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WSTĘP 

 

Rodzina jest naturalnym środowiskiem rozwoju i wychowania dziecka, to w niej uczy się jak żyć  

i postępować w określony sposób, kształtuje osobowość młodego człowieka i pod tym względem jest 

niezastąpiona.  

Każda rodzina pełni różnorakie funkcje, jednak istnieją pewne wspólne cechy, które są 

charakterystyczne dla całokształtu wychowania dzieci, tj.: 

 zaspakajanie podstawowych, zarówno biologicznych, jak i psychologicznych potrzeb dziecka, 

m.in.: potrzeby bezpieczeństwa i miłości, 

 dostarczanie dziecku modeli osobowości i wzorców zachowań w życiu codziennym, 

 przekazywanie dzieciom określonego systemu wartości i norm społecznych, 

 socjalizowanie dziecka poprzez uczenie współdziałania w grupie oraz pełnienia ról 

społecznych, 

 przekazywanie dziecku dorobku kulturowego społeczeństwa.   

Zdarza się jednak, że z różnych przyczyn rodzina nie funkcjonuje prawidłowo, co niesie za sobą 

zagrożenia dla wychowujących się w niej dzieci, a w dalszej konsekwencji sprzyja powstawaniu 

poważniejszych problemów społecznych. Dlatego tak istotną rolę powinno odgrywać wsparcie rodziny  

w budowie prawidłowych relacji oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. 

Wsparcie to powinno być wczesne i mieć charakter profilaktyczny.  

Dbałość o harmonijny rozwój młodego pokolenia jest zarówno obowiązkiem rodziny, jak  

i instytucji zajmujących się edukacją, zdrowiem, profilaktyką zagrożeń oraz bezpieczeństwem, w tym 

także socjalnym. Wobec tego ważne jest rozwijanie różnych form pomocy dzieciom i młodzieży, 

wspierających proces ich wychowania, kształtowania odpowiednich postaw społecznych oraz 

zapobiegających powstawaniu patologii. Pomoc ta powinna prowadzić do życiowego 

usamodzielnienia się osób i rodzin poprzez przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych przy 

wykorzystaniu ich własnego potencjału oraz zasobów środowiska. Wsparciem instytucjonalnym należy 

objąć rodzinę dopiero wówczas, gdy staje ona przed problemami, z którymi samodzielnie nie potrafi 

bądź też nie jest w stanie sobie poradzić.  

„Program Rodzina Plus” obejmuje zadania, zwłaszcza te wykraczające poza obligatoryjną 

działalność samorządu, niezdefiniowane w innych programach na rzecz rodziny - tworząc pakiet 

działań prorodzinnych skierowanych do rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Bielska-Białej,  

w szczególności rodzin wielodzietnych, ale także rodzin zastępczych, rodzin wychowujących dziecko 

niepełnosprawne oraz rodzin o niskim statusie materialnym. 

W niniejszym Programie ujęte są także zadania wynikające z Narodowego Programu Zdrowia 

na lata 2007-2015 (załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007r.)  

w szczególności określone w poszczególnych zadaniach celów operacyjnych: „4. Zwiększenie 

aktywności fizycznej ludności” i „8. Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz 

zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży.”  
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I.CELE PROGRAMU  

 

CEL 1: Zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego 

Bezpieczeństwo socjalne jest rozumiane jako realne gwarancje zaspokojenia potrzeb 

socjalnych jednostek i rodzin, zabezpieczające przed niedostatkiem lub obniżeniem poziomu życia 

spowodowanego głównie tzw. ryzykiem socjalnym (np. utrata możliwości zarobkowania, choroba, 

inwalidztwo) oraz innymi zdarzeniami losowymi. Wiodącą jednostką organizacyjną systemu pomocy 

społecznej w Mieście Bielsko-Biała odpowiedzialną za zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa 

socjalnego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS).  

Celem działalności MOPS jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby  

i możliwości oraz wspieranie ich w procesie usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem, poprzez 

realizację pracy socjalnej oraz udzielanie pomocy finansowej. 

 

Adresaci działań podejmowanych w zakresie celu 1:  

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. 

