Sprawozdanie z realizacji Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 + w 2012 r.

Polityka prorodzinna zajmuje waŜne miejsce w działaniach społecznych Miasta
Bełchatowa. Jej wynikiem jest podjęta przez Radę Miejską w Bełchatowie Uchwała
nr XX/152/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Bełchatowskiej Karty
Rodzina 3 +”. Karta jest adresowana do rodzin wielodzietnych (w tym zastępczych),
posiadających 3 i więcej dzieci w wieku do 18 roku Ŝycia lub do ukończenia 24 roku Ŝycia,
w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa.
Dokument w postaci karty uprawnia rodziny wielodzietne do korzystania z ulg i preferencji
oferty przygotowanej przez Miasto Bełchatów oraz Podmioty, które złoŜyły deklarację
współpracy w zakresie realizacji w/w Karty.
Przed planowanymi pracami wdroŜenia Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 +”, na dzień
14 listopada 2011 r. w rejestrze mieszkańców Miasta Bełchatowa figurowało 1218 rodzin,
w których wychowywało się troje lub więcej dzieci. Dla rodzin wielodzietnych
„Bełchatowska Karta Rodzina 3 +” to propozycja, która powoduje, Ŝe wspólne wyjście do
kina, muzeum, na mecz, korty tenisowe czy zakupy nie jest juŜ istotnych wyrzeczeniem
finansowym, a stało się przede wszystkich zwyczajnie ogromną przyjemnością.
Od momentu uprawomocnienia się Uchwały tj. od dnia 26 marca bieŜącego roku do
dnia 31 grudnia 2012 roku wnioski o wydanie Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 + złoŜyły 283
rodziny.
Kartę łącznie otrzymało 1421 osób.
Wykres Nr 1 obrazuje liczbę rodzin i osób, które w roku 2012 otrzymały „Bełchatowską
Kartę
Rodzina 3 +”.
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Wśród 283 rodzin, 235 rodzin posiada 3 dzieci, 39 rodzin posiada 4 dzieci, 8 rodzin
posiada 5 dzieci i 1 rodzina posiada 6 dzieci.
Wśród tych rodzin jest 38 matek samotnie wychowujących dzieci i 3 rodziny zastępcze.
Karty na rok otrzymało 141 osób, które znajdują się pomiędzy 18 a 24 rokiem Ŝycia.

Wykres Nr 2 wskazuje na liczbę dzieci w rodzinach posiadających „Bełchatowską Kartę
Rodzina 3 +”.
Liczba dzieci w rodzinie
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W ofercie przygotowanej przez Miasto znajdują się 32 Podmioty oferujące róŜne zniŜki
i preferencje. Do tych pomiotów naleŜy: Miejskie Centrum Kultury, Muzeum Regionalne,
Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe AS, Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. Górniczy
Klub Sportowy SSA oraz prywatne przedsiębiorstwa w zakresie następujących usług:
Lp.
Podmioty,
Okres
Liczba osób, które
z którymi zawarto
zawartej
Rodzaj udzielonej zniŜki
skorzystały z poszczególnych
porozumienia
współpracy
zniŜek
w 2012 roku
1.

2.

3.

Joanna Szulc i Jacek
Szulc FOTO – LAB
s.c.

26.03.2012 r.

Górniczy Klub
Sportowy „Bełchatów”
SSA

26.03.2012 r.

Muzeum Regionalne
w Bełchatowie

26.03.2012 r.

31.12.2014 r.

31.12.2014 r.

31.12.2014 r.

4.

5.

6.

Paweł Zygmunt
Pracownia
Fotograficzno Dokumentacyjna
Bełchatowskie
Towarzystwo Sportowe
„AS”

26.03.2012 r.

Miejski Zakład
Komunikacji sp. z o.o.
w Bełchatowie

27.03.2012 r.

5% zniŜki na wszystkie usługi
fotograficzne
7% zniŜki na pozostały
asortyment
33% wartości normalnego
biletu
50% wartości ulgowego biletu

Specjalny bilet wstępu
„Historia za grosik” w cenie
1 grosza uprawniający do
wstępu na wszystkie
ekspozycje wystawiane
w Muzeum.
10% zniŜki na wszystkie usługi
fotograficzne.

