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Statuetki FLORIANÓW czekają na zwycięzców! Do zakończenia Ogólnopolskiego
Konkursu FLORIANY zostało tylko kilka dni
28 lutego 2017 r. mija termin zgłaszania prospołecznych
inicjatyw do I. edycji FLORIANÓW Ogólnopolskiego Konkursu
na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem
OSP i Samorządów
Floriany
Ogólnopolski
Konkurs
na Najlepsze
Inicjatywy
dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów,
zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
jest skierowany do strażaków ochotników i lokalnych społeczności z
samorządem na czele. Konkurs ma dwa podstawowe cele:
promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych
zrealizowanych w latach 2015-2016, których efekty wpłynęły na
poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców a także
rozwój i integracja środowisk wokół wspólnych inicjatyw.
„Integracja społeczna, począwszy od sąsiedzkiej pomocy po różne
inicjatywy wymyślane i realizowane przez grupę lub całą
społeczność, zawsze była i będzie wielką wartością. To właśnie ta
siła buduje potęgę społeczności, decyduje o jej rozwoju i buduje
lepszą przyszłość. Strażacy ochotnicy, którzy zazwyczaj są liderami swoich społeczności, sami lub w
ścisłej współpracy z różnymi środowiskami swoich wsi i gmin, organizują i realizują, bez rozgłosu,
różne inicjatywy wykraczające poza ich podstawową działalność czyli ratownictwo i zapewnianie
bezpieczeństwa. Warto tych społeczników docenić i nagrodzić. Mam też nadzieję, że nasz Konkurs
FLORIANY będzie inspirował do angażowania się w tego typu działania na rzecz społeczności i
zgłaszania nowych inicjatyw w kolejnych edycjach Konkursu.” – powiedziała Dorota Pardecka,
redaktor naczelna „Strażaka” pisma Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej, który jest pomysłodawcą i organizatorem Konkursu „FLORIANY”.
Ochotnicze Straże Pożarne, których historia i tradycja sięga odległych czasów, narodziły się ze
społecznej potrzeby ratowania i pomagania członkom wspólnoty, przede wszystkim w przypadkach
pożarów, które dewastowały całe osady i wsie. Dziś są wykwalifikowaną, profesjonalnie wyposażoną i
stale doskonalącą swoje kwalifikacje liczną kadrą ratowniczą – to blisko 700 000 członków, w tym ok.
450 000 strażaków uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczych, ponad 66 000 kobiet oraz 100
000 młodych ludzi tworzących Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Strażacy ochotnicy, współdziałając z
PSP, biorą udział w ok. 250 000 interwencji rocznie. Gaszą pożary, udzielają pomocy w zakresie
ratownictwa technicznego i drogowego, powodziowego i wodnego, lodowego, chemicznego i
ekologicznego, medycznego (tj. kpp), wysokościowego, poszukiwawczo-ratowniczego, a ponad 4 000
OSP włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Strażacy ochotnicy to osobowości z duchem społecznikowskim – na co dzień wykonują różne zawody,
ale wolny czas poświęcają mieszkańcom swoich wsi, miasteczek i miast. Mają ogromny wpływ na
aktywizowanie i integrację lokalnych środowisk. To właśnie prospołeczna aktywność strażaków
ochotników, angażująca też inne środowiska społeczności, posłużyła za inspirację do wyodrębnienia
aż 11 kategorii w konkursie Floriany, np.:
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we współpracy z samorządami oraz różnymi instytucjami uczestniczą w inicjatywach
związanych z poprawą i rozwijaniem lokalnej infrastruktury, np.: w budowie i rozbudowie
wałów przeciwpowodziowych, budowie i naprawie dróg, chodników, placów zabaw,
organizują pokazy i ćwiczenia dotyczące bezpieczeństwa, podczas których uczą jak unikać
zagrożeń i prawidłowo reagować w różnego rodzaju niebezpiecznych sytuacjach, wyjaśniają
jak należy bezpiecznie poruszać się na drodze i wiejskich poboczach. Zapewniają też
bezpieczny przebieg imprez oraz wydarzeń o różnej skali, np. podczas Światowych Dni
Młodzieży 2016 czy Tour de Pologne,
angażują się w tworzenie leśnych ścieżek edukacyjnych czy akcje oczyszczania lasów i rzek,
prowadzą szkolenia prewencyjne na temat unikania zagrożeń, uczą i inspirują do
pielęgnowania lokalnych tradycji oraz historii, objaśniają jak dbać o środowisko naturalne,
organizują drużyny i imprezy sportowe dla lokalnej społeczności, aranżują lub współtworzą
plenerowe miejsca spotkań dla swojej społeczności, angażują się w budowę wiejskich boisk,
tworzenie i rozwijanie ścieżek rowerowych,
organizują i współtworzą lokalne muzea, Izby Pamięci przy remizach, tworzą kółka
zainteresowań dla dzieci i młodzieży, zespoły pieśni i tańca, teatry wiejskie i zespoły
muzyczne, wśród których najbardziej znane są orkiestry OSP,
otaczają opieką seniorów, organizując pomoc w codziennym życiu czy umożliwiając im
spotkania w świetlicach,
inicjują i organizują festyny, pikniki dla swoich społeczności, które są radosną okazją do
wspólnego spędzania czasu,
działają na rzecz powszechnego i bezpiecznego zarazem włączania swoich społeczności do
sieci, rozwijania biegłości w posługiwaniu się komputerami,
współpracują na szeroką skalę ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami z różnych państw
organizując wymiany młodzieży, imprezy integracyjne jak i podejmując różne wspólne
przedsięwzięcia

Dodatkowo uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać do nagrody najbardziej zaangażowanych społecznie
pracodawców, którzy wspierają pożyteczne lokalne inicjatywy oraz ich twórców.
