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RODZINA – KAPITAŁ DLA MIASTA. 

CELOWOŚĆ UTWORZENIA CENTRUM INICJATYW RODZINNYCH W POZNANIU 

 

Wstęp 

Poznań boryka się ze spadającą liczbą mieszkańców. Władze samorządowe miasta oceniają 

strukturę demograficzną osób porzucających miasto jako wysoce niepokojącą. 

Stolicę Wielkopolski opuszczają często ludzie młodzi i w średnim wieku (30-45+), którzy 

mają na wychowaniu dzieci i są aktywni zawodowo. Charakter wykonywanej przez nich 

pracy pozwala uzyskiwać zarobki ponadprzeciętne, bardzo często posiadają zdolność 

kredytową, a dobra pozycja materialna pozwala wielu rodzinom na kupowanie nieruchomości 

i osiedlanie się w niedużej odległości od Poznania. Analizy socjologiczne i obserwacja 

kierunków migracji potwierdzają, że szczególnie rodziny 2+1 i 2+2, do niedawna mieszkające 

na poznańskich osiedlach, wyprowadzają się do podpoznańskich gmin. Nowe miejsce 

zameldowania poznaniaków poza granicami miasta powoduje spadek wpływów z podatków 

do budżetu Poznania.  

Zmniejszająca się liczba mieszkańców spowodowana ruchami migracyjnymi, coraz niższa 

dzietność Polek, która nie gwarantuje zastępowalności pokoleń oraz postępujące starzenie się 

społeczeństwa stanowią olbrzymie zagrożenie dla Poznania. Można je porównać do tykającej 

bomby zegarowej, która musi wybuchnąć i w perspektywie 15-20 lat spowodować znaczący 

kryzys finansów miejskich. Jak pokazują doświadczenia wielu miast w Europie i na świecie, 

może on doprowadzić do znacznego obniżenia jakości życia w mieście, a także problemy z 

finansowaniem i realizowaniem zadań, które powinny być realizowane w sferze publicznej.  

W 2000 r. ludzie wieku emerytalnym stanowili 16,6% mieszkańców kraju. Warto przy tym 

zaznaczyć, że o ile w latach 1990-2000 liczba mieszkańców Polski wzrosła 1,2%, to 

liczebność seniorów o ponad 20%
1
. 

Dlatego władze miasta powinny postawić na promocję, rozwój i wsparcie rodzin, które 

stanowią kapitał dla miasta.  

 

Obserwując rozwój myśli w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych o roli 

rodziny i dziecka zasadne jest, by naczelnym zadaniem poznańskiego Centrum Inicjatyw 

Rodzinnych było tworzenie procesów i struktur wspierających rodziny w ich codziennym 

funkcjonowaniu i rozwoju oraz zapobieganie kryzysom dotykającym różnych obszarów życia 

rodzinnego.  
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Centrum Inicjatyw Rodzinnych ma stanowić ważny ośrodek doradczy i informacyjny na 

mapie Poznania. Mimo, że jednostki miejskie, organizacje pozarządowe i kościelne oraz 

wielu prywatnych organizatorów życia społecznego posiada już bogatą ofertę w zakresie 

edukacji, kultury, sportu rekreacji oraz spraw społecznych, rodzice nadal poświęcają sporo 

czasu na poszukiwanie właściwych dla siebie i dzieci propozycji i form wsparcia.  

Dlatego Centrum Inicjatyw Rodzinnych ze swoim silnym, fachowym zespołem powinno stać 

się poznańskim ekspertem w zakresie wiedzy o rodzinie i dla rodziny. 

 

CIR – Ekspert w zakresie wiedzy o rodzinie i dla rodziny  

1. Centrum Inicjatyw Rodzinnych ma doradzać rodzicom i informować na temat 

dostępnych i aktualnych ofert  

2. CIR ma zbierać i koordynować oferty dla rodzin z terenu miasta Poznania 

3. Pracownicy CIR, obserwując potrzeby rodziców, mają inicjować, koordynować i 

wdrażać nowe projekty, oferty i wydarzenia.  

