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                                                  Program „Duża Rodzina Chojnicka” 

 

1. Program „Duża Rodzina Chojnicka”, zwany dalej „Programem”, skierowany jest do rodzin 

wielodzietnych oraz rodzin zastępczych. 

2. Celem Programu jest: 

1) wspieranie rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka  

i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poprzez ułatwienie im dostępu do 

kultury, rekreacji i sportu oraz innych dóbr i usług, 

2) zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz rodzin 

zastępczych, 

3) poprawa warunków życia oraz wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych oraz rodzin 

zastępczych, 

4) propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych. 

3. Dla potrzeb Programu przyjmuje się, że: 

1) rodziną wielodzietną jest rodzina zamieszkująca na terenie Miasta Chojnice pod wspólnym 

adresem, składająca się z rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego), 

mających na utrzymaniu 3 i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w 

przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub 26 roku życia w przypadku dziecka 

niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub 

któremu wydłużono czas edukacji, niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodzin 

zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego, 

2) rodzinę zastępczą stanowi forma opieki nad dzieckiem całkowicie lub częściowo 

pozbawionym opieki rodzicielskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zamieszkałą na terenie miasta 

Chojnice. 

4. Instrumentami służącymi realizacji celu Programu, o którym mowa w punkcie 2, są: 

1) zapewnienie osobom objętych Programem bezpłatnego wstępu 1 raz w miesiącu na basen 

w Parku Wodnym w Chojnicach, 



2) zapewnienie osobom objętym Programem bezpłatnego dostępu 1 raz w miesiącu do oferty 

kina w Chojnickim Domu Kultury  

3) zapewnienie osobom objętym Programem bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską 

na terenie miasta Chojnice określonych w regulaminie wydawania i korzystania z karty  

„ Dużej Rodziny Chojnickiej” 

4) stworzenie możliwości przystąpienia do Programu przedsiębiorcom w celu świadczenia 

usług na rzecz osób objętych Programem, na określonych przez nie preferencyjnych 

warunkach. 

5. Do ulg, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3, mają prawo dzieci oraz rodzic/rodzic 

zastępczy/opiekun prawny (rodzice/rodzice zastępczy/opiekunowie prawni). 

6. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w punkcie 4, 

jest Karta Dużej Rodziny, wydana po przedstawieniu udokumentowanego wniosku. 

7. Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Chojnicach, ul. Wysoka 1. 

8. Kartę Dużej Rodziny wydaje się na wniosek rodzica, rodzica zastępczego lub opiekuna 

prawnego, nie później niż do jednego miesiąca od daty złożenia wniosku, po uprzedniej jego 

weryfikacji. 

9. Kartę Dużej Rodziny wydaje się na okres jednego roku. Datę ważności kart ustala się na 

koniec miesiąca kalendarzowego, w którym ustaje jedna z przesłanek zawarta w pkt.3 

programu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach każdorazowo, na podstawie 

przedstawionych dokumentów, określi termin ważności wydawanej karty. 

10. Przystąpienie do Programu podmiotów, o których mowa w ust. 4 pkt 4, następuje na 

podstawie deklaracji złożonej przez zainteresowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Chojnicach przy ul. Wysokiej 1. Potwierdzeniem faktu uczestnictwa  

w Programie są informacje umieszczane w witrynach lub przy wejściach do obiektów ww. 

podmiotów w formie naklejki. Informacje o uczestnikach zamieszczane są na stronie 

internetowej miasta Chojnice i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach oraz  

w mediach lokalnych. 

11. Koordynatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach. 