 

ZADANIE:  

1. Wspieranie rodzin, które znalazły się w wyjątkowej sytuacji, jak również rodzin o niskim 

statusie materialnym, rodzin z niepełnosprawnymi członkami rodziny oraz rodzin 

borykających się z problemem długotrwałego bezrobocia, realizowane będzie  

w szczególności poprzez: 

1.1  Objęcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej dodatkowymi świadczeniami 

finansowymi poprzez zwiększenie kwot dodatków do zasiłku rodzinnego (o których mowa  

w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. Dz.U. z 2006r. Nr 139, 

poz. 992 z późn. zm.) w celu częściowego pokrycia wydatków na utrzymanie dziecka  

z tytułu: 

1.1.1 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

1.1.2 kształcenia i rehabilitacji dziecka na pokrycie zwiększonych wydatków związanych  

z rehabilitacją lub kształceniem dziecka, 

1.1.3 rozpoczęcia roku szkolnego na częściowe pokrycie wydatków związanych  

z rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 

1.2 Wsparcie rodzin znajdujących się w wyjątkowej sytuacji związanej z narodzinami trojga lub 

więcej dzieci podczas jednego porodu poprzez przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu 

urodzenia dziecka.  

1.3 Dożywianie dzieci: 

1.3.1 w placówkach wsparcia dziennego, 

1.3.2 w żłobkach, przedszkolach i szkołach w oparciu o ustawę o pomocy społecznej  

oraz stosowny program osłonowy uchwalonych przez Radę Miejską, a także  

z uwzględnieniem podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin.  
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CEL 2: Profilaktyka i wspieranie rodzin  

 

Zadaniem profilaktyki jest wspieranie człowieka w prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu. Jest 

jednym ze sposobów reagowania na rozmaite zjawiska społeczne, które oceniane są jako szkodliwe  

i niepożądane. Skuteczna profilaktyka jest najlepszym sposobem hamowania rozwoju lub 

ograniczania skali zjawisk uznanych za dolegliwe społecznie. (Jest także bardziej opłacalna niż 

kosztowne działania podejmowane w sytuacji wystąpienia zjawisk patologicznych.)  

Szeroko rozumiana profilaktyka powinna rozpocząć się od edukacji przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej. Koncentracja działań nie może skupić się wyłącznie na dziecku, ale winna 

obejmować całą rodzinę.  

Duże znaczenie mają oddziaływania nauczycieli, pedagogów, psychologów i wychowawców, do 

których należy m.in. tworzenie i realizowanie programów profilaktycznych w zakresie: 

 przeciwdziałania agresji i przemocy, przeciwdziałania nikotynizmowi, alkoholizmowi  

i narkomanii, 

  przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji, 

 przeciwdziałania uzależnieniom od Internetu, gier komputerowych, 

 podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców, 

 świadomego macierzyństwa, 

 promowania zdrowego stylu życia i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu, 

 kształtowania postaw i zachowań prospołecznych, 

 zwiększania poziomu świadomości, roli i odpowiedzialności rodziców za wychowanie 

dziecka, 

 zwiększania umiejętności psychospołecznych. 

 

System oświaty w Bielsku-Białej wychodzi naprzeciw aspiracjom i dążeniom mieszkańców Miasta, 

tworząc podstawę ożywiania wszelkiej społecznej aktywności. Z uwagi na rangę edukacji w życiu 

społecznym zadaniem Miasta, jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia poprzez tworzenie 

spójnego i efektywnego programu działań służących optymalnemu rozwojowi – dziecka na etapie 

przedszkolnym, szkolnym i dorosłego uczestnika kształcenia ustawicznego, a także nauczyciela, 

zaangażowanego w proces edukacji. 

  Inicjatywy profilaktyczne podejmowane są również przez miejskie instytucje związane  

z kulturą, rekreacją i sportem poprzez organizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego, 

umożliwienie uczestnictwa w różnego typu zajęciach, czy też dostosowanie ich bogatej oferty do 

konkretnych odbiorców, np. rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin wielodzietnych, 

czy też rodzin dysfunkcyjnych.  

 

Adresaci działań podejmowanych w zakresie celu 2:  

Rodziny, w szczególności rodziny wielodzietne, przez które rozumie się rodziny składające się  

z rodziców/rodzica/małżonka rodzica wychowujących troje lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia 

lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zamieszkałych na 

terenie Miasta Bielska-Białej oraz rodziny zastępcze (rodzinne domy dziecka) tj. forma opieki nad 

dzieckiem/dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodzicielskiej, w skład której 

wchodzą:  

- osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej,  

- dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka prawna, w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 

25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, 

- dzieci biologiczne osób/osoby będących/ej rodziną zastępczą, w wieku do 18 roku życia lub do 

ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, 

- w przypadku gdy rodziną zastępczą jest jedna osoba pozostająca w związku małżeńskim, również 

współmałżonek tej osoby 

zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej. 
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ZADANIA:  

1. Możliwość zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych dzieci, 

młodzieży i ich rodzin oraz zaspokojenie potrzeb opieki nad uczniami w czasie wolnym od 

zajęć szkolnych, realizowane będzie w szczególności poprzez: 

1.1 Organizowanie ogólnodostępnych imprez masowych sportowych i kulturalnych, 

umożliwiających mieszkańcom aktywny wypoczynek. 

