Załącznik nr 4 do Regulaminu
Konkursu „Opolskie dla Rodziny”

KARTA OCENY
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
w konkursie „Opolskie dla Rodziny”

Informacje ogólne

Wyszczególnienie

Dane

Imię i nazwisko członka Kapituły
Konkursu „Opolskie dla Rodziny”

Oceniana jednostka samorządu
terytorialnego

 gmina miejska lub miejsko-wiejska
 gmina wiejska

Kategoria

 powiat
Suma punktów
(str. 3; max. 85 punktów)

Uwagi

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Organizatorem Konkursu „Opolskie dla Rodziny”:
tel. 77 44 82 200, 77 44 82 176; e-mail: rodzina@opolskie.pl
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1. Strategia/program
Punkty
Strategia/programu
min – max
Zapisy uwzględniające wsparcie rodzin oraz/lub osób starszych

przyznane

0–10

2. Wsparcie (pozaustawowe, wynikające z inicjatywy samorządu), udzielane rodzinom i osobom
starszym przez gminę/powiat w latach 2016-2017 r.
PUNKTY
Rodzaj wsparcia
min – max
Bezpośrednie wsparcie finansowe
Działalność edukacyjna (np. zajęcia wyrównawcze, nauka
języków obcych w domu kultury)
Działalność kulturalna, sportowa i artystyczna (np. zespoły
taneczne, teatralna)
Opieka nad dziećmi (np. żłobki, kluby dziecięce, opiekunowie
dzienni) lub osobami starszymi (np. domy dziennego pobytu,
opieka pielęgniarska)
Budownictwo komunalne lub socjalne
Usługi transportowe
Porady prawne, terapie, mediacje
Kampanie informacyjne
Inne

przyznane

0–20

3. Działania (pozaustawowe, wynikające z inicjatywy samorządu), podejmowane na rzecz rodzin i osób
starszych przez gminę/powiat w latach 2016-2017 r.
PUNKTY

Rodzaj działań
min – max
Integracja rodzin i osób starszych (pikniki, festyny, imprezy
sportowe, itd.)
Działania aktywizacyjne na rzecz osób starszych (zajęcia
sportowe, kulturalne, rękodzieło itd.)
Warsztaty dla rodziców spodziewających się dziecka i dla
rodziców małych dzieci (szkoły rodzenia, opieka, pielęgnacja
itd.)
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (warsztaty,
integracja, aktywizacja itd.)
Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Inne

przyznane

0–20

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Organizatorem Konkursu „Opolskie dla Rodziny”:
tel. 77 44 82 200, 77 44 82 176; e-mail: rodzina@opolskie.pl
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4. Współpraca z innymi podmiotami w ramach działań na rzecz rodzin i seniorów w latach 2016-2017 r.
PUNKTY
Podmiot
min – max
Współpraca z instytucjami rządowymi
Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
Współpraca z organizacjami pożytku publicznego
Współpraca z podmiotami prywatnymi
Współpraca z innymi organizacjami, instytucjami (np.
kościelnymi, związanymi z ochroną zdrowia itp.)

przyznane

0–15

5. Sposoby/formy konsultacji z mieszkańcami spraw dot. obszarów związanych z rodziną i osobami
starszymi w latach 2016-2017 r.
PUNKTY
Mechanizm

przyznane

min – max
Spotkania konsultacyjne
Rada Rodziców lub Rada Seniorów działająca przy urzędzie
Budżet obywatelski
Ankietyzacja, badanie opinii mieszkańców, możliwość
wyrażenia opinii drogą elektroniczną (forum, mail)
Inne mechanizmy

0–10

6. Pozyskanie przez gminę/powiat środków zewnętrznych na realizację zadań związanych z rodziną
i osobami starszymi w latach 2016-2017 r.
PUNKTY
Zewnętrzne źródło finansowania

przyznane
min – max

Pozyskanie przez gminę/powiat środków zewnętrznych na
realizację zadań związanych z rodziną i osobami starszymi w
latach 2016-2017 r.

0–10

SUMA PUNKTÓW

max
85 pkt

…………………………………………..…..
Pieczątka i podpis członka Kapituły Konkursu

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Organizatorem Konkursu „Opolskie dla Rodziny”:
tel. 77 44 82 200, 77 44 82 176; e-mail: rodzina@opolskie.pl
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