 

 

POZNAŃ 
1. miastem zdrowym  

demograficznie 

2. atrakcyjnym dla rodzin 

3. pożądanym miejscem 
zamieszkania 

CENTRUM 
INICJATYW 

RODZINNYCH 
1. USŁUGA – FAMILY SERVICE 

2. WIEDZA = MIASTO + 
RODZINA + DEMOGRAFIA + 

EKONOMIA 

3. PUBLIC RELATIONS 

4. MARKETING MIEJSCA 

5. WELCOME CENTER 

UAM i UE 

RODZINA I DEMOGRAFIA 

1. Aktualna wiedza 

2. Budowanie zasobów wiedzy 
– ekspertyzy, raporty, 

rozwiązania 

3. Wiedza - Propozycje i 
narzędzia jej wykorzystania 
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Działanie CIR 

Centrum Inicjatyw Rodzinnych zaproponuje rodzicom szeroki wachlarz usług wspierających 

ich w budowaniu dobrych relacji rodzinnych i uczestniczeniu w rozwoju dzieci na każdym 

etapie dorastania
4
.  

CIR – pomoc w odkrywaniu świata przez dzieci, wsparcie w doborze właściwych dla 

konkretnej rodziny form edukacji i spędzania wolnego czasu 

CIR – wsparcie dla rodzin w budowie sieci sąsiedzkich i osiedlowych w celu realizacji 

zadań edukacyjnych i opiekuńczych w miejscu zamieszkania.  

CIR – wsparcie rodziców w ich indywidualnych zadaniach wychowawczych, kulturowych 

i potrzebach zawodowych i socjalnych. 

CIR – wsparcie małych inicjatyw rodzinnych, mających na celu promocję zdrowego stylu 

życia i zachowań prozdrowotnych 

CIR – wsparcie rodziców migracyjnych w nowym miejscu zamieszkania – oferta jednostek 

i instytucji niezbędnych do zorganizowania życia rodzinnego – funkcja Welcome Center 

CIR – wsparcie władz miasta, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziału 

Rozwoju Miasta, PCŚ i jednostek naukowych w pozyskiwaniu wiedzy na temat potrzeb 

mieszkańców Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców z dziećmi  

 

 

Centrum Inicjatyw Rodzinnych powstaje w Poznaniu, ponieważ: 

 Każdy mieszkaniec Poznania jest ważny.  

 Każda rodzina jest ważna, każdy rodzic jest ważny, każde dziecko wyjątkowe.  

 Centrum Inicjatyw Rodzinnych ma wspierać zaspakajanie potrzeb konkretnych 

rodzin i ich członków.  

 

 

Wymuszana na wielu członkach społeczeństwa mobilność zawodowa (nawet na terenie kraju) 

i związana z nią często konieczność zmiany miejsca zamieszkania, otoczenia, utrata kontaktu 

z rodziną, bliskimi i znajomymi, skutkuje szczególnie w krajach Europy Środkowej, w tym 

również w Polsce, rosnącą niepewnością egzystencjalną – strachem przed zmianą statusu 

materialnego, pozycji społecznej, utratą więzi rodzinnych, kłopotami zdrowotnymi.  

Dlatego pracownik Centrum Inicjatyw Rodzinnych, wyposażony w odpowiednie prorodzinne 

oferty i projekty ma minimalizować negatywne skutki zachodzących w bardzo szybkim 

tempie zmian społecznych, które dotykają bezpośrednio konkretnych członków rodzin.  

 

Dla rodzin powstaną odciążające ich struktury organizacyjne, mające w dyspozycji 

zbiór prorodzinnych instrumentów prorodzinnej polityki miasta.  

Umożliwi to kontakt z przedstawicielami struktur miejskich, którzy będą szybko reagować na 

aktualne potrzeby poszczególnych osób z grup docelowych CIR. Dlatego w codziennej pracy 

CIR zakłada się współdziałanie osób i instytucji nie tylko w sformalizowanej formie, ale i 

koalicjach, tworzonych na bieżąco w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb poznańskich 

rodzin. W Poznaniu możliwe jest uzyskanie efektu synergii: wielopoziomowa współpraca, 

bazująca na wiedzy i kompetencjach przedstawicieli polityki, poznańskich środowisk 
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naukowych, biznesowych, twórczych, organizacji wyznaniowych i pozarządowych, może 

skutkować wartościowymi projektami na rzecz rodziny.  

Zebrane doświadczenie, jego promocja i prezentacja na poziomie krajowym powinno 

spowodować, że poznańskimi działaniami będą interesować się naśladowcy.  

 

Grupy docelowe 

Korzystając wieloletnich doświadczeń europejskich w zakresie rozwoju centrów dla rodzin 

jest wysoce zasadne powstanie w Poznaniu jednostki, której celem będzie fachowa obsługa 

rodzin i rodziców mieszkających w Poznaniu.  