Z usług oferowanych przez
FOTO – LAB skorzystało 5 osób.

Ogólna liczba osób, które
skorzystały ze zniŜek – 102
osoby, w tym:
z 33% ulgi skorzystało 29 osób
z 50% ulgi skorzystały 73 osoby
Łączne koszty z tytułu
funkcjonowania Karty w roku
2012 wyniosły 510 złotych.
Ze zniŜki na specjalny bilet
wstępu skorzystały 3 osoby.

Z 10 % zniŜki skorzystało
37 osób.

31.12.2014 r.
26.03.2012 r.
31.12.2014 r.

31.12.2014 r.

50% wartości normalnego
biletu na korty miejskie.
Lodowisko Miejskie - bezpłatne
wypoŜyczenie łyŜew.

50% wartości normalnego
biletu na przejazdy
komunikacją miejską.

Ogólna liczba osób, które
skorzystały ze zniŜek – 298 osób,
w tym:
z 50% ulgi skorzystało 25 osób
z bezpłatnego wypoŜyczenia
łyŜew skorzystały 273 osoby
Koszty poniesione w 2012 roku
z tyt. funkcjonowania Karty
wynosiły 1.131,50 zł.
Brak danych.

7.

Miejskie Centrum
Kultury w Bełchatowie

30.03.2012 r.
31.12.2014 r.

8.

F.U. „KAJTEK” s.c.

2.04.2012 r.
31.12.2015 r.

9.

10.

11.

12.

13.

Andrzej Bartoszek
OPERIS
(pizzeria Da Grasso)
Klementyna i Rafał
Ossowscy
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Oss – Dent s.c.

10.04.2012 r.

Jarosław Górecki,
Tomasz Białek
INSECT s.c.

10.04.2012 r.

Teresa Wojtania Zakład
Produkcyjno –
Usługowy „Szpula”
Weronika Olczak F&D
Studio

10.04.2012 r.

31.12.2015 r.
10.04.2012 r.
31.12.2015 r.

15.

16.

33% zniŜki na następujące
zajęcia:
1) nauka pływania dla dzieci
i dorosłych
2) aerobik w wodzie dla dzieci
i dorosłych.
15 % zniŜki na menu
z wyłączeniem napoi
i alkoholu.
Bezpłatne przeglądy
stomatologiczne
10% zniŜki na zabiegi
profilaktyczne (tj. lakowanie,
lakierowanie, skaling, piaskowa
nie) i zabiegi stomatologiczne
(leczenie ubytków)
5 % zniŜki na usługi
protetyczne i licówki
porcelanowe, stałe aparaty
ortodontyczne.
15 % zniŜki na dezynfekcję,
dezynsekcję, deratyzację.

31.12.2015 r.

31.12.2015 r.
10.04.2012 r.
31.12.2015 r.

14.

30% zniŜki na bilety do kina
50% zniŜki na zajęcia
edukacyjne i warsztaty (zajęcia
w ramach Kulturalnego Banku
Pomysłów po uzgodnieniu
z prowadzącymi zajęcia)
50% zniŜki na koncerty
i spektakle.

Agnieszka
Niewieczerzał
Auto Szkoła
Niewieczerzał

10.04.2012 r.

Marek Adamski
Sklep Przemysłowy
„Szkolniak”

12.04.2012 r.

Aleksandra Jatczak
Prima OPTYKA

19.04.2012 r.

31.12.2015 r.

31.12.2015 r.

31.12.2015 r.

10% zniŜki na przeróbki
i szycie dziecięcej konfekcji
odzieŜowej.
10 % zniŜki na karnet na
zajęcia fitness (aerobik, step,
zumba, joga, zdrowy kręgosłup,
zajęcia dla kobiet w ciąŜy
i zajęcia dla seniorów)
10% zniŜki na siłownię.
15 % zniŜki od ceny kursu
szkolenia kandydatów na
kierowców kat. A1, A, B oraz
badania i materiały
szkoleniowe gratis.
3% zniŜki na podręczniki
szkolne.
5% zniŜki na artykuły szkolnobiurowe.
50 % zniŜki na oprawki
okularowe.