1.2  Realizacja szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych.  

1.3 Prowadzenie różnych form zajęć na wyższym poziomie, rozwijających zdolności i talenty 

dzieci, szczególnie z rodzin, które nie są w stanie zorganizować ich swoim dzieciom 

odpłatnie. 

1.4 Stworzenie szerokiego wachlarza ofert rekreacyjnych dla rodzin m.in. poprzez tworzenie 

nowych oraz modernizację i doposażenie istniejących: 

1.4.1 terenów rekreacyjnych i placów zabaw, 

 1.4.2 osiedlowych i przyszkolnych boisk sportowych.  

1.5 Dalsze stosowanie oraz rozwijanie systemu ulg i zwolnień umożliwiających większy dostęp 

do oferty przygotowanej przez instytucje kultury i sportu. 

1.6 Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z terenu Miasta przez 

placówki oświatowe, jednostki kultury, sportu, jednostki pomocy społecznej, organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty. 

 

2. Wspieranie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych (rodzinnych domów dziecka) oraz 

kształtowanie pozytywnego wizerunku tych rodzin, realizowane będzie w szczególności 

poprzez: 

2.1 Zwiększenie rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zastępczym (rodzinnym domom 

dziecka) dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych oraz oferty 

przedsiębiorców wyrażających chęć przystąpienia do programu dzięki wprowadzeniu, 

koordynacji i promocji systemu ulg, stosowanych przez: 

2.1.1 jednostki i zakłady budżetowe oraz samorządowe instytucje kultury Miasta Bielska-

Białej:  

a) Bielskie Centrum Kultury 

- zniżka w wysokości 50% ceny biletu na każdy koncert, którego organizatorem 

jest Bielskie Centrum Kultury, 

- bezpłatne zaproszenia na biletowane imprezy plenerowe Miasta Bielska-Białej 

tj.:„Majówka”, „Dni Bielska-Białej”, „Pożegnanie Lata”.  

b) Miejski Dom Kultury 

- zniżka w wysokości 50% na opłaty za zajęcia prowadzone przez Miejski Dom 

Kultury oraz bilety na imprezy organizowane przez Miejski Dom Kultury. 

c) Galeria Bielska BWA 

- bezpłatny wstęp na wystawy oraz warsztaty organizowane przez Galerię Bielską 

 BWA. 

d) Teatr Polski 

- zniżka w wysokości 50% ceny biletu wstępu (w stosunku do ceny normalnego 

biletu) na przedstawienia własne Teatru Polskiego (z wyłączeniem premier). 

e) Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana 

- zniżka w wysokości 50% ceny biletu na wszystkie przedstawienia Teatru  

(z wyłączeniem przedstawień gościnnych oraz festiwalowych). 
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f) Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

- zniżka w wysokości 50% ceny biletów za korzystanie z Krytej Pływalni „Troclik”  

i sauny,  

- zniżka w wysokości 50% ceny biletów na lodowiska, 

- zniżka w wysokości 50% ceny biletów za korzystanie z Pływalni „Panorama”  

i „Pływalni Start”.  

g) Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej  

- zniżka w wysokości 50% ceny biletów za korzystanie z basenu i wanny do 

hydromasażu w godzinach otwarcia basenu (z wyłączeniem godzin objętych 

rezerwacją). 

 

2.1.2 jednostki prowadzące działalność z zakresu kultury i sportu niepowiązane 

strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta i wyrażające chęć włączenia się do 

przedsięwzięcia, 

2.1.3 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i wyrażających chęć 

włączenia się do przedsięwzięcia.  

   

2.2 Utrzymanie karty „Rodzina +” jako potwierdzenia uprawnień do korzystania z instrumentów,  

o których mowa w pkt 2.1. 

 

2.3 Promocję ulg skierowanych do rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych (rodzinnych 

domów dziecka) m.in. poprzez umieszczenie na stworzonej do tego celu stronie internetowej 

informacji o punktach oferujących ulgi oraz o rodzajach tych ulg, jak również promocję 

Programu poprzez umieszczenie logotypu Programu na stronach internetowych podmiotów 

oferujących ulgi czy zwolnienia. 