Wśród nich znajdują się: 

1. Osoby planujące potomstwo 

2. Rodzice dzieci w wieku do 3 lat 

3. Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym 

4. Rodzice dzieci w wieku szkolnym, z uwzględnieniem różnych szczebli edukacji 

szkolnej oraz szerokiej palety zainteresowań i form spędzania wolnego czasu  

*edukacja 

* kultura 

* sport 

* rekreacja 

5. Rodzice wielodzietni 

6. Rodzice dzieci ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi 

7. Rodzice w trudnej sytuacji mieszkaniowej, zawodowej, materialnej, prawnej czy 

społecznej 

8. Rodzice pragnący powrócić na rynek pracy, np. po urlopie wychowawczym 

9. Rodzice i dzieci wymagający aktywizacji społecznej  

10. Rodzice oczekujący nietypowych form opieki nad dziećmi, np. 2 dni w tygodniu w 

godzinach popołudniowych 

11. Rodziny planujące zamieszkanie na terenie Poznania 

Zadowolenia z warunków życia w mieście może przekładać się na rezygnację z decyzji 

opuszczenia Poznania i zamieszkania w innej miejscowości.  
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PODSTAWOWE ZADANIA: 

 poradnictwo i informacja 

 budowanie koalicji - sieci współpracy na rzecz rodzin 

 realizacja komunikacji społecznej, adekwatnej do celów i programów szczegółowych 

realizowanych przez CIR 

 wsparcie dla rodzin w wielu obszarach życia codziennego. 

 

 

Obszary działalności: 

 edukacja, opieka, wychowanie 

 stwarzanie możliwości komunikacji między środowiskami  

 aktywizacja osiedlowych liderów życia publicznego na rzecz tworzenia sieci 

współpracy rodzin 

 tworzenie narzędzi, wspierających współpracę i komunikację między instytucjami, 

organizacjami i środowiskami działających na rzecz rodzin  

 tworzenie narzędzi informacyjnych – centrum prezentacji ofert dla rodziny  

 wzmocnienie kompetencji rodzinnych i wychowawczych na różnych etapach rozwoju 

rodziny i dziecka 

GRUPY 
DOCELOWE 

TRADYCYJNE 
RODZINY 

RODZICE  

I DZIECI 

GRUPY 
SZCZEGÓLNE  

 * PRZYSZLI RODZICE 

*RODZICE SAMOTNIE 
WYCHOWUJĄCY DZIECI 

* RODZINY CHCĄCE 
ZAMIESZKAĆ W 

POZNANIU 

 

DZIECI I MŁODZIEŻ 

RÓŻNE GRUPY 
WIEKOWE 

Różne grupy 
potrzeb 

URZĄD MIASTA 
POZNANIA 

JEDNOSTKI 
PODLEGŁE MIASTU 

WYDZIAŁ ROZWOJU 
MIASTA POZNANIA 
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 wsparcie lokalowe – spotkania i imprezy dla rodziny  

 wsparcie w zakresie budowania dobrych relacji międzypokoleniowych 

 wspieranie członków rodzin w wypełnianiu ich codziennych zadań w obszarze życia 

zawodowego, w tym wspieranie różnych form aktywności zawodowej kobiet.  

 

Struktura Organizacyjna CIR 

CIR jest tworzone w celu merytorycznej obsługi 70% mieszkańców Poznania.  

Usługi informacyjne, doradcze i organizacyjne wymagają zbudowania profesjonalnego 

zespołu fachowców z obszarów: 

1. Wiedza o rodzinie, wsparcie rodziny, zapobieganie kryzysom w rodzinie 

2. Wiedza o funkcjonowaniu Urzędu Miasta i jednostek miejskich, samorządowych, 

rządowych i realizacji przez nie zadań adresowanych do poznańskich rodzin 

3. Wiedza na temat ofert kierowanych do rodzin przez środowisko poznańskich 

przedsiębiorców i jednostek pozarządowych 

4. Wiedza z zakresu komunikacji społecznej  

5. Zarządzanie organizacją: 

5.1  pracy zespołu  

5.2  przygotowywanymi i realizowanymi projektami na rzecz rodziny 

5.3  koalicjami tworzonymi na rzecz rodziny 

5.4  relacjami z partnerami zewnętrznymi, pozyskanymi do realizacji zadań na rzecz 

rodziny 

 

Struktura organizacyjna CIR ma być strukturą opartą na zarządzaniu przez lidera. Właściwa 

praca zespołowa, stały kontakt z pracownikami, szybkie reagowanie na nowe wyzwania i 

zadania do rozwiązania mają stać się atutem Centrum. Zespół na początku ma liczyć 5 osób. 

