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Wstęp

Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą
miłości społecznej.
Jan Paweł II

Program

„Familijny

Słupsk”

to

jedno

z

rozwiązań

polityki

rodzinnej,

dzięki któremu rodziny zamieszkałe na terenie miasta Słupska, będą wspierane przez lokalny
samorząd oraz podmioty publiczne i prywatne (zwane Partnerami Programu) w różnych
obszarach życia społecznego.
Jednym z zadań samorządu gminnego jest wspieranie rodziny. Każda rodzina
potrzebuje pomocy, a szczególnej rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze,
rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Rodziny te pragną zaspokoić
wszystkie potrzeby swoich dzieci, zapewnić im warunki zdrowego rozwoju i szczęśliwego
dzieciństwa, ale borykają się z licznymi trudnościami, z których najbardziej dotkliwymi stają
się ograniczenia finansowe. Dlatego też wzorem innych miast, miasto Słupsk pragnie poprzez
Program „Familijny Słupsk” wyrazić swoje zaangażowanie w rozwój i wsparcie
w szczególności rodzin wielodzietnych, jednocześnie nie dyskryminując pozostałych rodzin.
Głównym elementem programu jest wprowadzenie tzw. „Słupskiej Karty Dużej Rodziny”,
dzięki której rodziny wielodzietne będą miały prawo do zniżek za korzystanie
z proponowanych usług i świadczeń oraz przy zakupie towarów u Partnerów Programu.
Prekursorem Karty Dużej Rodziny jest Francja, w której od 1921 r. funkcjonuje
tzw. Carte Famille Nombreuse (Karta Licznej Rodziny). Dzięki rozpowszechnieniu
przez Europejską Federację Dużych Rodzin (ang. European Large Families Confederation
–

ELFAC ) idei Karty Dużej Rodziny, obecnie w krajach europejskich podejmuje się

wszelkie działania zmierzające ku dowartościowaniu rodzin wielodzietnych.
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1) programie (PFS) – należy przez to rozumieć Program „Familijny Słupsk”.
2) rodzinie (R) = beneficjencie – należy przez to rozumieć grupę osób będącą
rodziną biologiczną (pełną lub niepełną), rodziną zreorganizowaną lub rodziną
zastępczą zamieszkałą i posiadającą meldunek na terenie miasta Słupska,
składającą się z minimum jednego rodzica lub opiekuna prawnego, mającą na
utrzymaniu minimum jedno dziecko w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku
życia (w przypadku kontynuowania nauki) lub powyżej 25 roku życia
legitymujące

się

orzeczeniem

o

znacznym

stopniu

niepełnosprawności

(jeśli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne
lub specjalny zasiłek opiekuńczy).
3) rodzinie pełnej (Rp) – należy przez to rozumieć grupę osób będącą rodziną
biologiczną

składającą

się

z

biologicznego

ojca

i

biologicznej

matki

(stanowiących małżeństwo lub związek partnerski) oraz dziecka lub dzieci
(Rp = bO + bM + 1Dz lub nDz).
4) rodzinie niepełnej (Rnp) – należy przez to rozumieć minimum dwie osoby
(jeden rodzic i jedno dziecko) lub grupę osób (jeden rodzic i wiele dzieci)
będącą rodziną biologiczną składającą się z:
a) biologicznej matki i dziecka lub dzieci (Rnp1 = bM + 1Dz lub nDz);
b) biologicznego ojca i dziecka lub dzieci (Rnp2 = bO + 1Dz lub nDz).
5) rodzinie zreorganizowanej (Rzo) – należy przez to rozumieć grupę osób będącą
w części rodziną biologiczną składającą się z:
a) biologicznej

matki

i

partnera

płci

męskiej

będącego

ojczymem

(stanowiących małżeństwo lub związek partnerski) oraz dziecka lub dzieci
(Rzo1 = bM + Ppm + 1Dz lub nDz);
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b) biologicznego

ojca

i

partnerki

płci

żeńskiej

będącej

macochą

(stanowiących małżeństwo lub związek partnerski) oraz dziecka lub dzieci
(Rzo2 = bO + Ppż + 1Dz lub nDz).
6) rodzinie zastępczej (RZ) – należy przez to rozumieć rodzinę, która z mocy prawa
opiekuje się cudzym dzieckiem.
7) rodzinie wielodzietnej/ dużej rodzinie (RW/ DR) = beneficjencie wielodzietnym
– należy przez to rozumieć grupę osób będącą rodziną (biologiczną pełną
lub niepełną albo zreorganizowaną) zamieszkałą i posiadającą meldunek na terenie
miasta Słupska, składającą się z minimum jednego rodzica lub opiekuna
prawnego, mającą na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku
życia lub do 24 roku życia (w przypadku kontynuowania nauki) lub powyżej
25

