
Konkursu.
10. Laureaci Konkursu będą mogli posługiwać się tytułem SAMORZĄD PRO FAMILIA oraz
będą mieli możliwość posługiwania się taką pieczęcią w materiałach promocyjnych
do dnia 31 maja 2022 r.

11. Laureaci Konkursu w danym roku mogą przystąpić jako kandydaci do edycji Konkursu
w roku następnym.
12. W ramach Konkursu mogą również zostać przyznane przez Ministra Rodziny i Polityki
Społecznej maksymalnie 3 wyróżnienia za szczególnie kreatywny, nieszablonowy
element polityki prorodzinnej realizowany przez samorząd.
§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie kwestie związane z interpretacją warunków niniejszego Regulaminu
rozstrzygane będą przez Organizatora Konkursu.
2. Za organizację i przebieg Konkursu odpowiada Biuro Ministra we współpracy z Biurem
Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej oraz Departamentem
Komunikacji i Promocji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
3. Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