 

Struktura organizacyjna uwzględnia obszary, które uznane zostały za najważniejsze podczas 

spotkań zespołów roboczych, tworzących koncepcję Centrum Inicjatyw Rodzinnych.  

 

ZESPÓŁ i ZAKRES DZIAŁAŃ CENTRUM INICJATYW RODZINNYCH: 

1. zespół informacyjno-doradczy (2 etaty) 

dwóch specjalistów ds. obsługi rodziny– obsługa telefoniczna i bezpośrednie spotkania z 

rodzinami  

2. zespół inicjatywno-wdrożeniowy (inicjatywa+wdrożenie+komunikacja społeczna) 

(2 etaty) 

 dyrektor – organizacja pracy, koncepcje, programy, koordynacja programów, 

realizacja zadań i budżetu), komunikacja z jednostkami nadrzędnymi i przełożonymi 

 specjalista ds. organizacji inicjatyw CIR  

 komórka ds. komunikacji społecznej (outsourcing pracowniczy) 

3. zespół poradniany (1 etat) 

 specjalista ds. organizacyjnych, koordynator rodzinnych poradni specjalistycznych 

 zewnętrzne zespoły poradniane, eksperci i specjaliści; obsługa telefoniczna 

i bezpośrednie spotkania z rodzinami (outsourcing) 
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Centrum Inicjatyw Rodzinnych i komunikacja społeczna 

CIR od 2016 roku rozpocznie realizację wybranych elementów polityki prorodzinnej miasta, 

będzie też prezentować oferty dla rodziny, realizowane przez podmioty prywatne.  

W celu zbudowania jak najlepszych modeli przekazu informacji do rodzin będzie korzystać z 

nowoczesnych narzędzi w komunikacji społecznej, dlatego zostanie zbudowany pakiet 

nośników informacyjnych i reklamowych, dzięki którym w ciągu dwóch lat 80% rodziców 

dzieci w wieku do 18 lat będzie znać markę Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Budżet na 

komunikację społeczną nie powinien być niższy niż 25% i nie wyższy niż 40% całego 

budżetu CIR.  

Biorąc pod uwagę umiejscowienie kompetencji pracowniczych w strukturze pracy CIR, 

komunikacja społeczna jest elementem obszaru inicjatywno-wdrożeniowo- 

komunikacyjnego. 

 

Dla właściwej realizacji elementów polityki rodzinnej miasta Poznania przez CIR niezbędne 

będzie szczegółowe opracowywanie strategii dla każdego projektu. 

 

PRO FAMILY PROJECT 

KOMUNIKAC
JA 

WDROŻENIE 

* OPRAC. 
STRATEGII 

INICJATYWA 

 

ETAPY REALIZACJI PROJEKTÓW: 

 

1. niezbędna inicjatywa (władze miasta, radni miasta Poznania, pracownicy wydziałów 

i jednostek podległych UM, w tym CIR, organizacje pozarządowe, organizacje 

wyznaniowe, poznańskie rodziny, zainteresowani) wymagająca akceptacji 

kierownictwa CIR 

2. opracowanie sposobu wdrożenia, zbudowanie narzędzi do realizacji i dokumentacji 

sprawozdawczej w celu kontroli przebiegu i realizacji projektów 

3. opracowanie i realizacja właściwie dobranych metod komunikacji społecznej, 

sprawozdawczość i kontrola ich efektów 
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Struktura organizacyjna CIR

 
Partnerzy Centrum Inicjatyw Rodzinnych 

Partnerzy, z którymi współpraca może poprawić jakość życia rodzin w Poznaniu:  

1. Organy i instytucje miejskie, samorządowe, rządowe 

2. Żłobki, przedszkola, kluby malucha, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, 

poznańskie uczelnie 

3. Organizacje uczniowskie, np. działające w obszarze wolontariatu  

4. Prorodzinne organizacje wyznaniowe 

5. Organizacje pozarządowe działające na rzecz rodzin 

6. Instytucje kultury, teatry, kina, domy kultury, kluby sportowe 

7. Szkoły językowe  

8. Prywatne centra edukacji i kultury dla dzieci i dorosłych 

9. Publiczne i niepubliczne ośrodki zdrowia  

Urząd Miasta 
Poznania 

 i Prezydent  
Miasta Poznania 

 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu 

Miasta Poznania i 
Poznańskie Centrum 

Świadczeń 

CENTRUM INICJATYW 
RODZINNYCH 

DYREKTOR CIR  

ORGANIZACJA PRACY, KONCEPCJE, PROGRAMY, 
KOORDYNACJA PROGRAMÓW, REALIZACJA ZADAŃ I 

BUDŻETU 

* SPECJALISCI  DS. OBSŁUGI RODZINY  

2 OSOBY  – OBSŁUGA TELEFONICZNA  I BEZPOŚREDNIE 
SPOTKANIA Z RODZINAMI  

* SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI INCJATYW CIR 
 

* KOMÓRKA DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ  

* SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNYCH  
I KOORDYNATOR RODZINNYCH PORADNI 

