Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Miejski program RODZINA+3
Nasze Miasto kontynuuje Program „Rodzina +3”, którego celem jest umożliwienie radomszczańskim
rodzinom wielodzietnym korzystania z oferty zniżek, rabatów i promocji w instytucjach miejskich i
firmach prywatnych. Od stycznia 2018 roku w Urzędzie Miasta Radomska lub Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Radomsku można składać wnioski o wydanie Kart „DUŻA RODZINA” dla rodzin
wielodzietnych. "Rodzina +3" to program skierowany do wielodzietnych rodzin, w tym do wielodzietnych
rodzin zastępczych zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy i zamieszkałych
w Radomsku.W programie mogą wziąć udział członkowie rodzin posiadających minimum 3 dzieci do 18
roku życia lub 25 w przypadku, gdy się uczą lub studiują.

Jak i gdzie otrzymać kartę?
Wnioski o otrzymanie Kart „DUŻA RODZINA” można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich: Urząd Miasta ul.
Tysiąclecia 5, II piętro, p. 214. lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku ul. Kościuszki 10 bud. A
(sekretariat). Do wniosku należy dołączyć zdjęcia legitymacyjne członków rodziny i zaświadczenie o kontynuacji nauki
lub kopię legitymacji szkolnej lub studenckiej potwierdzonej za zgodność przez pracownika jednostki przyjmującej
dokument, w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia. Karty będą imienne, wyrabiane dla każdej osoby w rodzinie.
Pobierz wniosek o wydanie Karty "DUŻA RODZINA".

Gdzie dostanę zniżkę?
Zgodnie z założeniami Programu, każdemu posiadaczowi Karty „DUŻA RODZINA” będą przysługiwały następujące
korzyści:
1) umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej korzystania z pogotowia lekcyjnego w ramach
prowadzonej przez wolontariuszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku pomocy w nauce;
2) umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej korzystania z usług świadczonych w Miejskim Domu Kultury w
Radomsku tj. :
a) bezpłatnego wejścia na Poranek Teatralny i Filmowy,
b) nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach zespołów artystycznych i kół zainteresowań;
3) umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej korzystania z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Radomsku tj. :
a) bezpłatnego wejścia na basen - w niedzielę w godzinach: 13.00 - 14.00, 16.00-17.00 i 17.00-18.00 w grupach
nie większych niż 30 osób,
b) wejścia na basen ze zniżką 50% - w pozostałe dni tygodnia w godzinach: 16.00 -22.00,
c) bezpłatnego wejścia, po wcześniejszej rezerwacji, na 2 korty tenisowe - w sobotę i niedzielę w godzinach od
13.00 - 15.00,
d) wejścia na korty tenisowe ze zniżką 50% - w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 13.00 do 16.00,
e) bezpłatnego wejścia na siłownię - w niedzielę w godzinach od 14.00 - 16.00,
f) wejścia na siłownię ze zniżką 50% - w pozostałe dni tygodni w godzinach od 14.00 - 15.00,
g) bezpłatnego wejścia w okresie zimowym na lodowisko - w niedziele w godzinach od 13.00 do 16.00,
h) wejścia w okresie zimowym na lodowisko ze zniżką 50% - w pozostałe dni tygodnia;
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4) umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej wejścia do Muzeum Regionalnego im. Stanisława
Sankowskiego w Radomsku tj. :
a) wejścia indywidualnego ze zniżką 50%,
b) bezpłatnego wejścia grup wraz z innymi osobami (np. szkolne wycieczki).
Program „Rodzina +3” realizowany jest przy współudziale partnerów społecznych. W Urzędzie Miasta Radomska
podpisano porozumienia z przedsiębiorcami, którzy wyrazili wolę współpracy. Wśród nich znaleźli się:
Panaceum Fitness Radomsko ul. Sierakowskiego 15-17 zrobić szczegóły 10% zniżki przy wszystkich usługach
Panaceum Fitness.
OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW
- Adam Szadkowski – Ośrodek Szkolenia Kierowców ul. Plac 3 Maja 7
- Łukasz Dynus – Ośrodek Szkolenia Kierowców – ul. Mickiewicza 16

szczegóły
szczegóły

ZAKŁADY OPTYCZNE
- Alina Knaś – Zakład Usług Optycznych ul. Reymonta 48
- Janusz Kapica – Zakład Optyczny ul. Żeromskiego 6

szczegóły

szczegóły - Michał Gustalik

- Salon Optyczny ul. Piastowska 4 zrobić szczegóły 10% zniżki przy zakupie okularów i innych usługach optycznych.
STOMATOLOGIA
- Krystyna Wiszyńska – Garbaciak – „SILVA – DENT” ul. Wypoczynkowa 9a

szczegóły

SZKOŁY JĘZYKOWE
- Wioletta Ciupińska –„BEST-WAY” – ul. Piłsudskiego 7
- Piotr Pacholik – „HORIZON” – ul. Konopnickiej 4

szczegóły

szczegóły

SKLEPY Z ODZIEŻĄ DZIECIĘCĄ
- Ewa Martela – Sklep „SMYK” – ul. Piastowska 4

szczegóły

SKLEPY Z ARTYKUŁAMI PAPIERNICZYMI I BIUROWYMI
- Barbara i Longin Mickiewicz Sklep „MILO” - ul. L. Czarnego 6, Reymonta 11, Plac 3 Maja 13
- Artur Łabęcki Sklep „UNIFAX” - ul. Reymonta 16

szczegóły

- Firma Zaopatrzenia Korner Sp. z o.o. - Krzysztof Widawski, ul. Krakowska 259
ZAKŁADY FRYZJERSKIE

szczegóły

szczegóły

szczegóły

- Salon Fryzjerski ul. Piwna 2a - Anna Owczarek
- Salon Fryzjerski ul. Leszka Czarnego 23 - Małgorzata Grabna
- Salon Fryzjerski "Styl" ul. Tysiąclecia 10/86 - Agata Starostecka
- Salon Fryzjersko-Kosmetyczny "Tina" ul. Kościuszki 4 - Justyna Jabłońska
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- Salon Fryzjerski "Kasia" ul. Skłodowskiej 53 - Katarzyna Wośko
Towarzysztwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW - ul. Piłsudskiego 4
LABORATORIUM Al-Med - ul. Przedborska 2

szczegóły

szczegóły

Firma „Bilans” Robert Moszkowicz Radomsko ul. Mickiewicza 3 szczegóły
Frima Avalio Sp. z.o.o. z siedzibą w Jasionce - 10% zniżki przy zakupie pakietu "Prawnik na Teraz" - tel. 22 22 80
800

Lokale właścicieli, którzy oferują zniżki i ulgi, będą specjalnie oznaczone (oznaczenie poniżej).

Akty prawne:
Uchwała Rady Miasta Radomsko
Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomsko
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