Szanowni Państwo,
każdy rodzic wie, że wychowywanie dzieci to nie tylko wielka odpowiedzialność,
ale i ciężka praca i do tego bardzo kosztowna. Im więcej dzieci, tym większe wydatki, większy wysiłek organizacyjny. Są też i ogromne plusy – większa rodzina to także więcej miłości
okazywanej nam przez pociechy. Niezależnie od tego czy zarabia się płacę minimalną czy
też znacznie powyżej średniej krajowej, utrzymanie tak licznej rodziny to znaczne obciążenie dla budżetu. Zdajemy sobie sprawę, że przy trójce czy czwórce dzieci na dalszy plan
schodzą zajęcia plastyczne, muzyczne czy też sportowe, a opłaty za żłobek czy przedszkole
płacone trzykrotnie czy czterokrotnie także odciskają się na domowych finansach.
Gmina Zgorzelec od lat prowadzi działania na rzecz upowszechnienia edukacji
przedszkolnej, rozbudowuje placówki oświatowe, udoskonala bazę sportową, kulturalną i
turystyczną, modernizuje place zabaw, uruchamia świetlice środowiskowe, siłownie, organizuje dzieciom wypoczynek wyjazdowy i w miejscu zamieszkania, naukę pływania, jazdy
na łyżwach, zapewnia możliwość korzystania z kółek zainteresowań i zajęć sportowych.
Kolejnym krokiem jest zaoferowanie mieszkańcom gminy Zgorzelec „Karty Dużej Rodziny
3+.”
Karta dostępna będzie dla wszystkich rodzin, niezależnie od dochodów, które mają
na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. O Kartę ubiegać się mogą rodziny zamieszkujące
na terenie Gminy Zgorzelec. Karta obejmuje także członków rodzin zastępczych.

Aby otrzymać kartę, wystarczy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Zgorzelcu.
Karta jest stworzona z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zwiększeniu dla nich dostępności do zajęć sportowych i kulturalnych. Karta uprawniać będzie do szeregu zniżek, takich
jak:
• niższe opłaty w publicznym żłobku i przedszkolach prowadzonych przez gminę,
• zniżki na zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Lodowisko ŁOŚ w Łagowie,
• częściowy zwrot za bilety komunikacji lokalnej,
• częściowy zwrot za szczepienia ochronne zapobiegające groźnym chorobom,
• częściowe pokrycie kosztów zakupu opału na zimę,
• zniżki za korzystanie z wypoczynku dzieci.
• zniżka przy opłatach za najem mieszkania komunalnego
• inne formy wsparcia oferowanego przez partnerów programu

Otrzymujemy głosy, że należałoby rozszerzyć katalog ulg. Oczywiście nie wszystkie
prośby będziemy w stanie zrealizować, lecz liczymy na to, że do akcji włączą się także przedsiębiorcy, a uczestnicy programu „Karta dużej rodziny 3+” zyskają liczne bonifikaty, np. przy
zakupie odzieży, książek przed rozpoczęciem roku szkolnego, czy też otrzymają zniżki na
opiekę dentystyczną.
Posiadamy aktualne dane na temat liczby rodzin wielodzietnych w gminie, jest Was
ponad sześćdziesiąt. Może jednak się zdarzyć, że ktoś nam z różnych powodów umknął,
dlatego pierwszy rok będziemy traktować jako pilotażowy, by nikogo nie pominąć. Dla
dobrego funkcjonowania i planowania wydatków musimy w pełni orientować się, jaka jest
skala zapotrzebowania, jakie jest zainteresowanie Kartą. Oczywiście będziemy też zbierać
Państwa opinie tak, aby w kolejnych latach, w miarę możliwości, poszerzać katalog ulg.
Mamy nadzieję, że wybiorą się Państwo do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, złożą
wniosek i będą korzystać z uprawnień, jakie Karta da zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom.
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Wszelkie informacje, druki, regulaminy i zasady korzystania z KDR znajdują się na
stronie internetowej gopszgorzelec.pl oraz na stronie BIP Gminy Zgorzelec