roku

życia

legitymujące

się

orzeczeniem

o

znacznym

stopniu

niepełnosprawności (jeśli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy) lub rodzinę
zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą z terenu
miasta Słupska.
8) Słupskiej Karcie Dużej Rodziny (SKDR) – należy przez to rozumieć, kartę będącą
dokumentem

uprawniającym

każdego

członka

rodziny

wielodzietnej

do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg,
zniżek oraz zwolnień z opłat za korzystanie z wybranych usług i świadczeń
oraz przy zakupie towarów u sprzedawców (Partnerów Programu), którzy włączyli
się do programu.
9) zniżce/ zniżkach (Z) – należy przez to rozumieć prawo do zakupu czegoś
lub skorzystania z jakiegoś świadczenia/ usługi po obniżonej cenie lub 100%
zwolnieniu z opłaty u Partnera Programu; zniżka może być jedna lub wiele, stała,
tymczasowa, świąteczna lub okazjonalna.
10) Partnerach

Programu

(PP)

–

należy

przez

to

rozumieć

podmioty,

które przystąpiły i zadeklarowały współpracę w ramach Programu „Familijny
Słupsk”, będące instytucjami miasta Słupska lub jednostkami niepowiązanymi
strukturalnie i kapitałowo z samorządem miasta Słupska.
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11) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Słupskiej Karty Dużej
Rodziny.
12) realizatorze – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną miasta Słupska
lub organizację pozarządową, w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, wybraną w trybie otwartego konkursu ofert
do realizacji programu po wcześniejszym zabezpieczeniu środków w budżecie
miasta Słupska.
13) mieście – należy przez to rozumieć miasto Słupsk.
14) UM = organizatorze – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Słupsku,
zlokalizowany przy Placu Zwycięstwa 3 w Słupsku.

2. Adresaci programu:
Rodziny będące mieszkańcami miasta Słupska i posiadające meldunek na jego terenie.

3. Okres realizacji programu:
Bez ograniczeń czasowych, z zastrzeżeniem możliwości zakończenia realizacji
programu z przyczyn, które organizator nie był w stanie przewidzieć w momencie
jego rozpoczęcia.

4. Miejsce realizacji programu:
Obszar miasta Słupska oraz miejsca poza jego obszarem, które stanowią dobro
publiczne lub pozostają w dyspozycji Partnerów Programu.

5. Podmioty realizujące zapisy programu:
1) Urząd Miejski w Słupsku;
2) Realizator;
3) Partnerzy Programu.
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6. Główny zakres realizacji programu:
1) usługi społeczne;
2) kultura;
3) sport i rekreacja;
4) czas wolny.

7. Kryteria programu:
1) pojęcie rodziny i liczba posiadanych dzieci;
2) wiek dzieci;
3) zameldowanie rodziny.

8. Obszary oddziaływania programu:
1) obszar usług opieki i kształcenia dzieci i młodzieży – dotyczący preferencji
przy przyjęciach dla kolejnych dzieci z rodziny, zniżek w opłatach za korzystanie
z miejskich żłobków i przedszkoli;
2) obszar kulturalno-sportowo-rekreacyjny – dotyczący stwarzania lepszych
możliwości korzystania z dóbr miasta Słupska;
3) obszar czasu wolnego – dotyczący kreowania właściwego sposobu spędzania
czasu wolnego dzieci i ich rodzin;
4) obszar wsparcia finansowego – dotyczący pomocy społecznej udzielanej
rodzinom;
5) obszar zdrowia – dotyczący możliwości udziału w bezpłatnych programach
profilaktycznych realizowanych na terenie miasta Słupska;
6) obszar usług komercyjnych – dotyczący usług oferowanych przez podmioty
prywatne będące Partnerami Programu.
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Rozdział 2
Cele Programu „Familijny Słupsk”

Jednym z obszarów „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście
Słupsku na lata 2010 – 2018” (przyjętej przez Radę Miejską w Słupsku w dniu 3 marca
2010 r. Uchwałą Nr L/755/10), są działania ukierunkowane na wspieranie dzieci i rodzin.
Celem głównym programu jest szeroko pojęte wspieranie rodzin, zameldowanych
na terenie miasta Słupska, w różnych obszarach życia społecznego.
Ponadto program stawia następujące cele szczegółowe:
1. Zachęcanie młodych ludzi do zakładania rodzin i posiadania dzieci, a tym samym
budowania słupskiej społeczności.
2. Kreowanie pozytywnego obrazu rodziny.
3. Stworzenie przyjaznego klimatu dla słupskich rodzin oraz rozbudzenie wrażliwości
społecznej na ich potrzeby.
4. Podejmowanie działań polegających na podnoszeniu jakości życia i umacniających
psychiczny dobrostan (ang. well-being) rodzin wpływający na ich zdrowie.
5. Poprawa warunków życia i wzmocnienie kondycji rodzin poprzez eliminację
ograniczeń i barier ekonomiczno-społecznych.
6. Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży pochodzących z różnych
środowisk.
7. Przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji dzieci i młodzieży ze względu
na ich pochodzenie społeczne.
8. Stwarzanie warunków dla rozwoju integracji międzypokoleniowej w rodzinach
(w relacjach: dziadkowie → rodzice → dzieci) i rodzinach wielodzietnych
(w relacjach: dziadkowie → rodzice → dzieci lub rodzice/ opiekunowie prawni
→ dzieci) oraz pomiędzy tymi rodzinami (w relacjach: rodziny → rodziny
wielodzietne).
9. Zapewnienie rodzinom dostępu do informacji o ofercie oraz do korzystania z różnych
form wspólnego spędzania czasu wolnego.
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Rozdział 3
Kierunki działań Programu „Familijny Słupsk”