 

2.4 Utrzymanie dodatkowych ulg w przejazdach komunikacją miejską, w postaci: 

2.4.1 weekendowego biletu rodzinnego – jest to bilet obowiązujący w sobotę  

i niedzielę, na wszystkich liniach miejskich i podmiejskich, do zakupu biletu uprawnieni 

są rodzice/opiekunowie prawni (oboje lub jeden) posiadający karty „Rodzina+” 

podróżujący z co najmniej jednym dzieckiem,  

2.4.2 specjalnych biletów ulgowych – są to bilety miesięczne ze zniżką ok. 65% ceny, do 

których uprawnieni są: dzieci i młodzież posiadające kartę „Rodzina+” i jednocześnie 

wychowujące się w rodzinie uprawnionej do zasiłku rodzinnego,  

2.4.3  „BILETU WOLNEJ JAZDY” – jest to bilet wydawany przez Prezydenta Miasta 

Bielska-Białej, uprawniający do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich 

liniach miejskich i podmiejskich, od września do czerwca dla dzieci i młodzieży 

posiadających karty „Rodzina+”, które to osoby jednocześnie spełniają przynajmniej 

jeden z następujących warunków: 

- wychowują się w rodzinnych formach pieczy zastępczej lub 

- wychowują się w rodzinach, w których jest co najmniej pięcioro dzieci zamieszkałych 

na stałe na terenie Miasta Bielska-Białej. 

 

3. Realizacja innych działań na rzecz dziecka i rodziny, nieuwzględnionych w niniejszym 

Programie, a wynikających z rozeznanych potrzeb, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

właściwej Komisji Rady Miejskiej. 
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II  REALIZATORZY PROGRAMU 

 

Zadania wynikające z niniejszego Programu będą realizowane w głównej mierze przez Urząd 

Miejski w Bielsku-Białej (Wydział Polityki Społecznej) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który 

jest powołany do organizacji i udzielania pomocy na terenie Miasta Bielska-Białej. Działanie na rzecz 

dziecka i rodziny będą również podejmowane przez instytucje i placówki oświatowe, kultury i sportu, 

placówki wsparcia dziennego, organizacje realizujące zadania z zakresu działalności pożytku 

publicznego, a także podmioty prywatne wyrażające chęć uczestnictwa w Programie. 

 

III ZASADY FINANSOWANIA ORAZ KOSZTY PROGRAMU 

 

Realizacja zadań odbywać się będzie w oparciu o: 

- środki własne Miasta Bielska-Białej (w części pochodzące z dochodów z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych),  

- środki Europejskiego Funduszu Społecznego,  

- budżet państwa, 

- fundusze celowe. 

W przypadku pojawienia się możliwości, będą czynione starania o pozyskanie środków z innych 

źródeł. 

Szereg zadań określonych w programie jest już aktualnie realizowanych, bądź planowanych do 

realizacji w latach następnych. 
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V HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU  

 

CEL ZADANIA 
TERMIN 

REALIZACJI 

JEDNOSTKA WIODĄCA/ 

WSPŁÓREALIZATORZY 
MIERNIKI 

I. Zapewnienie rodzinom 

bezpieczeństwa 

socjalnego 

 

1.  Wspieranie rodzin, które znalazły się  

w wyjątkowej sytuacji, jak również rodzin  

o niskim statusie materialnym, rodzin  

z niepełnosprawnymi członkami rodziny 

oraz rodzin borykających się z problemem 

długotrwałego bezrobocia, realizowane 

będzie w szczególności poprzez: 

  

 

1.1  Objęcie rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej dodatkowymi 

świadczeniami finansowymi poprzez 

zwiększenie kwot dodatków do zasiłku 

rodzinnego (o których mowa w ustawie  

o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 

listopada 2003r. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, 

poz. 992 z późn. zm.) w celu częściowego 

pokrycia wydatków na utrzymanie dziecka  

z tytułu: 

1.1.1 wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej, 

1.1.2 kształcenia i rehabilitacji dziecka na 

pokrycie zwiększonych wydatków 

związanych z rehabilitacją lub 

kształceniem dziecka, 

1.1.3 rozpoczęcia roku szkolnego na 

częściowe pokrycie wydatków 

związanych z rozpoczęciem nowego 

roku szkolnego lub rocznego 

przygotowania przedszkolnego 

 

Na bieżąco 

 

Jednostka wiodąca: 

MOPS 

 

 

Liczba rodzin 

objętych wsparciem 
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1.2 Wsparcie rodzin znajdujących się  

w wyjątkowej sytuacji związanej  

z narodzinami trojga lub więcej dzieci 

podczas jednego porodu poprzez 

przyznanie jednorazowej zapomogi 

z tytułu urodzenia dziecka. 

od 2012 z 

mocą 

obowiązująca 

od 1 listopada 

2011r. 