„Jest to pierwsza edycja Konkursu Floriany i z radością codziennie sprawdzamy pocztę. Zgłoszenia
nadchodzą ze wszystkich województw. Statuetki FLORIANA i nagrody czekają na najlepsze
inicjatywy. 28 lutego br. zamykamy pierwszy etap Konkursu. Kolejny etap będzie należeć do Kapituły.
Uroczysta Gala, podczas której wręczymy FLORIANY i nagrody odbędzie się 4 maja 2017r.” – dodaje
Dorota Pardecka.
Termin zgłoszeń: 28.02 2017
Kategorie konkursowe:
I Rozbudowa lokalnej infrastruktury
II Poprawa bezpieczeństwa
III Ochrona środowiska i ekologia
IV Poprawa estetyki przestrzeni publicznej
V Edukacja
VI Rozwój sportu i rekreacji oraz turystyki
VII Kultura i tradycja
VIII Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń
IX Integracja społeczna
X Innowacje oraz integracja cyfrowa poprzez zwiększanie dostępności do Internetu i tworzenie
bezpiecznego środowiska cyfrowego
XI Współpraca zagraniczna
XII Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca
www.floriany.pl
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Informacje dodatkowe
Organizator konkursu „FLORIANY”
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w jego imieniu miesięcznik „Strażak”.

Członkowie Kapituły Konkursu
Waldemar Pawlak - Dwukrotny Prezes Rady Ministrów, poseł na Sejm RP siedmiu kadencji, wicepremier
i minister gospodarki (2007-2012). Od 1992 roku prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Pasjonat nowoczesnych technologii, cyfrowych form komunikacji
oraz innowacyjnych koncepcji społecznych.
Generał brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz - strażak, komendant główny Państwowej Straży
Pożarnej i szef Obrony Cywilnej Kraju w latach 2008-2015. Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP
RP.
Dr Andrzej Malinowski - Doktor nauk ekonomicznych. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Handlu
Wewnętrznego i Usług oraz w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w latach 80. Wiceminister
w Centralnym Urzędzie Planowania i Ministerstwie Gospodarki (1996-1998). Od 2001 r. Prezydent Pracodawców
Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce.
Prof. Artur Krajewski - malarz, rysownik, artysta multimedialny, nauczyciel akademicki, poeta, pisarz. Prowadzi
pracownię Rysunku i Kompozycji Projektowej w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pomysłodawca i twórca,
a obecnie kurator Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk Miasto Gwiazd.
Czesław Lang - wybitny kolarz torowy i szosowy, wicemistrz olimpijski, dwukrotny medalista szosowych
mistrzostw świata. Działacz sportowy, organizator Tour de Pologne UCI World Tour, Tour de Pologne Amatorów,
Skandia Maraton Lang Team oraz Tauron Lang Team Race. Pierwszy prywatny animator kolarstwa polskiego.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Dr hab. Władysław Tabasz - Prawnik, socjolog, historyk, były dziekan Wydziału Zamiejscowego w Krośnie
Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, samorządowiec, członek Komisji Historycznej Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Podkarpackiego.
Prof. dr hab. nauk medycznych Jerzy Robert Ładny - krajowy konsultant ds. Medycyny Ratunkowej.
Nauczyciel akademicki, autor wielu podręczników, przewodniczący Komisji ds. Państwowego Egzaminu
Specjalizacyjnego dla lekarzy. Sędzia główny Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym. Członek
Ochotniczej Straży Pożarnej w Juchnowcu Kościelnym.
Grzegorz Molewski - Twórca Telewizji Kino Polska oraz nowatorskiego projektu KinoRP, w ramach którego
dokonywana jest cyfrowa rekonstrukcja kanonu polskiego kina. Pomysłodawca i kurator inicjatywy Kino
za Rogiem.
Dorota Pardecka - Dziennikarka, redaktor naczelna miesięcznika „Strażak” Pisma Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP.
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