Wyznaczone cele programu będą realizowane przy pomocy stopniowo ewaluujących
działań, takich jak:

3.1. Słupska Karta Dużej Rodziny
Główny element programu stanowi wprowadzenie tzw. „Słupskiej Karty Dużej
Rodziny”, dzięki której rodziny wielodzietne będą miały prawo do zniżek za korzystanie
z wybranych usług i świadczeń oraz przy zakupie towarów u sprzedawców (Partnerów
Programu), którzy włączyli się do programu.
Celem głównym karty jest podjęcie działań zmierzających do polepszenia warunków
życiowych

rodzin

wielodzietnych

(bez

względu

na

ich

status

materialny),

poprzez zwiększenie tymże rodzinom dostępności oraz promocję systemu zniżek
w jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury miasta Słupska oraz jednostkach
niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem miasta Słupska, oferujących usługi
i zakup towarów oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne.
Ponadto oczekuje się, że karta spełni następujące cele szczegółowe, które wzajemnie
się uzupełniają i wzmacniają:
1. demograficzne – zachęci mieszkańców miasta do posiadania kolejnych dzieci;
2. finansowe – zachęci rodziny wielodzietne (lub planujące posiadanie większej liczby
dzieci) do zamieszkania lub pozostania w Słupsku;
3. ekonomiczne – wesprze budżet rodzin wielodzietnych obciążonych kosztami
utrzymania, a jednocześnie zwiększy popyt na lokalne usługi i dobra, co z kolei
wpłynie na poprawę kondycji lokalnych podmiotów gospodarczych włączonych
do programu;
4. społeczne – umożliwi integrację dużych rodzin zarówno ze społecznością lokalną,
(dzięki możliwości udziału w lokalnych wydarzeniach kulturalno-sportoworekreacyjnych), jak i samych rodzin wielodzietnych (wzmocni więzi jej członków
poprzez

umożliwienie

wspólnego

spędzania

czasu

wolnego

na

rekreacji

i aktywnościach fizycznych lub intelektualnych);
Wydanie 1/ 19-02-2014

9 z 13

PROGRAM „FAMILIJNY SŁUPSK”

5. wizerunkowe – podniesie prestiż rodzin wielodzietnych w społeczności lokalnej,
przez podkreślenie ich znaczenia i dostrzeżenia ich problemów.
Powyższe cele są realizowane poprzez promocję i koordynację systemu zniżek
i dodatkowych świadczeń przyznawanych przez Partnerów Programu. Do udziału
w programie mogą przystąpić podmioty, które w ramach prowadzonej przez siebie
działalności i realizowanych usług wyrażą pisemną wolę stosowania zniżek i dodatkowych
świadczeń na rzecz rodzin wielodzietnych.
Jednocześnie w ramach karty funkcjonują w miejskich żłobkach i przedszkolach
zniżki, które zostały wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej w Słupsku.
Kwestię dotyczącą opłat i świadczeń na rzecz dzieci przebywających w miejskich
żłobkach na terenie miasta Słupska reguluje Uchwała Nr XXIX/410/12 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
Uchwały Nr XVI/213/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku,
wysokości dodatkowych opłat za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty
za wyżywienie oraz określenie warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat.
Według powyższego aktu prawa miejscowego, opłata stała za pobyt dziecka w wymiarze
do 10 godzin dziennie w Zespole Żłobków Miejskich stanowi 20% minimalnego
wynagrodzenia miesięcznego za pracę w danym roku kalendarzowym. Zgodnie z § 4
ww. Uchwały, opłata stała podlega zmniejszeniu o 50% w przypadku równoczesnego
korzystania z opieki w żłobku lub przedszkolu przez drugie i kolejne dziecko w rodzinie.
W związku z wprowadzonymi zmianami w Ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, dotyczącymi pobierania opłat za godzinę pobytu dziecka ponad
5-godzinną podstawę programową, w wysokości nie większej niż 1,00 zł, Rada Miejska
w Słupska w dniu 31 lipca 2013 r. uchwaliła zmianę Uchwały Nr XXIV/347/12
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat
za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto
Słupsk. W powyższej Uchwale zniesiony został zapis § 4 „Obniża się wysokość opłaty,
o której mowa w § 3 o 50% gdy z usług przedszkola korzysta dwoje i więcej dzieci z tej
samej rodziny. Obniżenie opłaty w takim przypadku przysługuje drugiemu i następnemu
dziecku, bez względu na wysokość dochodów rodziców”.
Opracowany zostanie „Regulamin Słupskiej Karty Dużej Rodziny” obejmujący zasady
Wydanie 1/ 19-02-2014
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przyznawania karty i jej dystrybucji.