Jednostka wiodąca: 

MOPS 

 

Liczba przyznanych 

zapomóg 

 

1.3 Dożywianie dzieci: 

1.3.1 w placówkach wsparcia dziennego, 

1.3.2 w żłobkach, przedszkolach  

i szkołach w oparciu o ustawę  

o pomocy społecznej oraz 

stosowny program osłonowy 

uchwalonych przez Radę 

Miejską, a także z 

uwzględnieniem podwyższenia 

kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania 

zasiłku celowego na zakup 

posiłku lub żywności dla osób i 

rodzin.  

 

Na bieżąco Jednostki wiodące: 

MOPS, ŚCP 

 

Współrealizatorzy: 

szkoły 

 

Liczba dzieci 

objętych pomocą 

II Profilaktyka i wspieranie 

rodzin 

1. Możliwość zaspokojenia potrzeb 

rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych 

dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz 

zaspokojenie potrzeb opieki nad uczniami  

w czasie wolnym od zajęć szkolnych, 

realizowane będzie w szczególności 

poprzez: 
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1.1 Organizowanie ogólnodostępnych imprez 

masowych sportowych i kulturalnych, 

umożliwiających mieszkańcom aktywny 

wypoczynek. 

Cyklicznie 

 

 

 

Jednostka wiodąca: 

Urząd Miejski  

 

Współrealizatorzy: 

BCK, BBOSiR, MOPS 

 

Liczba 

organizowanych 

imprez 

1.2  Realizacja szerokiej oferty zajęć 

pozalekcyjnych. 

Na bieżąco Jednostki wiodące: 

placówki oświatowe 

 

Liczba zajęć 

pozalekcyjnych 

1.3 Prowadzenie różnych form zajęć na 

wyższym poziomie, rozwijających 

zdolności i talenty dzieci, szczególnie z 

rodzin, które nie są  

w stanie zorganizować ich swoim 

dzieciom odpłatnie. 

Na bieżąco Jednostki wiodące: 

placówki oświatowe, miejskie 

jednostki kultury, BBOSiR 

 

Współrealizatorzy: 

ŚCP 

 

Liczba 

organizowanych 

zajęć, 

Liczba dzieci 

uczestniczących  

w zajęciach 

1.4 Stworzenie szerokiego wachlarza ofert 

rekreacyjnych dla rodzin m.in. poprzez 

tworzenie nowych oraz modernizację  

i doposażenie istniejących: 

1.4.1 terenów rekreacyjnych i placów 

zabaw, 

1.4.2 osiedlowych i przyszkolnych boisk 

sportowych. 

Wg potrzeb 

 

 

Jednostka wiodąca: 

Urząd Miejski  

 

Współrealizatorzy: 

BBOSiR, MZO 

 

Liczba 

zrealizowanych 

inwestycji 

1.5 Dalsze stosowanie oraz rozwijanie 

systemu ulg i zwolnień umożliwiających 

większy dostęp do oferty przygotowanej 

przez instytucje kultury i sportu. 

Na bieżąco Jednostki wiodące: 

miejskie jednostki kultury, 

BBOSiR, BSOGK-K 

 

Liczba ulg 

zwiększających 

dostępność 
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1.6 Organizowanie wypoczynku letniego  

i zimowego dzieci i młodzieży z terenu 

Miasta przez placówki oświatowe, 

jednostki kultury, sportu, jednostki 

pomocy społecznej, organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty. 