SPECJALISTYCZNYCH  
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10. Centrum Inicjatyw Senioralnych 

11. Partnerzy instytucjonalni 

12. Partnerzy biznesowi, szczególnie ci, którym bliska jest idea odpowiedzialności 

społecznej w biznesie  

13. Partnerzy medialni 

 

CIR miejscem dialogu 

Dialog w CIR będzie odgrywać bardzo ważną rolę: pracownicy CIR będą służyć pomocą 

informacyjną i doradczą, a rodziny będą źródłem wiedzy i inspiracji dla Centrum. Uwagi i 

sugestie rodziców, fachowo opracowywane i przekazywane do kompetentnych organizatorów 

poznańskiego życia publicznego, czyli władz miasta i środowisk działających na rzecz rodzin, 

mają być podstawą do tworzenia nowej jakości prorodzinnych ofert w Poznaniu. CIR ma stać 

się miejscem spotkania i dialogu – cenne inicjatywy najczęściej powstają dzięki temu, że 

między osobami istnieje dialog. Centrum jest projektem i zadaniem, wykraczającym poza 

mury budynku, w którym będzie jego siedziba.  

Spotkania i rozmowy, krajowe i międzynarodowe dyskusje oraz konferencje będą miały 

udział w działaniu poznańskiego CIR. W kręgu zainteresowań pracowników CIR będzie 

wsparcie zarówno sąsiedzkich inicjatyw prorodzinnych, jak i międzynarodowych wydarzeń 

naukowych.  

 

 

Motorem działania poznańskiej instytucji będą
4
: 

1. wiedza 

2. chęć wsparcia rodziny w jej zadaniach i dążeniach 

3. głęboki szacunek dla człowieka w każdej sytuacji życiowej 

4. inicjatywa i fantazja  

5. chęć zawodowego spełnienia się i rozwoju pracowników 

6. kompetencje i zdolności pracowników, połączone w pracy zespołu  

 

 

PROJEKTY W RAMACH CENTRUM INICJATYW RODZINNYCH: 

 

Projekt „Rodzina i globalizacja”– praca z rodzinami na bazie Early Excellance 

Globalizacja to z jednej strony szansa na rozwój dla rodzin, z drugiej strony przyczyna 

wzrostu liczby osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.  

Centrum opracuje ofertę dla rodziców i dzieci w niepewnej sytuacji życiowej i ekonomicznej. 

Celem będzie kształtowanie odważnych i twórczych zachowań, które przełożą się na 

pozytywne kompetencje osobiste członków rodzin w bliższej i dalszej przyszłości. Na 

podstawie 20-letnich badań i doświadczeń związanych z działaniem centrów Early 

Excellence (USA, Wielka Brytania i Niemcy)
4
, można założyć, że w zaproszonych do 

projektu środowiskach rodzinnych wzrasta zdolność twórczego działania, wiara we 

własne zdolności i umiejętności i rośnie chęć pozyskiwania wiedzy.  

Szczegółowe opracowanie i wdrożenie projektu „Rodzina i Globalizacja” będzie możliwe 

przede wszystkim dzięki obecnym w Poznaniu licznym przedstawicielom środowiska 
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uniwersyteckiego oraz środowisk związanych z pracą na rzecz rodziny (m.in. Wydz. Zdrowia 

i Spraw Społecznych UM, Wydział Oświaty UM, PCŚ, MOPR). Ważną rolę do spełnienia 

mają aktywni liderzy życia społecznego oraz potencjalni partnerzy działający w sferze 

prywatnej na rzecz rodzin i dzieci.  

W zależności od wyników negocjacji do dyspozycji działających przekazane zostaną już 

istniejące miejskie i państwowe zasoby lokalowe.  

 

 

Early Excellance w skrócie
5
  

Programy centrów Early Excellence zakładają, że każde dziecko ma potencjał do 

doskonałego rozwoju.  

 Dla dzieci w wieku przedszkolnym można organizować zajęcia i projekty, dzięki 

którym maluchy dorastające w trudnych warunkach rodzinnych lub materialnych 

pewnego dnia zaliczać się mogą do elity społeczeństwa.  

