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Wniosek wraz z załącznikami należy przekatać osobiścielub pocztą na adres:
Regionalne Centrum Poliryki Społecznei w Łodzi
u

l.

Snycerska 8, 91 -3o2 Łódź nr łel. 4Ż 203-48-00

Karty dla całej rodziny wydawane są w terminie do 15 dni roboczych

Wniosek oraz oświadczenieo konrynuowaniu nauki,
można pobrać ze stron)

niit
i

Regionalne

Cenrum
Polityki

5połecŻnej w Lodzi

www.rcpslodz.pl

Aktualny wykaz ulg na stronie internetowei:
www. rcps lodz. pl
w zakładce Wo|ewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

.

Sejrnik Województwa Łódzkiego w dniu 27 sierpnia 2013 r- uchwalił progra'n działań na
rzecz rodein wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą "Wojewodzka Kańa
Rodzin Wielodzietnych"' Uchwała nr XXX|}7731/13 dotyczy przyięcia Programu działEń
na rzerz Wspieranie r,odzin wielodŻietnych na szczeblu województwa' który oferu'ie
system ulg i uprawnień dla rodzin, które dzięki posiadaniu Wo.iewódzkiej Kańy mogą
kom7stać z katalogu oferty kulturalnej' rekreacyinej czy edukacyjnej na terenie całego

r€gionu łtidzkiego. Zasady realizacji Prograrnu określaRsgulamin urydawania i
użytkołvaniaWojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych przyjęty przee Zaraąd
Województwa Łódzkiego-

. \i!

Prograrnie uczestniczą instytucje kultury i edukacji podległe Samorządowi
Województwa Łodzkiego, 6 takżB pnruatni przedsiębiorcy, którzy oferu}ą rabaty z
branży rekreacyjnej' spoĘwceej, praemysłowej oreE gastronornicanej dla
mi

.

e

szlmńc ów wo.lewodztwa łodzki eEo.

R'odzice lub opiekunowie dzieci zamieszkałych pod wspólnym adresern na terenie
wojełvództwa łódzkiego (przy czym do członków rodziny nie zalicza się dziecka
pozostającego w związku małżeńskinr}' mających na utrzymaniu troie lub więce!
dzieci w wieku do 1B roku źycia lub 25 roku życia w przypadku' gdy dziecko uczy
się lub studiuje. lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiada1ących
orzeczenie o znacu nym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolnoścido
pracy i samodzielnej egzystencli.

Jakie Ę korzyściz posiadania Wojewódzkiej Karty

l4/,elodzietnych?

.
.
.

Rodzin

Kańa wydawana jest bezplatnie:
Karta wydawana jest na okres 36 miesiecy;

Dzięlti Kareie rodzina może korrystać ze zniże}ł/ulg nferowanych preez
Partnerów Programu;

.

PańnerEY programu umieszczeni

są na

stronie

internetowej.

WFmegand dolrumsnry;
Abv otrłm ać Woj ewó&ką Kańę Ro &i n |łi e l o dzi etnych

n a

l

eł ejoryć:

Wniosek o Wydanie \Ątojewótkiej Karł Ro&in W|elo<tsietnych, który powinien
zewlErać ońwlade,enle każttego z pełnolstnlch ałonków ro&Jny do$czące
pruetweEanle danyoh 0sobowy6h Eałącrnik nr 2};
w prEypadtfu łżjecipowyŻej 18. roku zycia oświadeenie potwierrFą]ące
kontynuowanie nauki {załącznik nr 3);
ośw|aclczenia o w6 p0lnym zamie sEkaniu podpisan8 pzer Wnios kodawcĘ
l Maftonlqa /Pańnera (załącEnlk nr 5};
W prEypadku ro&iR reśtĘpEych i rodzinnego domU &jecka - zaświada'enie
z właściwego Powiatowego Centrum Pomocy RołEinie o pełnieniu funkcji
ro&iny zastępeej lub rodzinnego domu &iec]ła, dla danego &lecka;
w pr4padku opiskuna prawnBlo - kserokoplę postanowlenia sądu
0 ustańowieniu opieki prewnej na$ dŻieekiem;
w przypadku ro&in z &ieckiem/&iećmi niepełnosprawnym(i} pou4lzej

-

18. roku Życia

kserokopię oęeczenia

o

il]aczl]ym stopniu

niepałnosprawnościlub całltowilej nięzdolnoścido pracy
eqzystencji,

i

samo&ielnej

N4ARsZAŁEK WoJ EWo DZTWA ŁoDZKl EGo ZAPRASLA

P

ATNYCH pRZED5|ĘBloRCóW Do Zo5TANlA PARTNEREM

PRoGRAMU NA RZECZ DZlAŁAN sKlERoWANYCH
Do RoDZlN WlELoDZlETNYCH PoD NAZWĄ
.,wolEWoDZKA

KA

RODZIN

WIELODZIETNYCH''.

Program wojewódzka karta rodzin wielodzietnych, to szereg ulg
i

zniżek, iakie oferuią instytucje oraz prywatni przedsiębiorcy.

Iakie są korzyści dIa przedsiębiorcy z uczestnictwa w programie?
-

Umieszczenie nazwy Przedsiębiorcy na stronie internetowej
www.lodzkie.pl, www.rcpslodz.pl;

_

Umieszczenie nazwy Przedsiębiorcy na ulotkach informacyinych

-

Zwiększenie liczby klientów;

/plakatach;

- Pozyrywny
-

wizerunek Przedsiębiorcy;

Kojarzenie marki i logo firmy.

Procedu ra zostania partnerem program u:
Powzięcie przezPrzedsiębiorcę informacji nt. Programu Woiewódzka Karta Rodzin
Wielodzietnych;
Kontakt z Koordynatorem Programu, tj. Regionalnym Centrum Poliryki Społecznej w Łodzi,
ul. Snycerska 8, 91 -3oŻ Łódź

nr tel.4Żzo3 48 67, mail:karta@rcpslodz.pl;

Przedstawienie przez Przedsiębiorcę propozycji ulg i uprawnień, oferowanych dla rodzin
wielodzietnych w formie listu intenryjnego/pisma kierowanego do MarszałkaWoiewództwa
Łódzkiego, za posrednictwem Regionalnego Centrum Polityki SpołecznejwŁodzi;

Podpisywanie stosownego porozumienia/umow) (ramowy wzór porozumieia znaiduje

się na stronie internetowej www.rcpslodz.pl zakładka Wojewódzka Karta

Rodzin

Wielodzietnych - lnformacje dla Partnerów);
Przekazanie Przedsiębiorcy nakle|ki ,Jutaj honoruiemy Wojewódzką Kanę Wielodzietnych"
oraz wzoru Woiewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych.

