
W  GMINIE  KRAPKOWICE  RUSZA  PROGRAM 

„KRAPKOWICKA RODZINA  WIELODZIETNA” 

 

Program pod nazwą „Krapkowicka Rodzina Wielodzietna” jest elementem polityki 

prorodzinnej realizowanej przez Gminę Krapkowice.  

Program skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych 
zamieszkałych na terenie Gminy Krapkowice bez względu na kryterium dochodowe.  
Podstawowym kryterium jest posiadanie trojga lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia,  
a jeżeli dziecko uczy się nadal w szkole lub studiuje, to do 26 roku życia. 

Celem Programu jest: 

1) Budowanie przychylnego klimatu dla rodzin wielodzietnych, 

2) Wspieranie i popieranie modelu rodzin wielodzietnych, zastępczych oraz 

kształtowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczności lokalnej, 

3) Zwiększenie osobom uprawnionym dostępności do dóbr kultury, sportu i oświaty. 

Realizacja celów odbywać się będzie poprzez:  

1) Tworzenie i rozwijanie katalogu ulg dla osób uprawnionych do korzystania z usług 

oferowanych przez jednostki miejskie oraz inne podmioty z terenu miasta, biorące 

udział w Programie; 

2) Zawieranie porozumień z krapkowickimi 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. 

W Programie „Krapkowicka Rodzina Wielodzietna” mogą uczestniczyć samorządowe 

jednostki organizacyjne oraz inne podmioty z terenu miasta Krapkowice oferujące ulgi  

i zwolnienia, skierowane do osób uprawnionych. Potwierdzeniem uczestnictwa podmiotów  

w programie jest porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Krapkowice i danym podmiotem.  

 Informacje dotyczące Partnerów Programu „Krapkowicka Rodzina Wielodzietna” 

znajdują się na stronie internetowej: www.krapkowice.pl, oraz na stronie internetowej 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. Informacje będą na bieżąco aktualizowane.  

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. 

Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ulg i zwolnień oferowanych w ramach 

Programu „Krapkowicka Rodzina Wielodzietna” jest Krapkowicka Karta Rodziny. 

Wnioski o wydanie karty można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach, 

przy ulicy Damrota 2,  w godzinach pracy ośrodka. 

 

http://www.krapkowice.pl/


Dokumenty do pobrania: 

 Uchwała Nr XXIII/387/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 
r. w sprawie wprowadzenia Programu pod nazwą „Krapkowicka Rodzina 
Wielodzietna” na terenie Gminy Krapkowice. 

 Zarządzenie Burmistrza  Nr 683/2013 Burmistrza Krapkowic z dnia 19 grudnia 2013 r. 
w sprawie wprowadzenia w Gminie Krapkowice Regulaminu przyznawania, 
wydawania i korzystania z Krapkowickiej Karty Rodziny, wprowadzenia wzoru 
wniosku o wydanie Krapkowickiej Karty Rodziny oraz wzoru Krapkowickiej Karty 
Rodziny. 

 Wniosek o wydanie Krapkowickiej Karty Rodziny 

 Katalog ulg i zwolnień. 

 

 

Nad. Wydział Oświaty i Kultury  
UMiG w Krapkowicach  

 


