INFORMACJA
z realizacji Programu .Lubartowska

Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny

Zastępczej" za rok 2016

I. Informacje wstępne
Program
Programem

.Lubartowska

Karta

Dużej

został przyjęty na posiedzeniu

Uchwałą Nr XXXIV/186/13.
2013 roku ustalone

3+

i Rodziny

Zastępczej",

zwany

dalej

Rady Miasta Lubartów w dniu 23 kwietnia 2013 roku

W drodze Zarządzenia

zostało

i Rodziny Zastępczej",

Rodziny

logo Programu,

Nr VI/496/13 Burmistrza Miasta z dnia 9 sierpnia

wzór

karty .Lubartowska

wzór wniosku, wzór porozumienia

Karta

Dużej Rodziny

oraz procedura przyznawania,

3+

wydawania

i korzystania z karty.
Program spełnia podstawowe

cele jakimi są: wspieranie

rodzin wielodzietnych,

promowanie

pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej

i rodziny zastępczej, ułatwianie rodzinom wielodzietnym

i rodzinom

kultury,

zastępczym

zrealizowanie

dostępu

do dóbr

celów w postaci proponowanego

sportu

i rozrywki.

Instrumenty

umożliwiające

pakietu zniżek zgodnie z przedmiotową

pozwalają na poprawę ekonomiczną rodzin, co jest zdecydowanie

Uchwałą,

największą korzyścią Programu.

II. Beneficjenci Programu
Zgodnie z ww. Uchwałą,
wielodzietnych

uprawnionymi

do korzystania

i rodzin zastępczych, zamieszkujących

z programu

są członkowie

rodzin

na terenie miasta Lubartów, wychowujących

co

najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje,
oraz do 25 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych

pozostających

pod opieką rodzica.

W 2016 r. do Programu przystąpiło łącznie 555 osób w tym:
- 202 nowych uczestników
- 353 uczestników stałych, którzy posiadali ważne karty w 2016 r.
Wśród nich znalazło się 109 rodzin, które złożyły wniosek w 2016 r.:
- 41 nowych rodzin
- 68 stałych rodzin
Wydanych zostało 555 kart, w tym 352 karty otrzymały dzieci a 203 karty - rodzice. Karty otrzymało:
- 80 rodzin z trójką dzieci - 400 osób
- 12 rodzin z czwórką dzieci -72 osoby
- 2 rodziny z pięciorgiem dzieci - 14 osób

- 9 rodziców wychowujących

samotnie troje dzieci - 36 osób

- 4 rodziców wychowujących

samotnie czworo dzieci - 20 osób

- 1 rodzic wychowujący samotnie pięcioro dzieci - 6 osób
- 1 rodzic wychowujący samotnie sześcioro dzieci - 7 osób

W poszczególnych

miesiącach wydano karty dla:

I kwartał

" kwartał

III kwartał

IV kwartał

styczeń - 8 rodzin

kwiecień - 5 rodzin

lipiec - 4 rodziny

październik -10 rodzin

luty - 7 rodzin

maj - 2 rodziny

sierpień - 15 rodzin

listopad - 4 rodziny

marzec - 18 rodzin

czerwiec - 5 rodzin

wrzesień - 20 rodzin

grudzień - 11 rodzin

/Ii Podmioty współpracujące

w ramach Programu ( Partner Programu Rodzina 3+)

1. Sala Zabaw "Super Kids" Wioletta Kozak z siedzibą w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 75. W ramach
poprzednio zawartego

porozumienia

przedsiębiorca

oferował dla rodzin objętych programem zniżki

w postaci 30% upustu na bilet wstępu do Sali Zabaw oraz 20% upustu na imprezy okolicznościowe
(urodziny dzieci). W obecnie obowiązującym
programem

zniżki

okolicznościowe

w postaci

10%

upustu

przedsiębiorca

na bilet wstępu

oferuje dla rodzin objętych

do Sali Zabaw

oraz

na imprezy

(urodziny dzieci).

