Załącznik
do uchwały Nr …................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia ….............................

REGULAMIN PROGRAMU POD NAZWĄ JAWORZNICKA RODZINA WIELODZIETNA
§1
Postanowienia ogólne
1. Program pod nazwą Jaworznicka Rodzina Wielodzietna zwany dalej "Programem", jest elementem polityki
prorodzinnej realizowanej przez Gminę Miasta Jaworzna. Program ten skierowany jest do członków rodzin
wielodzietnych i rodzin zastępczych na terenie Jaworzna bez względu na kryterium dochodowe.
2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) „rodzinie wielodzietnej” należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie Gminy Miasta Jaworzna,
składającą się z rodziców (lub rodzica) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku
życia lub w wieku do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,
2) „rodzinie zastępczej” należy przez to rozumieć rodzinę zastępczą zamieszkałą na terenie Gminy Miasta
Jaworzna, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, mającą na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia bądź 24 roku życia
w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,
3) „osobach uprawnionych” należy przez to rozumieć osoby określone w ust. 2 pkt 1 i 2, które są objęte
niniejszym Programem,
4) „karcie”, należy przez to rozumieć kartę Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej,
5) „osobie zamieszkałej” należy przez to rozumieć osobę posiadającą zameldowanie na pobyt stały
lub czasowy powyżej 3 miesięcy na terenie Gminy Miasta Jaworzna,
6) „organizatorze” należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie.
§2
1. Celem Programu jest:
1) budowanie przychylnego klimatu lokalnego dla rodzin wielodzietnych,
2) przełamanie niekorzystnego stereotypu wiążącego wielodzietność z ubóstwem i patologią,
3) wspieranie i popieranie modelu rodzin wielodzietnych, zastępczych oraz kształtowanie ich pozytywnego
wizerunku w społeczności lokalnej,
4) zwiększenie osobom uprawnionym dostępności do dóbr kultury i sportu, zarządzanym przez jednostki
miejskie i samorządowe instytucje kultury Gminy Miasta Jaworzna.
2. Realizacja celów odbywać się będzie poprzez:
1) tworzenie i rozwijanie katalogu ulg dla osób uprawnionych dot. usług oferowanych przez jednostki miejskie
oraz inne podmioty z terenu miasta, biorące udział w Programie,
2) zawieranie porozumień z jaworznickimi organizacjami oraz innymi podmiotami umożliwiającymi zwiększenie
dostępności do oferowanych przez nie usług – osobom uprawnionym,
3) pozyskiwanie nowych partnerów do Programu,
4) prowadzenie akcji promocyjnej i medialnej na rzecz popularyzacji Programu.

§3
1. W Programie mogą uczestniczyć samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty z terenu miasta
Jaworzna oferujące ulgi i zwolnienia, skierowane do osób uprawnionych.
2. Potwierdzeniem uczestnictwa podmiotów, o których mowa w ust. 1 jest porozumienie zawarte pomiędzy
Gminą Miasta Jaworzna i danym podmiotem.
3. Informacje dotyczące Partnerów Programu, o których mowa w ust. 1 znajdować się będą na miejskiej
stronie internetowej, gdzie będą na bieżąco aktualizowane.
4. Każdy podmiot uczestniczący w Programie ma prawo do umieszczania przy wejściu do obiektu,
w witrynach, punktach kasowych i swoich materiałach promocyjnych, informacji o przystąpieniu
do Programu.
§4
1. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z ulg i zwolnień oferowanych w ramach Programu,
wprowadza się kartę Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej.
2. Kartę będzie otrzymywał każdy członek uprawnionej rodziny określonej w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, na podstawie
wniosku złożonego u organizatora.
3. Kartę personalizuje i wydaje Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Jaworznie, w ramach
Systemu Jaworznickiej Karty Miejskiej na podstawie zweryfikowanego wniosku złożonego przez
organizatora.
4. Karta zawiera imię i nazwisko osoby uprawnionej.
5. Do wniosku o wydanie karty Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej należy dołączyć zaświadczenie
o kontynuowaniu nauki, dla dzieci powyżej 18 roku życia oraz orzeczenie sądu o ustanowieniu rodziny
zastępczej w przypadku rodzin zastępczych.
6. Wydanie karty przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Jaworznie, nastąpi w terminie
21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
7. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem tożsamości, a w przypadku osób nieletnich z legitymacją
szkolną. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z karty wyłącznie w obecności rodzica
lub opiekuna prawnego.
8. Uczestnicy Programu są obowiązani niezwłocznie poinformować organizatora o każdej zmianie, która wiąże
się z uprawnieniami do otrzymania karty, a w szczególności danych dotyczących miejsca zamieszkania,
składu osobowego rodziny i kontynuowania nauki.
9. W przypadku wygaśnięcia uprawnień wszystkie karty wydane rodzinie tracą ważność z końcem roku
kalendarzowego, w którym te uprawnienia wygasły. Karty należy zwrócić organizatorowi w terminie
do 15 stycznia roku następnego.
10. W przypadku utraty bądź uszkodzenia karty, osoba uprawniona zobowiązana jest do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie w formie pisemnej organizatora wraz z prośbą o wydanie duplikatu karty
Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej. Wydanie duplikatu karty związane jest z koniecznością uiszczenia
opłaty w wysokości 10 zł.
11. Osoba zainteresowana otrzymaniem karty Programu zobowiązana jest do wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora oraz podmioty z nim współpracujące, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