3.2. Wspólne spędzanie czasu wolnego
1. Muzeum dla dzieci
Planuje się wprowadzenie programu rodzinnego zwiedzania muzeów. Muzea opracują
instrukcje zwiedzania, które będą podpowiadać rodzicom ciekawe opisy eksponatów,
dzięki czemu dzieci nie tylko będą zdobywały wiedzę, ale również będą częściej
odwiedzały placówki muzealne.
2. Rodzinny spacer po Słupsku
Planuje się opracowanie trasy spacerowej po Słupsku, w tym dla każdego z osiedli,
zróżnicowanej pod względem długości i trudności, sporządzonej pod kątem
wspólnych spacerów dla rodzin z dziećmi w różnym wieku.
3. Słupskie Place Zabaw i Boiska
Planuje

się

opracowanie

mapy

funkcjonujących

placów

zabaw

i

boisk

(wraz z informacją odnośnie ich wyposażenia i dostępności) a także budowę nowych
miejsc (po wcześniejszym zabezpieczeniu środków w budżecie miasta Słupska)
umożliwiających spędzanie czasu z dziećmi oraz prowadzenie monitoringu działań
różnych podmiotów zmierzających do powstawania nowych placów zabaw,
które uzupełnią istniejącą siatkę.
4. Rodzinne ścieżki rowerowe
Planuje się opracowanie i oznakowanie systemu odcinków ścieżek rowerowych
przyjaznych wspólnemu podróżowaniu z rodziną, a także sprzyjających nauce jazdy
na rowerze.

3.3. Wsparcie edukacji
Planuje się zachęcanie podmiotów publicznych i prywatnych do tworzenia oferty zajęć
wspierających rodziców w edukacji i wychowaniu dziecka/ dzieci, na różnym etapie jego/ ich
rozwoju, budowaniu prawidłowych relacji w rodzinach oraz ich integracji.
Wydanie 1/ 19-02-2014
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3.4. Ułatwienia dla rodzin z dziećmi
Planuje się promowanie wprowadzania ułatwień dla rodzin z dziećmi m.in. tzw. „Kącików dla
rodzin”, w których znajdą się meble i zabawki dla dzieci. Dzięki temu rodzice z dziećmi
w trakcie oczekiwania na obsłużenie będą mogli spędzić ten czas w Kąciku dla rodzin.

3.5. Tworzenie dobrego klimatu dla słupskich rodzin
Planuje się przyznawanie specjalnego znaku pn. „Miejsce przyjazne rodzinie” podmiotom
publicznym i prywatnym posiadającym specjalną ofertę lub udogodnienia dla rodzin.
Opracowany zostanie regulamin określający zasady przyznawania odznaczenia oraz grafikę
znaku.

3.6. Rozwój oferty skierowanej do rodzin
Po uprzednim zabezpieczeniu środków w budżecie miasta Słupska, ogłoszony zostanie
konkurs na realizatora programu, który będzie koordynował działania integrujące rodzinę.

3.7. Portal
Planuje się uruchomienie portalu internetowego lub zakładki na stronie internetowej miasta
Słupska, w której zbierane będą informacje dotyczące rodzin oraz działań do nich
kierowanych.
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PROGRAM „FAMILIJNY SŁUPSK”

Rozdział 4
Źródła finansowania i promocja programu

Program „Familijny Słupsk”, realizowany przez miasto Słupsk, finansowany
jest z następujących źródeł:
1. środki finansowe będące w dyspozycji jednostek publicznych miasta Słupska oraz
budżetu miasta po uprzednim ich zabezpieczeniu;
2. środki finansowe będące w dyspozycji jednostek niepowiązanych strukturalnie
i kapitałowo z samorządem miasta Słupska.

Promocja działań określonych w niniejszym programie obejmować będzie
rozpropagowanie jego idei oraz kierunków działań, w szczególności „Słupskiej Karty Dużej
Rodziny” w lokalnych mediach i na stronie internetowej miasta Słupska i realizatora
programu.
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