 W zależności od wybranego modelu EE do udziału w zajęciach i projektach zachęca 

się rodziców lub najbliższe dzieciom osoby.  

 Włączanie rodziców w aktywne procesy zabawowe i edukacyjne dzieci zwiększa 

szanse maluchów na rozwój. Rodzice otrzymują informacje, w jakich dziedzinach 

powinni szczególnie wspierać swoje dzieci.  

 Dorosłym w zależności od potrzeb oferowany jest udział w kursach wspierających 

ich rozwój, kompetencje osobiste, wychowawcze, społeczne czy zawodowe.  

 

 

Projekt „Mam czas dla rodziny” 

Grupą, do której szczególnie skierowany jest program „MAM CZAS dla rodziny”, są 

poznańskie rodziny wielodzietne, posiadające Kartę Rodziny Dużej. Rodzice z dziećmi 3+ 

każdego dnia realizują te same zadania, co rodzice z rodzin 2+1, tyle, że w zwielokrotnionej 

skali. Dlatego zasadne wydaje się zbudowanie systemu wsparcia rodziców wielodzietnych w 

wykonywaniu przez nich codziennych czynności. Zaproszone do projektu powinny zostać 

osoby powyżej 16 roku życia, które potrafią nawiązywać dobre relacje z dziećmi, potrafią 

organizować zabawy, będą pomagać w odrabianiu lekcji.  

W fazie początkowej CIR zbuduje bazę osób zainteresowanych udziałem w projekcie, 

docelowo organizacją programu mogą zajmować się osiedlowe centra dla rodziny.  

Współpraca: Poznańskie Centrum Świadczeń, Centrum Inicjatyw Senioralnych, młodzieżowe, 

studenckie, media. 

 

Projekt Bony dla rodziny 

CIR zaoferuje poznańskim rodzinom wszechstronną informację i poradnictwo. CIR nie będzie 

wypłacać żadnych świadczeń na rzecz rodzin, które realizowane są przez powołane do tego 

instytucje miejskie i państwowe.  

Natomiast CIR, realizując politykę prorodzinną miasta, będzie udostępniać rodzinom pakiety 

bonów do zrealizowania w różnych projektach, np. w sektorze zdrowotnym, edukacji, sportu, 
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czy rekreacji. Do odbioru bonów w projektach upoważnieni będą członkowie rodzin, którzy 

zdobędą do nich prawo w ramach akcji internetowych lub telefonicznych.  

Bony uprawniać mają m.in. do: 

1. korzystania z usług medycznych 

2. udziału w zajęciach sportowych 

3. udziału w zajęciach kulturalnych 

4. udziału w wydarzeniach rekreacyjnych 

5. udziału w turnusach wypoczynkowych, organizowanych przez szkoły i centra i domy 

kultury w czasie ferii zimowych i letnich wakacji 

6. udziału w szkoleniach i zajęciach rozwojowych 

Współpraca: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM, PCŚ, media, inne. 

 

Projekt SPORT dla rodziny 

Zasadne jest zintensyfikowanie działań, mających na celu promocję zdrowego stylu życia i 

aktywności fizycznej wśród dzieci z wybranych grup docelowych.  

Dziecięca radość z wykonywania ćwiczeń gimnastycznych jest niezwykle ważnym 

elementem zdrowego rozwoju każdego dziecka. Wspieranie sportu wśród dzieci jest 

jednocześnie pomocą w dojściu młodego człowieka do odkrycia własnej tożsamości, swoich 

zdolności i predyspozycji. Każda aktywność sportowa pozytywnie stymuluje mózg, rozwija 

inteligencję i rozwój społeczny dzieci w różnych grupach wiekowych. Dobrze, jeśli dzieci 

odkrywają możliwości sportowe własnego organizmu, odczuwają radość z uprawiania sportu 

i zarażają tym rówieśników.  

Realizacja: koordynacja z programem „Bony dla rodziny”, promocja i realizacja pakietu 

bezpłatnych zajęć sportowych w poznańskich klubach sportowych dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i członków rodzin z rodzin 3+. 

Współpraca: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM, Wydział Sportu UM, PCŚ, 

poznańskie kluby sportowe, media 

 

Projekt Giełda miejsc w przedszkolach i żłobkach 

Rodzice dzieci w wieku 1-5 lat starają się najczęściej uzyskać miejsce w żłobku lub 

przedszkolu najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy. Jednak co roku grupa 

rodziców z różnych przyczyn otrzymuje odmowę. W Poznaniu mieszkają także rodziny, w 

których dzieci np. z przyczyn zdrowotnych wymagają opieki specjalistycznej.  