Cyklicznie w 

okresie ferii i 

wakacji 

Jednostka wiodąca: 

Urząd Miejski  

 

Współrealizatorzy: 

placówki oświatowe, miejskie 

jednostki kultury, MOPS, ŚCP, 

BBOSiR, organizacje 

pozarządowe, Kościoły oraz 

związki wyznaniowe 

Liczba organizacji i 

placówek, które 

organizują 

wypoczynek letni i 

zimowy 

2.  Wspieranie rodzin wielodzietnych i rodzin 

zastępczych (rodzinnych domów dziecka) 

oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku 

tych rodzin, realizowane będzie w 

szczególności poprzez: 
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2.1 Zwiększenie rodzinom wielodzietnym oraz 

rodzinom zastępczym (rodzinnym domom 

dziecka) dostępu do usług publicznych, 

dóbr kultury, imprez sportowych oraz 

oferty przedsiębiorców wyrażających chęć 

przystąpienia do programu dzięki 

wprowadzeniu, koordynacji i promocji 

systemu ulg, stosowanych przez: 

2.1.1 jednostki i zakłady budżetowe oraz 

samorządowe instytucje kultury 

Miasta Bielska-Białej:  

2.1.2 jednostki prowadzące działalność  

z zakresu kultury i sportu 

niepowiązane strukturalnie i 

kapitałowo  

z samorządem Miasta i wyrażające 

chęć włączenia się do 

przedsięwzięcia 

2.1.3 przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą  

i wyrażających chęć włączenia się 

do przedsięwzięcia. 

Na bieżąco Jednostka wiodąca: 

Urząd Miejski  

 

 

Współrealizatorzy: 

miejskie jednostki  

i zakłady budżetowe oraz 

samorządowe instytucje kultury 

Miasta Bielska-Białej, jednostki 

oferujące dobra kulturalne  

i sportowe niepowiązane 

strukturalnie i kapitałowo  

z samorządem Miasta,  

przedsiębiorcy prowadzący 

działalność gospodarczą, MOPS,  

 

 

Liczba partnerów, 

 

Liczba przyznanych 

ulg 

2.2   Utrzymanie karty „Rodzina +” jako 

potwierdzenia uprawnień do korzystania  

z instrumentów, o których mowa w pkt 

2.1. 

Liczba rodzin 

uczestniczących  

w Programie 

2.3   Promocję ulg skierowanych do rodzin 

wielodzietnych i rodzin zastępczych 

(rodzinnych domów dziecka) m.in. 

poprzez umieszczenie na stworzonej do 

tego celu stronie internetowej informacji o 

punktach oferujących ulgi oraz o 

rodzajach tych ulg, jak również promocję 

Programu poprzez umieszczenie logotypu 

Wg potrzeb Jednostka wiodąca: 

Urząd Miejski  

 

 

Liczba wejść na 

stronę  
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Programu na stronach internetowych 

podmiotów oferujących ulgi czy 

zwolnienia. 

2.4  Utrzymanie dodatkowych ulg w 

przejazdach komunikacją miejską, w 

postaci: 

2.4.1 weekendowego biletu rodzinnego – 

jest to bilet obowiązujący w sobotę  

i niedzielę, na wszystkich liniach 

miejskich i podmiejskich, do zakupu 

biletu uprawnieni są rodzice 

/opiekunowie prawni (oboje lub 

jeden) posiadający karty 

„Rodzina+” podróżujący z co 

najmniej jednym dzieckiem  

2.4.2 specjalnych biletów ulgowych – są 

to bilety miesięczne ze zniżką ok. 

65% ceny, do których uprawnieni 

są: dzieci  

i młodzież posiadające kartę 

„Rodzina+” i jednocześnie 

wychowujące się w rodzinie 

uprawnionej do zasiłku rodzinnego  

2.4.3  „BILETU WOLNEJ JAZDY” – jest 

to bilet wydawany przez 

Prezydenta Miasta Bielska-Białej, 

uprawniający do korzystania z 

bezpłatnych przejazdów na 

wszystkich liniach miejskich  

i podmiejskich, od września do 

czerwca dla dzieci i młodzież 

posiadających karty „Rodzina+”, 

Na bieżąco 

 

Jednostki wiodące: 

MZK, Urząd Miejski  

 

Współrealizatorzy: 

MOPS 

Liczba sprzedanych 

weekendowych 

biletów rodzinnych 

oraz sprzedanych 

biletów specjalnych 

ulgowych, 

 

Liczba wydanych 

biletów Wolnej 

Jazdy 
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które to osoby jednocześnie 

spełniają przynajmniej jeden z 

następujących warunków: - 

wychowują się w rodzinnych 

formach pieczy zastępczej lub - 

wychowują się w rodzinach,  

w których jest co najmniej pięcioro 

dzieci zamieszkałych na stałe na 

terenie Miasta bielska-Białej 

 3. Realizacja innych działań na rzecz dziecka  

i rodziny, nieuwzględnionych w niniejszym 

Programie, a wynikających z rozeznanych 

potrzeb, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

właściwej Komisji Rady Miejskiej. 

Wg potrzeb  Liczba podjętych 

działań 

 


