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w trakcie tegorocznego ogólnopolskiego zjazdu dużych ro-
dzin zorganizowane zostało Forum Samorządowe na rzecz 
dużych rodzin, podczas którego prezydenci i wójtowie gmin 
wymieniali się doświadczeniami z zadań, które prowadzą 
na rzecz rodzin w swoich miejscowościach. Forum patro-
nuje związek dużych rodzin „Trzy Plus”. obecnie Forum 
Samorządowe na rzecz dużych rodzin nawiązało współ-
pracę z europejską siecią samorządów przyjaznych rodzinie, 
a m.in.: Szczecin i Grodzisk mazowiecki, zostały miastami 
pilotażowymi z Polski.

Podczas Forum regina maroncelli Florio, która jest prze-
wodniczącą Europejskiej Federacji dużych rodzin, wręczyła 
maciejowi Gramatyce, zastępcy Prezydenta miasta Tychy ds. 
Społecznych, certyfikat Samorządu Przyjaznego rodzinie 
(zdjęcie obok). miasto Tychy od teraz oficjalnie zostało włą-
czone w pilotażowy program, mający na celu tworzenie na-
rzędzi przydatnych dla gmin działających na rzecz rodzin.

Zaproszenie dla mieszkańców
Prezydent miasta serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach 
społecznych, dotyczących projektu uchwały w sprawie nowych zasad Programu „3+ 
Liczna rodzina”. Uwagi oraz propozycje można zgłaszać do 9 sierpnia 2020 roku. 
Szczegóły na www.razemtychy.pl

Cele europejskiej sieci samorządów 
przyjaznych rodzinie:

wspieranie projektów skierowanych do rodzin •	
(szczególnie wielodzietnych), aby pomóc im 
w godzeniu życia domowego i zawodowego oraz 
zachęceniu młodych ludzi do przechodzenia 
do dorosłości
stworzenie środowiska kulturalnego, społecznego •	
i gospodarczego sprzyjającego, przyjaznego 
i atrakcyjnego dla rodzin z dziećmi w Europie
budowanie sojuszu na rzecz rodzin wśród •	
społeczeństwa obywatelskiego, gmin i przedsiębiorstw
współpraca ze strategicznymi instytucjami •	
europejskimi w celu promowania rodzin 
i holistycznego spojrzenia na politykę rodzinną
promowanie wymiany dobrych praktyk, przyjaźni •	
i know-how, poprawa mobilności, wymiany 
kulturalnej, zwalczanie ubóstwa gospodarczego 
i kulturowego
wspieranie gmin wprowadzających innowacyjne •	
polityki rodzinne w celu stworzenia wspólnego 
standardu wysokiej jakości usług i świadczeń 
rodzinnych

tychy przyjazne 
Dużej rodzinie

Podczas Plenerowego VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Warszawie miasto Tychy otrzymało Certyfikat Samorządu 
Przyjaznego Rodzinie. Wyróżnienie, które miało zostać wręczone już w kwietniu podczas uroczystego spotkania, w sobotę zostało 
przekazane z rąk przewodniczącej ELFAC – Reginy Maroncelli Florio.
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