Dlatego zasadne wydaje się poprawienie dostępności informacji o wolnych miejscach w 

żłobkach i przedszkolach, także prywatnych. W tym celu powinna zostać zbudowana 

internetowa giełda miejsc, dzięki której znacznie poprawiłaby się nawigacja po poznańskich 

placówkach opiekuńczo-oświatowych.  

Współpraca: Wydział Oświaty UM Poznania, prywatne żłobki i przedszkole, właściciele 

klubów dziecięcych i wybranych organizacji pozarządowych, media, inne. 

 

Projekt Niania na godziny 

W polityce społecznej często przywoływane jest hasło: wsparcie matek w powrocie na rynek 

pracy. W wielu miastach jest ono niestety tylko tematem konferencji. Możliwość podjęcia 

pracy po urlopie macierzyńskim pozostaje najczęściej w sferze marzeń. Także w Poznaniu 
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mieszkają matki, które nie chcą wracać do pracy na pełen etat przed ukończeniem przez 

dziecko trzeciego roku życia. Podobnie jak w wielu regionach Francji, czy Niemiec – mamy 

chętnie rozpoczęłyby pracę w niepełnym wymiarze czasu. Pomocą mogłyby okazać się 

nianie na godziny, których koszt byłby w części finansowany przez miasto Poznań, w części 

np. przez instytucje zajmujące się aktywizacją zawodową (jak urzędy pracy).  

Opracowaniem szczegółów i koordynacją programu Niania na godziny w drugim lub trzecim 

roku działania powinni zająć się pracownicy Centrum Inicjatyw Rodzinnych.  

Współpraca: urzędy pracy, organizacje i firmy zajmujące się reprezentacją opiekunek i 

pośrednictwem w zakresie komercyjnej opieki nad dziećmi, UAM Wydział Pedagogiki, media, 

inne 

 

Projekt Doula dla mamy w Poznaniu 

Młode matki, przygotowując się do porodu i krótko po nim, korzystają przede wszystkim z 

porad i pomocy położnej. Jest to finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  

W ostatnich tygodniach ciąży oraz gdy niemowlę pojawi się w domu, mamy zmagają się z 

wieloma obawami i wyobrażeniami, oczekiwaniami rodziny, bliskich, natłokiem informacji 

medialnych, wieloma trudnościami życia codziennego. Pojawia się nowa organizacja życia 

domowego i podział obowiązków. Dlatego potrzebna jest instytucja douli.  

Duola to profesjonalna, pomocna towarzyszka, która pomaga przebrnąć przez radosny, ale i 

dla wielu mam trudny czas, szczególnie po urodzeniu pierwszego dziecka. Wiedza douli z 

zakresu psychologii, medycyny, socjologii i jej wrażliwość pozwala unikać depresji 

poporodowych. Doula pomaga swojej podopiecznej w dyskretny sposób zorganizować życie 

domowe, by nie popełniać błędów i unikać rodzinnych konfliktów.  

Dlatego Poznań, który ma szansę stać się liderem w polskiej, lokalnej polityce prorodzinnej, 

mógłby poznaniankom, które spodziewają się pierwszego dziecka, zaproponować na koszt 

miasta usługi douli. W mieście pracują już wyspecjalizowane doule z dużym 

doświadczeniem. Koszt ich wynajęcia byłby finansowany przez miasto Poznań.  

Opracowaniem szczegółów i koordynacją programu Doula dla mamy w Poznaniu, w drugim 

lub trzecim roku działania powinni zająć się pracownicy Centrum Inicjatyw Rodzinnych.  

Współpraca: Poznańskie doule, szkoły rodzenia, wybrane organizacje pozarządowe, wybrane 

szpitale – oddziały położnicze, media, inne.  

 

Projekt – poradnictwo rodzinne (zewnętrzne zespoły poradniane prowadzone przez 

ekspertów i specjalistów - outsorsing) 

1. Porady ogólnoinformacyjne i promocja inicjatyw rodzinnych na terenie Poznania 

2. Porady psychologiczne 

3. Porady pedagogiczne 

4. Poradnia interwencji kryzysowych 

5. Porady prawne 

6. Mediacja w rodzinie 

7. Porady dla małżeństw w kryzysie 

8. Porady dla kobiet po urodzeniu dziecka i matek samotnie wychowujących dzieci 

9. Porady dla ojców 

10. Porady w sytuacji problemów uzależnień 
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11. Porady w zakresie adopcji i opieki zastępczej  