Ogólna liczba osób, które
skorzystały ze zniŜek – 412,
w tym:
z 30% zniŜki skorzystało 377
osób
z 50% zniŜki na zajęcia
edukacyjne i warsztaty
skorzystało 35 osób
z 50% zniŜki na wybrane
koncerty i spektakle skorzystało
14 osób.
Koszty poniesione w 2012 roku
z tyt. funkcjonowania Karty
wynosiły 2.344,50 zł.
Z propozycji zajęć oferowanych
przez FU „KAJTEK” s.c.
skorzystały 23 osoby.

Ogólna liczba zrealizowanych
zamówień po 15% zniŜce
wyniosła 150 zł.
Ogólnie ze zniŜek skorzystało 10
rodzin, w tym 24 osoby
skorzystały z poniŜszych
zabiegów:
1) lakowanie – 5 osób
2) lakierowanie – 2 osoby
3) skaling – 4 osoby
4) piaskowanie – 1 osoba
5) leczenie ubytków – 22 osoby.

1 rodzina skorzystała
z dezynsekcji
Kwota po zniŜce wynosiła
68,00 zł.
Z usług oferowanych przez
Zakład skorzystały 2 osoby.
10 osób wykupiło karnety.

Z 15% zniŜki skorzystały
4 osoby.

23 osoby skorzystały ze zniŜek
zaoferowanych przez Podmiot.
Ogólna kwota zakupów po
rabatach wyniosła 3.062,57 zł.
Z 50% zniŜki skorzystało 8 osób
Ogólna kwota zamówienia
wyniosła 3.485 zł.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Leonarda Kabat
Kwiaciarnia
„Stokrotka”
Małgorzata
Gołębiowska
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny

19.04.2012 r.
31.12.2015 r.
19.04.2012 r.
31.12.2015 r.

Tomasz Makowski
Usługi w Zakresie
Kultury Fizycznej

26.04.2012 r.

Jolanta Makowska
FITNESS KLUB
„OLIMPIA”

26.04.2012 r.

Stanisław Komar
KOMAR TOP
Stanisław Komar
Wiktor Gross
Zakład Optyczny

26.04.2012 r.

31.12.2015 r.

31.12.2015 r.

31.12.2015 r.
26.04.2012 r.
31.12.2015 r.

23.

24.

Zbigniew HyŜy
Ośrodek Szkolenia
Kierowców „AUTO
SZKOŁA HYśY”

16.05.2012 r.

Kwiaciarnia
TUBEROZA &
BEATA Beata Dyjach

25.05.2012 r.

31.12.2015 r.

31.12.2015 r.

15% zniŜki na kwiaty cięte
i doniczkowe.
15 % zniŜki na zabiegi
profilaktyczne
i stomatologiczne wymienione
niŜej: (lakowanie, lakierowanie,
leczenie ubytków, wypełnianie
zęby stałe i mleczne).
ZniŜki na zajęcia rekreacyjne:
- dla 1 osoby z rodziny
20 % zniŜki
- dla 2 osób z rodziny
30 % zniŜki
- dla 3 osób z rodziny
40 % zniŜki
- dla 4 i więcej osób z rodziny
50 % zniŜki.
ZniŜki na zajęcia rekreacyjne
w siłowni oraz zajęcia fitness
(aerobik, spinning, step, joga):
- dla 1 osoby z rodziny
20 % zniŜki
- dla 2 osób z rodziny
30 % zniŜki
- dla 3 osób z rodziny
40 % zniŜki
- dla 4 i więcej osób z rodziny
50 % zniŜki.
20 % zniŜki na usługi
fotograficzne i wypoŜyczenie
filmów DVD.
ZniŜki:
- naprawa okularów, regulacja
- 30 % zniŜki
- sprzedaŜ okularów
korekcyjnych, słonecznych
- 20 % zniŜki
- sprzedaŜ soczewek
kontaktowych- 20 % zniŜki
- sprzedaŜ pozostałego
asortymentu dostępnego
w zakładzie- 20 % zniŜki.

10 % zniŜki na:
-kurs prawa jazdy kat.
A, B, B+E, C, C+E
- kwalifikacja wstępna,
szkolenie okresowe
- kurs HDS
- kurs na wózki widłowe
- usługi transportowe
w zakresie przewozu rzeczy
20 % zniŜki na:
- kwiaty, dekoracje do wnętrz
10 % zniŜki na:

- ceramikę, szkoło
dekoracyjne, upominki.

