Przedsiębiorcy i Firmy działające
na terenie Gminy Żabia Wola

Szanowni Państwo,
Zwracam się do Państwa z propozycją wsparcia programu Kart Dużej Rodziny 3+ i 4+.
Oferując zniżki na swoje produkty i usługi, wesprzecie Państwo wielodzietne rodziny
mieszkające na terenie naszej Gminy, a jednocześnie zyskacie nowych, stałych klientów.
Przystąpienie do programu to także szansa na wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy,
uczestniczącej w lokalnych działaniach społecznych.
Jednym

z

najważniejszych

wyzwań

stojących

przed

naszym

społeczeństwem

jest poprawa sytuacji demograficznej kraju. Aby to osiągnąć, należy prowadzić aktywną
politykę rodzinną. Wobec niewystarczających rozwiązań systemowych Gmina Żabia Wola
wdraża sukcesywnie instrumenty lokalnej polityki rodzinnej. Jednym z narzędzi jej służących
jest wprowadzona w 2011 roku Karta Dużej Rodziny 3+ i + 4.
Gmina Żabia Wola była jedną z pierwszych gmin wiejskich w Polsce, która wprowadziła
zniżki dla dużych rodzin. W chwili obecnej z oferty programu wsparcia rodzin z trojgiem
lub więcej dzieci, korzysta prawie 60 rodzin z naszej gminy.
Posiadacze Kart Dużej Rodziny otrzymują:
Rodziny 3+


50% zniżki na zakup biletów do kina w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim



50% zniżki na zakup biletów na pływalnię „Wodnik 2000” w Grodzisku Mazowieckim



50% zniżki na zajęcia dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Dom Kultury
w Żabiej Woli

Rodziny 4+


50% zniżki na zakup biletów do kina w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim



50% zniżki na zakup biletów na pływalnie ,,Wodnik 2000” w Grodzisku Mazowieckim



Bezpłatne przejazdy środkami komunikacji zbiorowej do szkoły na terenie Gminy
i z powrotem do miejsca zamieszkania



50% zniżki na zajęcia dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Dom Kultury
w Żabiej Woli



50% zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie
Żabia Wola

Aby stać się Partnerem programu wystarczy złożyć w Urzędzie Gminy lub w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, osobiście, przesłać pocztą elektroniczną
lub pocztą tradycyjną formularz akcesyjny. W formularzu tym określicie Państwo między
innymi wielkość proponowanych zniżek, zakres towarów i usług nimi objętych i okres udziału
w

programie.

Pracownicy samorządu dostarczą Państwu porozumienie dotyczące

partnerstwa w programie, przygotowane na podstawie danych zawartych w formularzu
akcesyjnym oraz materiały do oznakowania miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
Informacje o udziale w programie będą Państwo mogli zamieszczać we wszelkich
wydawanych

przez

siebie

nośnikach

reklamowych

i

stronach

internetowych.

Również w materiałach informacyjnych dotyczących programu, jak i na stronie internetowej
Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Żabiej Woli, znajdzie

się informacja o Państwa udziale w programie i rodzaju udzielanych zniżek.
Liczę, że przyjmą Państwo z zainteresowaniem niniejszą propozycję. Szczegółowe
informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46-857 81 81 wew. 24.
Zapraszam do współpracy