12. Porady dla osób niepełnosprawnych oraz dla rodziców i opiekunów chorych  

i niepełnosprawnych członków rodziny  

13. Porady dla rodziców z diagnozą poważnych chorób (w tym letalnych) dzieci 

nienarodzonych oraz dla rodziców po stracie dziecka 

14. Porady z zakresu tzw. work-life balance 

15. Porady dla osób samotnych i starszych 

16. Poradnia profilaktyki zdrowotnej 

17. Poradnia dla młodocianych rodziców. 

 

Źródła finansowania 

Centrum Inicjatyw Rodzinnych, jako jednostka należąca w 100 procentach do Urzędu Miasta 

Poznania, ma gwarantowane finansowanie podstawowych zadań z budżetu miasta. Wysokość 

budżetu będzie ustalana na podstawie struktury ludności miasta Poznania, adekwatnie do 

budżetów jednostek pokrewnych już funkcjonujących na terenie miasta.  

Jednocześnie zakłada się w perspektywie dwóch lat organizację stanowiska pracy, w ramach 

którego Centrum Inicjatyw Rodzinnych pozyskiwać będzie fundusze na projekty celowe, 

czasowe i skierowane do wybranych grup docelowych. Alternatywne źródła finansowania 

projektów mogą pochodzić z funduszy unijnych, budżetów innych urzędów zainteresowanych 

uczestnictwem w wybranych działaniach i kręgów biznesowych.  

 

Szacunkowy budżet Centrum Inicjatyw Rodzinnych w latach 2016-2020: 

 Rok budżetowy Podstawowe zadania Budżet  

2016 Pozyskanie wyposażenia lokalu, mebli i sprzętu 

komputerowego, oprogramowania, narzędzi 

informatycznych, nabór pracowników, szkolenia, 

materiały informacyjne, komunikacja społeczna 

500.000 

2017 Bieżąca działalność, programy prorodzinne – 

organizacja, współorganizacja, koszty osobowe, 

stworzenie nowego stanowiska pracy, szkolenia, 

materiały wizerunkowe, komunikacja społeczna 

1.200.000 

2018 Bieżąca działalność, programy prorodzinne – 

organizacja, współorganizacja, koszty osobowe, 

szkolenia, materiały wizerunkowe, komunikacja 

społeczna  

1.500.000 

2019 Bieżąca działalność, programy prorodzinne – 

organizacja, współorganizacja, koszty osobowe, 

szkolenia, materiały wizerunkowe, komunikacja 

społeczna  

1.700.000 

2020 Bieżąca działalność, programy prorodzinne – 

organizacja, współorganizacja, koszty osobowe, 

szkolenia, materiały wizerunkowe, komunikacja 

społeczna 

1.900.000 
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Patronat Centrum Inicjatyw Rodzinnych 

Instytucje i grupy osób podejmujące inicjatywy, których celem będzie wsparcie rodziny w jej 

codziennym funkcjonowaniu, promocji rodziny czy zapobieganie kryzysom w rodzinie będą 

mogły ubiegać się o Patronat Centrum Inicjatyw Rodzinnych nad organizowanymi 

wydarzeniami. CIR, realizując swoje podstawowe cele, będzie przekazywać informacje o 

wartościowych działaniach do wybranych grup docelowych.  

 

 

PODSUMOWANIE: ROLA CENTRUM INICJATYW RODZINNYCH 

 

Rodziny w Polsce i Europie czekają, by w nie zainwestować. Kryzys demograficzny rodzi 

konkurencję między miastami i gminami o rodziców i dzieci. Państwa, gminy i miasta testują 

polityczne narzędzia prorodzinne i wygrywają bitwy o obywateli i mieszkańców.  

Powiększająca się rodzina jest motorem lokalnej gospodarki, nauki, kultury. Rodzice. 

chcąc utrzymać dzieci w taki sposób, by zapewnić im godne warunki dorastania i dobry 

poziom edukacji, są świetnymi, lojalnymi pracownikami. To oni płacąc coraz wyższe podatki, 

zasilają budżet gminy i państwa. 

 Elżbieta Lachman  

wiceprzewodnicząca Rady Rodziny Dużej 

pomysłodawczyni CIR w Poznaniu, 2014 

„Podstawą rozwoju ekonomicznego społeczeństwa jest trwałe, monogamiczne, 

heteroseksualne małżeństwo, koncentrujące się na inwestycjach ‘specyficznych’. 

Najoczywistszym i najczęstszym przykładem takich inwestycji ‘specyficznych’ są 

dzieci”. 

 Gary S. Becker (1930-2014) ekonomista, Nagroda Nobla 1992 
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