2. "Wyspa Przygód" Magdalena
porozumienia

porozumieniu

przedsiębiorca

Filip z siedzibą w Lubartowie

oferował

50%

zniżki

przy ul. 1 Maja 59/49. W ramach

na godzinną

malowanie twarzy, zabawy plastyczne, zabawy ruchowe, maksymalna

animację

urodzinową

( m.in.

ilość uczestników - 10 osób)

oraz 30 % zniżki na warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży.

3. Centrum Obsługi Ubezpieczeniowo

- Finansowej, Genowefa Opalińska Towarzystwo

Ubezpieczeń

Wzajemnych "TUW" z siedzibą w Lubartowie przy ul. Armii Krajowej 16. Oferowane zniżki:
15% zniżki - Ubezpieczenia
a) odpowiedzialność

Komunikacyjne:

cywilna posiadaczy pojazdów (OC)

b) Auto Casco (AC+KR) - nie dotyczy ryzyk dodatkowych.

(Zniżka dotyczy wyłącznie osób fizycznych

będących posiadaczami samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych i ciężarowo osobowych o DMC do 3,5 tony).
30% zniżki - Ubezpieczenia

Majątkowe i Rolne

a) Bezpieczna rodzina ( z wyłączeniem ryzyka Assistance DOM)
b) Bezpieczny Dom w budowie
c) Następstwa Nieszczęśliwych

Wypadków.

•

d) Bezpieczna Zagroda.
e) Obowiązkowe ubezpieczenie

budynków wchodzących w skład gospodarstwa

4. Apteka Zielona Danuta Wiśniewska sp. z

0.0.

rolnego.

z siedzibą w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 20. Zniżki

oferowane są według bieżącej polityki apteki.
5.Sklep Wędkarsko-Zoologiczny

"MORMYSZKA"

z siedzibą

w Lubartowie

przy ul. Lubelskiej

Przedsiębiorca oferuje dla rodzin objętych

programem 15% upust na cały asortyment.

6.

z siedzibą

MEGASANIT

Stanisław

Krzemiński

Przedsiębiorca oferuje dla rodzin objętych

w

Lubartowie

przy

ul.

11 Listopada

15.

1.

programem 10 % upust na cały asortyment.

7. Bank Spółdzielczy w Lubartowie z siedzibą w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 95, 21-100 Lubartów.
Partner programu oferuje obniżenie oprocentowania

kredytu konsumpcyjnego

oraz obniżenie prowizji

z tytułu udzielenia kredytu konsumpcyjnego.

Proponowane

przez

Partnerów

programu

zniżki

dostępne

są na stronie

www.lubartow.pl

oraz

telebimie Urzędu Miasta Lubartów.

IV. Promocja Programu
1. Na stronie www.lubartow.pl
promująca Program .Lubartowska
2.

Na

telebimie

upowszechniająca

Urzędu

oraz telebimie

Urzędu

Miasta Lubartów

dostępna

jest informacja

Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej".

Miasta

Lubartów

oraz

w

prasie

lokalnej

ukazuje

się

informacja

ofertę Partnera Programu.

3. W ramach podpisanego

porozumienia

Partner otrzymuje

promujące

Program logo - w formach

i rozmiarach uzgodnionych z Partnerem.

V. Nakłady finansowe związane z realizacją Programu
1. Koszty eksploatacyjne
L.p.
1.
2.
Razem

budżetu gminy Miasto Lubartów związane z wydaniem Karty:
Nazwa

tusz do drukarki
folia laminująca A6

Ilość szt.lop.
2 op.
2 op.

Kwota brutto
678,48
104,00
782,48

2. Koszty budżetu gminy Miasto Lubartów w związku

z obowiązującymi

zniżkami

w jednostkach

podległych dla beneficjentów Programu:
L.p.
1.

Instytucja
Przedszkola,
prowadzącym

dla których organem

Ilość osób

Kwota brutto

86 dzieci

20.227,68

jest Miasto Lubartów

2.

MOSiR

780 osób

2.000,00

3.

Kino .Lewart"

773 osoby

6.556,00
28.783,68

Razem

Reasumując

nakłady finansowe

związane z realizacją Programu .Lubartowska

Karta Dużej

Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej" za rok 2016 wyniosły w sumie 29.566,16 zł.

Urząd Miasta Lu~artów
Biuro ds. Rodzmy
i Prort\aktyk.i Uzależnień
KIERO

