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Komunikat Prasowy 

Strażackie OSCARY 2018 

pod Patronatem Honorowym Marszałków 15 województw 

 

 

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze 

Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2018 została 

objęta Patronatami Honorowymi Marszałków 15 województw. 

Patronat Honorowy nad Strażackimi Oscarami objęli: Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Marszałek 

Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa 

Opolskiego, Marszałek Województwa Podlaskiego, Marszałek Województwa Pomorskiego, 

Marszałek Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marszałek 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Marszałek 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

Konkurs FLORIANY 2018, tak jak pierwsza jego edycja, objęty został Patronatem 

Honorowym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Miast Polskich, 

Związku Powiatów Polskich oraz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Zapraszamy do udziału najbardziej aktywne społecznie OSP, samorządy, organizacje 

pozarządowe i lokalnych pracodawców. 

FLORIANY to Ogólnopolski Konkurs zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP oraz redakcję miesięcznika "Strażak". Skierowany jest do strażaków ochotników 

i lokalnych społeczności z Samorządem na czele. Ma dwa podstawowe cele: promowanie 

i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę 

bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół 

wspólnych inicjatyw. 

Podczas Konkursu nagradzane są projekty w dwóch grupach – realizowane przez 

Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie oraz wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami 

pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami). 

 

Zgłoszenia można nadsyłać do 28 lutego 2018 roku w kategoriach: 

 Infrastruktura 

 Bezpieczeństwo 

 Ochrona środowiska i ekologia 

 Estetyka przestrzeni publicznej 
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 Edukacja 

 Sport, rekreacja i turystyka 

 Kultura i tradycja 

 Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna 

 Innowacje oraz Integracja cyfrowa 

 Współpraca zagraniczna 

 Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca 

 "Ratujemy i Uczymy Ratować" – kategoria specjalna WOŚP 

 

Kategoria specjalna "Ratujemy i Uczymy Ratować" skierowana do strażaków ochotników, 

jest częścią programu edukacyjnego o tej samej nazwie realizowanego w partnerstwie przez Fundację 

WOŚP i Związek OSP RP. Jednostki OSP najaktywniej działające w ramach Programu "RUR" 

zostaną nagrodzone przez Prezesa Fundacji WOŚP i członka Kapituły Konkursu Jurka Owsiaka 

podczas ceremonii wręczenia FLORIANÓW. 

 

"To bardzo ważne, żebyśmy odnaleźli to, co najczęściej wydaje się zwyczajne i codzienne, 

a w istocie jest niezwykłe z punktu widzenia dzisiejszych realiów rynku i zachowań ludzi. Strażacy 

często podejmują inicjatywy mające na celu dobro drugiego człowieka i całych społeczności, 

nie oglądając się na korzyści materialne. Traktują to w kategoriach rozwoju i tworzenia nowych 

ciekawych możliwości życiowych. Czasami mam wrażenie, że przypomina to działalność, jaka cechuje 

środowisko wolnego oprogramowania, w którym tworzy się narzędzia i możliwości do tego, by później 

w oparciu o nie móc rozwijać swoje talenty." – powiedział o konkursie Waldemar Pawlak, 

przewodniczący Kapituły Konkursu FLORIANY, prezes Zarządu Głównego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

 

Spośród nadesłanych inicjatyw Kapituła Konkursu wskaże nominowanych do nagrody 

FLORIANA (Strażackiego OSCARA), a podczas Gali wręczenia statuetek ogłosi zwycięzców. 

W pierwszej edycji FLORIANÓW wpłynęło 375 projektów ze wszystkich województw. 

Spośród nich Kapituła Konkursu nominowała do nagrody FLORIANY 2017 w poszczególnych 

kategoriach aż 57 inicjatyw i wyłoniła spośród nich zwycięzców. Podczas Gali Finałowej Kapituła 

Konkursu przyznała 21 statuetek.  

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez Ochotniczą Straż Pożarną lub 

zespół projektowy formularza zgłoszeniowego i opisu zrealizowanego projektu zgodnie 

z regulaminem zamieszczonym na stronie www.floriany.pl. Kolejnym krokiem jest przesłanie 

dokumentacji konkursowej w terminie do końca lutego 2018 r. na adres: Miesięcznik "Strażak", 

ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: "FLORIANY". 

 

Wszelkie szczegóły, bieżące informacje, regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe 

do pobrania znajdują się na stronie www.floriany.pl w zakładce KONKURS. 
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