Z 15% zniŜki skorzystało
28 osób.
z 15% zniŜki skorzystała 1 osoba
(zabieg stomatologiczny
polegający na wypełnieniu
ubytku).

Osoby posiadające Kartę w roku
2012 nie korzystały ze zniŜek
oferowanych przez Podmiot.

Z 20% zniŜki skorzystały
2 osoby.

Z 20% zniŜki skorzystało
11 osób.
Ogólna liczba osób, które
skorzystały ze zniŜek – 3 osoby,
w tym:
z 20 % zniŜki na
sprzedaŜ soczewek skorzystała 1
osoba
z 30 % zniŜki
na sprzedaŜ okularów
korekcyjnych skorzystała 1 osoba
z 20% zniŜki na sprzedaŜ
asortymentu skorzystała 1 osoba
Kwota zakupów po rabatach
wyniosła 330 zł.
Z 10% zniŜki oferowanej przy
kursie na prawo jazdy kat. B
skorzystało 8 osób.

Ogólna liczba osób, która
skorzystała ze zniŜek – 14 osób,
w tym:
z 20% zniŜki skorzystało 10 osób
z 10% zniŜki skorzystały 4 osoby
Ogólna kwota zamówienia po
rabacie wyniosła 695,33 zł.

25.

26.

27.

Aneta i Eligiusz
Ziajkiewicz
„Marcepan
Ziajkiewicz” s.c.
Lidia Próba –
Karbowniczak
Salon Fryzjerski
„VISO Centrum
Urody”
TELMO sp. z o.o.

14.06.2012 r.
31.12.2015 r.
21.08.2012 r.
31.12.2015 r.

31.08.2012 r.
31.12.2015 r.

28.

Ambra sp. z o.o.

19.10.2012 r.

15% zniŜki na menu oferowane
w restauracji „Marcepan”
20% zniŜki na menu oferowane
w restauracji „Buenos Aires”.
15% zniŜki na usługi
fryzjerskie
20 % zniŜki na usługi
kosmetyczne.

Restauracja „Marcepan” udzieliła
7 rabatów.
Restauracja „Buenos Aires”
udzieliła 5 rabatów.
Z usług oferowanych przez Salon
Fryzjerski VISO Centrum Urody
skorzystało 5 osób.

10% zniŜki na usługi
informatyczne i naprawę
sprzętu komputerowego
5% zniŜki na usługi w zakresie
napraw RTV
3% zniŜki na asortyment
branŜy komputerowej
i elektronicznej.
10 % zniŜki na zakup obuwia.

Ogólna liczba osób, które
skorzystały ze zniŜek – 11 osób,
w tym:
z 10% zniŜki skorzystały 4 osoby
z 5 % zniŜki skorzystała 1 osoba
z 3 % zniŜki skorzystało 6 osób.

31.12.2014 r.

29.

30.

R i Z s.c. E. Recheta
i H. Zawadzka
„ELBEST”
sp. z o.o.

23.10.2012 r.
31.12.2014 r.
22.11.2012 r.
31.12.2015 r.

10 % zniŜki na zakup odzieŜy,
galanterii, biŜuterii.
Gastronomiczny Kompleks
Campus:
10% zniŜki na przyjęcia
powyŜej 10 osób

Osoby posiadające Kartę w roku
2012 nie korzystały ze zniŜek
oferowanych przez spółkę Ambra
(zniŜki obowiązywały do końca
kwietnia 2013 roku – likwidacja
sklepu).
Osoby posiadające Kartę w roku
2012 nie korzystały ze zniŜek
oferowanych przez Podmiot.
Osoby posiadające Kartę
korzystały z usług oferowanych
przez Hotel Wodnik. Było to
7 osób, które skorzystały z 10 %
zniŜki na basen.

Hotel Wodnik:
10% zniŜki na
przyjęcia powyŜej 10 osób
10% zniŜki na rodzinne obiady
10% zniŜki na basen
10% zniŜki na korty tenisowe
Hotel Sport:
10% zniŜki na przyjęcia
powyŜej 10 osób
10% zniŜki na rodzinne obiady
10% zniŜki na SPA (strefa
mokra)

31.

