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Zaproszenie do współpracy
O Programie Karta Dużej Rodziny
Program „Karta Dużej Rodziny” ma na celu wspieranie gorzowskich rodzin wielodzietnych
posiadających co najmniej troje dzieci. Jedno z głównych założeń programu to zacieśnianie
więzi między rodzicami a dziećmi, integracja rodzin wielodzietnych, które korzystając ze
specjalnie dostosowanej atrakcyjnej oferty sportowo-kulturalno-edukacyjnej mogą wspólnie
spędzać czas. Program ma również na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz
tworzenie dobrych warunków życia i rozwoju dla takich rodzin poprzez zagwarantowanie
różnorodnych ulg i zniżek.
Korzyści dla partnerów
Przystąpienie do Programu Karta Dużej Rodziny jako Partner oferujący zniżki dla gorzowskich
rodzin wielodzietnych gwarantuje wiele korzyści, m.in.:
możliwość posługiwania się znakiem promującym Partnerów programu - „Instytucja
Przyjazna Rodzinie”, co sprzyja kreowaniu przyjaznego wizerunku przedsiębiorstwa,
szansa na zwiększenie rozpoznawalności i wzrost zainteresowania ofertą firmy,
umieszczenie informacji o instytucji/firmie w Katalogu Ulg i Zniżek ( http://www.gorzow.pl/p
rzystan/karta-duej-rodziny/katalog-ulg-i-zniek
),
promocja logo działalności wraz z linkiem odsyłającym do portalu internetowego poprzez
umieszczenie ich na stronie miasta www.gorzow.pl w specjalnie utworzonej zakładce Karta
Dużej Rodziny/Partnerzy Programu (
http://
www.gorzow.pl/przystan/karta-duej-rodziny/partnerzy-programu
),
informacje o przedsiębiorstwie pojawiają się w publikacjach miejskich: „Wiadomościach
Samorządowych” i „SPAM-ie”,
współkreowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych,
prestiż i możliwość budowania długotrwałych relacji z klientami.
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W załączeniu poniżej znajduje się list intencyjny Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Jacka
Wójcickiego
z zaproszeniem do współpracy.
Jak przystąpić?
Wystarczy wydrukować wniosek o przystąpienie do programu (w załączeniu poniżej), który po
wypełnieniu można:
złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 w Gorzowie Wlkp.
złożyć w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Teatralnej 26 w Gorzowie Wlkp.
przesłać drogą mailową na adres: slazak@um.gorzow.pl
przesłać pocztą
przesłać faksem: 95 7355 678
Z każdym podmiotem, który przystąpi do programu zostanie zawarte porozumienie o
współpracy – wzór do pobrania poniżej.
Kontakt
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Spraw Społecznych
ul. Teatralna 26
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7 355 801
e-mail: slazak@um.gorzow.pl
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