
MIESIĄC RODZINY   2016



OFERTA WSPÓŁPRACY

•  Miesiąc Rodziny to odbywająca się co roku na przełomie maja
i czerwca kumulacja wydarzeń i atrakcji dla wszystkich
wrocławian, szczególnie rodzin z dziećmi. 

•  Ramy Miesiąca Rodziny wyznaczają cztery pikniki: z okazji Dnia
Matki, Dnia Dziecka, Dnia Dziadków i Dnia Ojca. Wszystkie
imprezy odbywają się na Wyspie Słodowej w niedziele maja 
i czerwca. 

•  Miesiąc Rodziny to także liczne spotkania, szkolenia,
warsztaty i konkursy. W organizację tych wydarzeń włącza się
corocznie wiele wrocławskich stowarzyszeń, instytucji
i organizacji, które przygotowują swoje działania specjalnie 
z myślą o mieszkających we Wrocławiu rodzinach.
Wśród wydarzeń są propozycje kulturalne, plenerowe, sportowe, 
a także edukacyjne. 

•  Miesiąc Rodziny to świetna okazja, aby zaprezentować
mieszkańcom Wrocławia wszelkie działania i akcje
ukierunkowane na rozwój rodziny. Do takiej właśnie współpracy 
przy Miesiącu Rodziny 2016 chcemy Państwa zaprosić.
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Miesiąc Rodziny 2015
– trochę liczb
•  4 duże pikniki rodzinne na Wyspie Słodowej, w których wzięło

udział ponad 6000 aktywnych uczestników
 
•  blisko 300 wydarzeń w kalendarzu Miesiąca Rodziny

•  83 zajęcia sportowe

•  25 szkoleń

•  ponad 650 osób biorących udział w szkoleniach i zajęciach
sportowych

•  ponad 70 partnerów

•  ponad 100 zgłoszeń w konkursie plastycznym

•  6500 kalendarzy Miesiąca Rodziny

•  1000 sztuk Informatora Rodzinnego

•  15000 sztuk ulotek informacyjnych
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Miesiąc Rodziny 2016
(29 maja – 26 czerwca): 

spotkania – 4 pikniki na Wyspie Słodowej: 
•  29 maja – Dzień Matki 
•  5 czerwca – Dzień Dziecka
•  12 czerwca – Dzień Dziadków
•  26 czerwca – Dzień Ojca

edukacja – warsztaty pierwszej pomocy
dla rodziców z dziećmi w WCRS oraz szkolenia –
propozycje partnerów

informacja – kalendarz Miesiąca Rodziny
zbierający wrocławskie wydarzenia dla rodzin
na przełomie maja i czerwca oraz miasteczko
informacyjne podczas pikników rodzinnych
na Wyspie Słodowej
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Proponujemy współpracę
w trzech obszarach:

PIKNIK RODZINNY
(stoisko partnerskie oraz animacja sceny)

WARSZTATY DLA RODZIN
wsparcie w organizacji warsztatów dla rodzin

KALENDARZ MIESIĄCA RODZINY
dołączenie organizowanego przez Państwa
wydarzenia do kalendarza Miesiąca Rodziny
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UDZIAŁ W PIKNIKU RODZINNYM OBEJMUJE:

STOISKO PARTNERSKIE:

•  namiot 3x3 m, stół, 2 krzesła, przestrzeń ok. 10 m2 wokół
namiotu, prąd

•  interaktywny charakter stoiska

•  możliwość ekspozycji własnych działań/produktów

•  obowiązkowa aktywna obecność w godz. 13.00–18.00

•  promocja: możliwość wystawienia 1 roll-upu, logotyp przy numerze
stanowiska

SCENA:
•  krótka prezentacja oferty partnera (obowiązkowa)

•  możliwość animowania sceny (dla chętnych)

•  zapewniamy: nagłośnienie, obsługę (akustyk, konferansjer)

Liczba stoisk jest ograniczona. Przy ich przydziale będziemy brać pod uwagę jakość

Państwa oferty oraz czas zgłoszenia.
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WSPARCIE W ORGANIZACJI WARSZTATÓW
DLA RODZIN

•  możliwość bezpłatnej rezerwacji sali we Wrocławskim Centrum
Rozwoju Społecznego (pl. Dominikański 6), Centrum Edukacji 
Społecznej (ul. Koreańska 1A), Centrum Aktywności
Sportowej i Społecznej „Skałka” (ul. Nowodworska 64), Miejskie 
Centrum Wolontariatu (ul. św. Marcina 4)