DOLSAT
sp. z o.o.

29.11.2012 r.
31.12.2015 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wawrzkowizna:
10% zniŜki na przyjęcia
powyŜej 10 osób
10% zniŜki na rodzinne obiady
10% zniŜki na gokarty
10% zniŜki na korty tenisowe
99,67 % zniŜki (od ceny
cennikowej - aktywacji
standard) na aktywację usług
multimedialnych: telewizji
kablowej, internetu, telefonii
kablowej w obrębie sieci
telekomunikacyjnej operatora;
50% zniŜki (od ceny bazowej
wskazanej w cenniku) na

Osoby posiadające Kartę w roku
2012 nie korzystały ze zniŜek
oferowanych przez spółkę
DOLSAT.

32.

Firma Handlowa
Obuwie „Kołodziejscy”
s.c.

31.12.2012 r.
31.12.2015 r.

wybrane usługi dodatkowe:
przeniesienie przyłącza, cesja,
montaŜ drugiego
gniazda, zawieszenie usług.
10% zniŜki na zakup obuwia
Firma wprowadziła moŜliwość
zaoferowania większej zniŜki
niŜ 10% na zakup obuwia po
uprzednim uzgodnieniu ze
sprzedawcą.

Osoby posiadające Kartę w roku
2012 nie korzystały ze zniŜek
oferowanych przez Firmę.

Dzięki 32 podmiotom, które złoŜyły deklarację współpracy w zakresie realizacji
„Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 +” Miasto mogło rozszerzyć i wzbogacić ofertę skierowaną
do rodzin wielodzietnych. Z tej oferty skorzystały ponad 1054 osoby.
Dodatkowo poniŜej przedstawia się informację dotyczącą rodzin, które w okresie od
3 stycznia do 8 maja 2013 roku złoŜyły wnioski o wydanie Bełchatowskiej Karty
Rodzina 3 +.
Wnioski o wydanie „Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 +” złoŜyło 45 rodzin. Kartę łącznie
otrzymało 230 osób. Na 45 rodzin składa się 38 rodzin z 3 dzieci, 5 rodzin z 4 dzieci,
1 rodzina z 5 dzieci i 1 rodzina z 6 dzieci. Wśród tych rodzin są 2 matki samotnie
wychowujące dzieci. Karty na rok otrzymały 24 osoby, znajdujące się pomiędzy 18 a 24
rokiem Ŝycia.
W 2013 roku do współpracy przystąpiły 2 kolejne podmioty. Powiat Bełchatowski,
który zaoferował następujące zniŜki: wstęp na pływalnię krytą oraz wypoŜyczenie łyŜew na
lodowisko za opłatą w wysokości 1 zł w Powiatowym Centrum Sportu, przy ul.
Czaplinieckiej 96. Drugim jest prywatny przedsiębiorca Tomasz Górnisiewicz prowadzący
Pizzerię „Texas” przy ul. Okrzei 45, który zaoferował 20% zniŜki na menu oferowane przez
Pizzerię oraz 10% zniŜki na imprezy okolicznościowe organizowane w pizzerii. Dodatkowo
dla dzieci przewidziane są darmowe przejaŜdŜki na symulatorze rodeo.
Podsumowując ponad roczne funkcjonowanie „Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 +”
naleŜy zauwaŜyć, Ŝe podjęte przez Miasto działania, przyczyniły się do kształtowania
pozytywnego klimatu wobec rodziny wielodzietnej, promowania rodziny jako wartości,
zapewnienia odpowiednich warunków jej funkcjonowania. Karta jest wyrazem świadomości
Miasta, jak waŜną pracę wykonują rodzice wychowując dzieci, wyrazem uznania za tę pracę,
a takŜe gestem zwykłej solidarności.
Warto podkreślić, Ŝe rodzina, w tym wielodzietna jest pierwszym środowiskiem dającym
człowiekowi moŜliwość wszechstronnego rozwoju, zaspokojenia wielu potrzeb oraz
wprowadzenia go w świat wartości i norm społecznych. To czego nauczymy się w rodzinie,
pozostaje w nas na całe Ŝycie. Rodzina wielodzietna nauczyć moŜe więcej…

Bełchatów, 18.04.2013 r.

