BIAŁOSTOCKA KARTA DUŻEJ RODZINY
Rodziny z trójką i więcej dzieci mogą wreszcie składać wnioski do
programu Białostockiej Karty Dużej Rodziny. Dzięki niej od 1 września zapłacą
o połowę mniej za bilet w autobusie, żłobek czy przedszkole.
Z 50 proc. ulg w ramach Białostockiej Karty Dużej Rodziny wraz z
początkiem września skorzystają rodziny mające trójkę i więcej dzieci. Ważne,
żeby mieszkały i zameldowane były na terenie Białegostoku, a dzieci były w
wieku poniżej 18 lat lub do 26. roku życia ( na podstawie ważnej legitymacji
studenckiej). Wspomniane ulgi dotyczą biletów okresowych komunikacji
miejskiej, miesięcznych opłat za miejskie żłobki i przedszkola oraz korzystania
z obiektów podległych Białostockiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
(pływalnie, lodowisko) i instytucji kultury.
Aby o objęcie programem BKDR się starać, poza spełnieniem powyższych
wytycznych formalnych potrzebny jest:
- Dowód osobisty, wypełniony wniosek oraz numery Białostockich Kart
Miejskich wszystkich członków rodziny.
-Karty miejskie rodzinom, które mogą ubiegać się o BKDR, wydawane są
nieodpłatnie w punktach obsługi klienta BKM.
W punktach obsługi klienta BKM należy też od wtorku tj. od dnia
20.08.2013 roku składać wnioski o przyznanie Białostockiej Karty Dużej
Rodziny. Tam też można odebrać nieodpłatnie Białostocką Kartę Miejską:

ul. Składowa 11 (pn., śr., czw., pt., godz. 7.30-15.30, wt. 8-16)
ul. H. Sienkiewicza 22 (pn.-pt., godz. 10-18)
ul. Lipowa 16 (od połowy września 2013 roku)
Karta Dużej Rodziny krok po kroku:
Każdy z członków rodziny musi posiadać imienną Białostocką Kartę Miejską
(wydawaną bezpłatnie). Wystarczy, by jeden z rodziców (opiekunów prawnych)
odwiedził punkt obsługi klienta BKM, mając przy sobie dowód osobisty oraz
wypełniony i podpisany wniosek (w przypadku rodzin zastępczych niezbędne
jest prawomocne orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej
lub umowa z prezydentem miasta o ustanowieniu rodziny zastępczej). Wniosek
o rejestrację w programie BKDR można także wypełnić za pośrednictwem
interaktywnego formularza, dostępnego na stronie:
www.duzarodzina.bialystok.pl/wniosek.
Po wypełnieniu wniosku należy zgłosić się do punktu obsługi klienta BKM z
dowodem osobistym. Pracownik na miejscu wniosek wydrukuje, osoba
rejestrująca swoją rodzinę w programie BKDR go podpisze. W takim przypadku
uprawnienia wynikające z przynależności do programu BKDR nadawane są
najszybciej, jeśli sytuacja rodzinna jest jasna - uprawnienia wynikające z BKDR
uaktywnione zostaną niemal natychmiast (bardziej skomplikowane relacje
rodzinne mogą wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów i
uaktywnienie uczestnictwa w programie może potrwać maksymalnie do 14 dni).

