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PROGRAM KONKURSU „FIRMA PRZYJAZNA RODZICOM” 

Ogólnopolski konkurs „Firma Przyjazna Rodzicom” 

organizowany jest w ramach projektu „rodzina-i-kariera.infor.pl” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 

1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Organizatorem konkursu jest Next.pl Sp. z o.o. oraz Lechaa Consulting Sp. z o.o. 

realizujący w partnerstwie projekt „rodzina-i-kariera.infor.pl” 

 

     Konkurs „Firma Przyjazna Rodzicom” ma na celu premiowanie rozwiązań w miejscu pracy, 

które umożliwiają obojgu rodzicom łączenie sfery prywatnej i rodzinnej z życiem zawodowym. W 

konkursie docenione zostaną wszelkie dodatkowe rozwiązania przyjazne rodzinie, wychodzące 

poza obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa. Pracodawcy będą mogli 

zaprezentować rozwiązania przyjazne rodzinie, które stosują w swoich firmach, m.in. ułatwiające 

młodym mamom powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka oraz wszelkie inne 

udogodnienia oferowane obojgu rodzicom, służące godzeniu roli rodzica i pracownika.  

Celem konkursu jest również zmiana stereotypów dotyczących zatrudniania młodych kobiet i 

młodych matek.  Uczestnicy konkursu, ubiegający się o tytuł Firmy Przyjaznej Rodzicom, dzieląc 

się swoimi doświadczeniami z ogółem społeczeństwa, mają okazję wpłynąć w istotny sposób na 

zmianę tych stereotypów.  

 

     W konkursie mogą brać udział wszyscy pracodawcy, niezależnie od formy prowadzenia 

działalności. Jury będzie oceniało zgłoszenia w 4 kategoriach: mikroprzedsiębiorstw, małych 

przedsiębiorstw, średnich przedsiębiorstw i dużych przedsiębiorstw, zapewniając tym samym 

równe szanse wszystkim uczestnikom, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. 

 
 

 Etap I 

Eliminacje wojewódzkie 

1. Styczeń 2014 – ogłoszenie rozpoczęcia konkursu i udostępnienie na stronie projektu 

formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia w formie elektronicznej można nadsyłać do 14 

lutego 2014 r. Na stronie projektu „rodzina-i-kariera.infor.pl” został zamieszczony link do 

formularza konkursowego, po wypełnieniu którego, zgłaszający dostanie powiadomienie o 

przyjęciu zgłoszenia i zakwalifikowaniu do udziału w konkursie.  
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2. Obrady jury konkursowego 15-17 lutego. Wyłonienie laureatów regionalnych konkursu i 

wysłanie zaproszeń do udziału w wojewódzkich galach konkursowych, na których zostaną 

ogłoszone wyniki eliminacji wojewódzkich. 

3. Przeprowadzenie gal wojewódzkich 18 lutego – 21 marca 2014, wręczenie dyplomów 

„Firma Przyjazna Rodzicom”, zaproszenie na ogólnopolską Galę Finałową w Warszawie. 

 

Etap II 

Eliminacje ogólnopolskie 

1. 24-25  marca obrady jury konkursowego.  Spośród laureatów eliminacji wojewódzkich jury 

wyłoni 4 zwycięzców, którzy uzyskali najwyższą punktację w swojej kategorii. Laureaci 

otrzymają tytuł „ Firmy Przyjaznej Rodzicom”. Firmie, która w sposób szczególny, zdaniem 

jury, wyróżni się w stosowaniu rozwiązań przyjaznych rodzinie zostanie przyznana Grand 

Prix konkursu. 

2. Ogólnopolska Gala Finałowa odbędzie się 27 marca w Warszawie. Zostaną na nią zaproszeni 

wszyscy laureaci eliminacji wojewódzkich oraz patroni honorowi i medialni. Podczas Gali 

zostaną ogłoszone wyniki konkursu oraz rozdane nagrody. W czasie koktajlu po zakończeniu 

części oficjalnej uczestnicy spotkania będą mieli okazję osobiście wymienić się 

doświadczeniami, jako Firmy Przyjazne Rodzicom i być może zapoczątkować proces 

integracji kręgu przedsiębiorców przyjaznych rodzinie. 

3. Wyniki konkursu zostaną zebrane i opublikowane w postaci broszury – raportu dobrych 

praktyk stosowanych w przedsiębiorstwach uczestniczących w konkursie, ze szczególnym 

uwzględnieniem wyróżniających się prorodzinnie firm. 

 

 

Nagrody konkursowe* 

1. Laureaci eliminacji wojewódzkich otrzymają dyplomy i tytuły Firmy Przyjaznej Rodzicom 

w eliminacjach wojewódzkich, oznaczające jednocześnie nominację do Konkursu 

Ogólnopolskiego oraz zaproszenie na Galę Finałową w Warszawie. 
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2. W eliminacjach ogólnopolskich zostaną przyznane 4 nagrody, po jednej w każdej kategorii 

przedsiębiorstwa. Każdy laureat otrzymaja statuetkę i tytuł „Firmy Przyjaznej Rodzicom” 

oraz sprzęt biurowy o wartości do 3000 zł brutto. 

3. Gran Prix konkursu – statuetkę oraz sprzęt biurowy o wartości do 10 000 zł otrzyma firma, 

która wyróżni się w sposób szczególny w działaniach na rzecz rodziny wśród laureatów 

konkursu.  

 

 

 

 

*Szczegóły dotyczące uczestnictwa w konkursie, zasad oceny i przyznawania nagród określa regulamin, 

który jest integralną częścią formularza konkursowego. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

(konkursowego)  oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu konkursu.   


