OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w TOSZKU
29 kwietnia 2014 roku Rada Miejska w Toszku podjęła Uchwałę Nr
XLIV/480/2014 w sprawie wprowadzenia „Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny
Zastępczej” dla rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych z terenu Gminy
Toszek.
Jest to program, który ma na celu podkreślenie istoty rodziny
wielodzietnej w społeczeństwie, jak również wsparcie jej w wypełnianiu swoich
funkcji. Program ma również powodować propagowanie modelu rodziny
wielodzietnej oraz jej pozytywnego wizerunku wśród mieszkańców Gminy.
Program daje możliwość wprowadzenia przez przedsiębiorców systemu zniżek za
korzystanie z przyjętego w danej gminie katalogu dostępnych usług (oświatowych,
rekreacyjnych, transportowych, kulturalnych czy zniżek w zakresie rachunków
mieszkaniowych) dla członków rodzin wielodzietnych.
,,Celem inicjatywy Karta Dużej Rodziny jest wspieranie rodziny
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wielodzietnej, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży
wychowującej się w tych rodzinach, promowanie modelu rodziny wielodzietnej
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i jej wizerunku. Jedynym kryterium przyznawania Karty jest liczba dzieci
w rodzinie, nie jest istotna sytuacja materialna rodziny. Karta nie jest instrumentem
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polityki socjalnej, jest wyrazem docenienia przez samorząd rodzin wychowujących
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liczne potomstwo”.1
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W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku zwraca
się ponownie z propozycją rozważenia możliwości przystąpienia do Programu
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poprzez zawarcie partnerstwa w ramach inicjatywy „Karta Dużej Rodziny
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3+/Rodziny Zastępczej” pomiędzy organizatorem Karty a jednostkami działającymi
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na rzecz mieszkańców Gminy Toszek.
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Wejście w partnerstwo w prezentowanej inicjatywie może zaowocować
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kilkoma obopólnymi korzyściami. Wśród nich można wymienić obniżenie
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miesięcznych kosztów rodzinnych budżetów, zachęcenie rodzin do częstszego
spędzania czasu wolnego z dziećmi w aktywnej formie poza domem, jak również
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korzyści finansowe dla samorządu czy sektora prywatnego.
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Inicjatywa „Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej” polega
na procentowym zmniejszeniu przez Państwa instytucję/firmę cen świadczonych
usług. Zmniejszenie cen oferowanych usług oraz sprzedawanych towarów dotyczyć
będzie jedynie posiadaczy Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej,
prezentowanej każdorazowo wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Przewiduje się zwiększenie częstotliwości korzystania z różnego rodzaju
możliwości dostępnych w Katalogu usług i zwolnień w ramach „Karty Dużej
Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej”. Mogliby Państwo zaobserwować bardziej liczne
i częstsze okazje do sprzedawania swoich towarów. Tańsze ceny zakupu towarów
lub usług spowodują większe oszczędności w domowych budżetach a to z kolei
może zachęcić poszczególne osoby do korzystania z usług w większym zakresie,
wydatkowania na nie mniejszej ilości pieniędzy, ale częściej.
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Koszty utrzymania punktu usługowego, lokalu są stałe, bez względu
na ilość zainteresowanych usługą osób. Partnerzy inicjatywy „Karty Dużej Rodziny
3+/Rodziny Zastępczej” mogliby odczuć większe zainteresowanie odbiorców ich
produktami, a co za tym idzie, w konsekwencji zanotować wyższy wpływ środków
finansowych niż dotychczas.
W załączeniu do niniejszego pisma znajduje się Wniosek o
przystąpienie Podmiotu jako partnera do inicjatywy „Karty Dużej Rodziny
3+/Rodziny Zastępczej” w Gminie Toszek, który prosimy wypełnić przez
decydentów zainteresowanych partnerstwem i dostarczyć do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Toszku w terminie do dnia 12 czerwca bieżącego roku.
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