•  możliwość wypożyczenia sprzętu sportowo-rekreacyjnego
i szkoleniowego (np. badmintony, turnballe, nagłośnienie,
projektor)

•  wsparcie promocyjne

•  włączenie wydarzenia w program Miesiąca Rodziny
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KALENDARZ MIESIĄCA RODZINY 

•  zamieszczenie bezpłatnego wydarzenia rodzinnego
odbywającego się między 26 maja a 26 czerwca w kalendarzu
Miesiąca Rodziny 

•  możliwość zamieszczenia w kalendarzu płatnych wydarzeń
w zamian za przekazanie kuponów rabatowych, wejściówek
albo zaproszeń

•  wpis w kalendarzu zawiera: datę, cenę, nazwę, miejsce,
link do szerszej informacji i logotyp organizatora

•  możliwość zamieszczenia w kalendarzu kuponu rabatowego

•  kalendarz dystrybuowany od 1 maja 
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Co oferujemy?

•  dotarcie do wrocławskich rodzin (każdy piknik odwiedza ponad
1000 osób), co pozwala na pozyskanie nowych klientów
i utrzymanie kontaktu z obecnymi

•  możliwość bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi klientami

•  obecność wśród najciekawszych i największych wrocławskich
instytucji prorodzinnych

•  rozszerzenie kontaktów partnerskich – możliwość konsultacji,
wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy,
poznania nowych trendów

•  bezpłatna prezentacja oferty i usług w sercu miasta

•  promocja własnych wydarzeń w kalendarzu Miesiąca Rodziny
(w 2015 r. nakład kalendarza wyniósł 6 500 sztuk)

•  wsparcie promocyjne przy okazji działań marketingowych
Miesiąca Rodziny (plakaty, informacje prasowe, strona
internetowa, social media, fotorelacje, wideorelacje)
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Działania promocyjne:

•  promocja w social media oraz na stronach internetowych
(fanpage Moja Rodzina: ok. 3000 polubień,
WCRS: ok. 1900 polubień + dodatkowe projekty)
 

•  dystrybucja kalendarzy, plakatów i innych materiałów Miesiąca
Rodziny w siedzibach partnerów

•  promocja w przedszkolach, szkołach, miejskich instytucjach

•  happeningi (niestandardowa forma promocji w miejscach
natężonego ruchu)

•  współpraca z mediami lokalnymi (w 2015 r. 15 patronatów
medialnych)

MIESIACRODZINY.PL           |           FACEBOOK.COM/MOJARODZINAWROCLAW           |           FACEBOOK.COM/ROZWOJSPOLECZNY           |           TWITTER.COM/WCRS_WROCLAW           |           INSTAGRAM.COM/WYSPANAWEEKEND 10



Czego oczekujemy?
•  promocji Miesiąca Rodziny poprzez ekspozycję kalendarzy

i plakatów Miesiąca Rodziny w siedzibach partnerów

•  promocja Miesiąca Rodziny poprzez strony internetowe i social
media partnerów

Materiały promocyjne (kalendarze, plakaty, ulotki) otrzymają Państwo od nas

do 29 kwietnia. Prosimy o ich ekspozycję aż do zakończenia Miesiąca Rodziny

(do 26 czerwca).

Zgłoszenia do współpracy
•  przyjmowanie zgłoszeń do udziału w piknikach – do 4 kwietnia

(formularz) / zał. nr 1

•  przyjmowanie zgłoszeń do kalendarza Miesiąca Rodziny
– do 4 kwietnia (formularz) / zał. nr 2

Zgłoszenie polega na przesłaniu do nas wypełnionego formularza otrzymanego 

na spotkaniu partnerskim albo pobranego ze strony miesiacrodziny.pl.

•  szczegóły w Regulaminie współpracy / zał. nr 3
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Kontakt
Koordynator Miesiąca Rodziny

Maciej Kuczyński
tel. 71 77 24 917

Koordynator ds. współpracy partnerskiej

Katarzyna Świderska
tel. 71 77 24 947

e-mail: kontakt@mojarodzina.wroclaw.pl

•    MIESIACRODZINY.PL

•    FACEBOOK.COM/MOJARODZINAWROCLAW

•    FACEBOOK.COM/ ROZWOJSPOLECZNY

•    TWITTER.COM/WCRS_WROCLAW
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