KAMIEŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Informujemy, że od dnia 10 – 02 - 2014r. realizowany jest Program Kamieńska Karta
Dużej Rodziny, który jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Kamień
Pomorski.
Programu ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych w tym rodzin zastępczych,
wzmacnianie funkcji i poprawę sytuacji rodzin wielodzietnych, wyrównywanie szans
rozwojowych i życiowych dzieci z rodzin wielodzietnych, promowanie rodziny wielodzietnej
i jej pozytywnego wizerunku.
Program adresowany jest do wszystkich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy
Kamień Pomorski. Z oferty Programu mogą skorzystać rodziny wielodzietne ( w tym rodziny
zastępcze) posiadające na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do
25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub powyżej 25 roku życia legitymujące się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą
niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek
opiekuńczy.
Karta wydawana jest na okres 12 miesięcy lub krócej, na okres spełniania warunków
uczestnictwa w Programie.
Realizatorami Programu są: Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim, Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kamieniu Pomorskim, Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim, Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A., Kamieński
Dom Kultury, Fanaberia – Pracownia Kreatywna.
Zapraszamy instytucje, organizacje i firmy działające na terenie Gminy Kamień
Pomorski do zaangażowania się w realizację programu Kamieńskiej Karty Dużej
Rodziny.
Do realizacji można włączyć się na każdym etapie, zgłaszając swoją ofertę w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, tel. 91 3822779, e-mail:
ops_kamien@interia.pl.
Karta uprawnia do następujących zniżek:
- Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej- bilet rodzinny w cenie 8 zł. dla jednej lub dwóch osób
dorosłych mających pod opieką co najmniej troje dzieci;

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 50 % zniżki na bilet lub karnet na siłownię dla Panów
i Pań na Hali, saunę i kort tenisowy, zwolnienie posiadaczy karty z opłat za imprezy ogólno
miejskie. Zniżki na usługi MOSiR będą podlegały modyfikacji ( nowe taryfy opłat);
- Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. – 10% zniżki na bilety wstępu do Groty Solnej oraz
Basen Rehabilitacyjny.
- Kamieński Dom Kultury – 20 % rabatu dla trójki dzieci z jednej rodziny na wszystkie płatne
zajęcia prowadzone przez KDK.
- Fanaberia – Pracownia Kreatywna- 10 % zniżki w przypadku dwójki dzieci, 20 %
w przypadku trójki dzieci uczestniczących w zajęciach cyklicznych i jednorazowych.
Wniosek o wydanie Kamieńskiej Karty Dużej Rodziny do pobrania w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kamieniu Pomorskim pok. nr 5, osoba do kontaktu Danuta Malitowska –
Symanik.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. w przypadku rodziców lub opiekunów - dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem;
2. w przypadku dzieci w wieku szkolnym - aktualną legitymację szkolną;
3. w przypadku osób powyżej 18 roku życia - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki;
4. w przypadku studentów do 25 roku życia - aktualną legitymację studencką;
5. w przypadku dzieci w wieku od 0 do 6 lat - oryginał aktu urodzenia;
6. w przypadku dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 25 lat - decyzję o przyznaniu
świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na to dziecko;
7. w przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka - oryginał postanowienia sądu
o umieszczeniu dziecka lub umowa o ustanowieniu rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka.

