„Złotowska Rodzina na 5”
Gminny Program wsparcia rodzin wielodzietnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych,
miasto Złotów rozpoczęło wdrażanie Gminnego Programu „Złotowska Rodzina na 5”.
Głównym celem „Złotowskiej Rodziny na 5” jest zwiększanie szans rozwojowych dzieci
i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych oraz umożliwienie im łatwiejszego
dostępu do miejskich instytucji kultury, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz skorzystanie
z oferty Partnerów programu.

Program jest skierowany do rodzin wielodzietnych.
Jeśli masz na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku:
do 18 lat

do 25 lat, jeżeli
dziecko się uczy
lub studiuje

bez ograniczeń wiekowych w przypadku, gdy
dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności

przystąp do programu!
W programie uczestniczą wszyscy członkowie rodziny niezależnie od ich sytuacji materialnej.
Dokumentem poświadczającym uprawnienia wynikające z Gminnego Programu „Złotowska
Rodzina na 5” jest Karta Dużej Rodziny, wydawana w ramach ogólnopolskiego programu
wsparcia rodzin wielodzietnych.
Kartę Dużej Rodziny wydaje bezpłatnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie
na podstawie złożonego wniosku.
Więcej informacji na stronie www.zlotow.pl pod zakładką Złotowska Rodzina na 5.

Informacje na temat Gminnego Programu „Złotowska Rodzina na 5” mogą Państwo uzyskać w:
Urzędzie Miejskim w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax 67 250 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl

oraz

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie
ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
tel. 67 263 30 34, fax 67 263 30 34
e-mail: mopszlotow@wp.pl

Jan Kowalski
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TO PROPOZYCJA

DLA CIEBIE!

• W programie mogą uczestniczyć na zasadzie partnerstwa
podmioty gospodarcze działające na lokalnym rynku.
• W ramach programu ﬁrmy oferują ulgi i zniżki na swoje
produkty i usługi dla rodzin wielodzietnych.

Burmistrz Miasta Złotowa
zaprasza do udziału
w Gminnym Programie

• Przystąpienie Partnera do programu następuje na
podstawie deklaracji złożonej w Urzędzie Miejskim
w Złotowie, po podpisaniu porozumienia z Gminą
Miasto Złotów.
• Każdy Partner otrzyma identyﬁkator przystąpienia do
programu Uczestniczymy w Programie „Złotowska
Rodzinia na 5”.
• Lista Partnerów wraz z ich ofertami ulg i zniżek będzie
publikowana na stronie Urzędu Miejskiego w Złotowie
www.zlotow.pl i stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złotowie www.mopszlotow.pl.

Wspieraj naszą lokalną politykę społeczną i przyłącz się do nas!
Informacje na temat Gminnego Programu „Złotowska Rodzina na 5” mogą Państwo uzyskać w:
Urzędzie Miejskim w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax 67 250 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl

oraz

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie
ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
tel. 67 263 30 34, fax 67 263 30 34
e-mail: mopszlotow@wp.pl

