
MOPS Oleśnica, 2020

 ZOSTAŃ
PARTNEREM
„OLEŚNICKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY”

Korzyści dla �rm i instytucji
z włączenia się do Programu:

współtworzenie Programu ,,Oleśnicka karta 
dużej rodziny” skierowanego do dużych rodzin

możliwość posługiwania się znakiem
„Tu honorujemy Oleśnicką Kartę Dużej Rodziny”

zwiększenie rozpoznawalności
i zainteresowania ofertą �rmy/instytucji

pozyskiwanie nowych, stałych klientów

tworzenie pozytywnego wizerunku �rmy

więcej na
www.mopsolesnica.gov.pl



 

PROGRAM 
„OLEŚNICKA KARTA DUŻEJ RODZINY” 

 

Celem Programu  
Jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej 
i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku. Wspieranie 
rodzin poprzez zapewnienie im możliwości korzystania na 
preferencyjnych zasadach z ofert miejskich instytucji 

 
przedsiębiorców i inne podmioty. Ma przyczynić się 
do zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci 
wychowujących się w tych rodzinach. 

Realizatorami zadań są:
 Urząd Miasta w Oleśnicy, miejskie jednostki organizacyjne, 
w tym samorządowe,  instytucje kultury, przedszkola,  inne 
podmioty które przystąpiły do Programu. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy

         ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica
 
         (71) 721 89 00 (71) 757 09 34
      
         sekretariat@mopsolesnica.gov.pl 

         mopsolesnica.gov.pl

Aby stać się Partnerem Programu wystarczy pobrać  
formularz - deklarację na stronie  internetowej 
www.mopsolesnica.gov.pl lub  w sekretariacie MOPS ul. 
Wojska Polskiego 13, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7:30 do 15:30.

W formularzu tym określacie Państwo między innymi 
wielkość proponowanych zniżek, zakres towarów i usług 
nimi objętych i okres udziału w Programie. 
Otrzymacie Państwo Porozumienie zawarte pomiędzy 
Burmistrzem Miasta Oleśnicy a  Państwem,  oraz materiały 
promocyjne  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, oraz 
będą one zawarte w materiałach dotyczących programu, 
jak i na stronie internetowej Urzędu Miasta i na stronie

Wypełniony formularz - deklarację należy przesłać pocztą 
elektroniczną lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:  
ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica  

www.mopsolesnica.gov.pl

Jak zostać Partnerem?

Nowi stali klienci

 

Oferując zniżki za swoje 
produkty i usługi, wesprzecie 
Państwo rodziny wielodzietne 
mieszkające w naszym mieście, 
a jednocześnie zyskacie 
nowych, stałych klientów.

i jednostek działających w zakresie sportu i rekreacji,

 
a także – z ulg i preferencyjnych usług przyznawanych 

Przystąpienie do Programu to 
także szansa na wykreowanie 

, 
uczestniczącej w lokalnych dzia-
łaniach społecznych.

wizerunek


