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W Polsce jest około
miliona dużych rodzin,
a w nich około 
4 mln Twoich 
potencjalnych klientów. 
To potężna siła nabywcza!
Czy Twoja firma honoruje 
już Kartę Dużej Rodziny?

Biuro KDR

Dołącz do firm, 
które honorują Kartę 
w prawie 27 tys punktów

Dotrzyj do 7,5 mln ludzi 
z ponad 937 tys rodzin,
za pomocą ponad 
3 mln wydanych kart



Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodat-
kowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno 
w instytucjach publicznych, jak i w firmach 
prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość 
tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, 
sklepów, środków komunikacji, punktów usłu-
gowych, ośrodków rekreacyjnych będących 
partnerami Karty Dużej Rodziny. Posiadanie 
Karty ułatwia więc dużym rodzinom funkcjono-
wanie i obniża koszty codziennego życia. Posia-
dacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać 
z oferty w ponad 27 tys. punktów zgłoszonych 
przez firmy i instytucje z całej Polski.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do 
programu to m.in. wzrost rozpoznawalności 
i zainteresowania ofertą firmy/instytucji i re-
alizacja polityki społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu.

Karta Dużej Rodziny to:

3,16 mln wydanych kart
937 700 rodzin
zniżki w 26 695 punktach 
w całej Polsce

Dane na maj 2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” jest organizacją poza-
rządową liczącą ponad 7,5 tys. członków, która wyrosła 
z poczucia wartości dużej rodziny. Działania prowadzone 
przez ZDR „Trzy Plus” zmierzają do poprawy warunków 
życiowych rodzin mających na utrzymaniu troje lub więcej 
dzieci oraz promują model dużej rodziny (i rodziny w ogóle). 
ZDR „Trzy Plus” od lat prowadzi działania na rzecz skutecznej 
polityki rodzinnej i inspiruje do jej ulepszania. Przyczynił się 
już m.in. do wprowadzenia ulgi podatkowej na dzieci w 2007 r., 
wprowadzenia w ciągu ostatnich lat kilkuset samorządo-
wych kart dużej rodziny, a w 2014 r. ogólnopolskiej Karty 
Dużej Rodziny. Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” wygrał 
w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej na organizację pozarządową pozyskującą 
partnerów Karty Dużej Rodziny. Realizowane przez Związek 
Dużych Rodzin "Trzy Plus" zadanie publiczne polegające na 
pozyskiwaniu partnerów Karty Dużej Rodziny jest finansowane 
ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

Mapa przedstawiająca 
strukturę Związku 
Dużych Rodzin 
w podziale na 
województwa, 
z wyodrębnionymi 
oddziałami oraz 
ilością kół na terenie 
danego województwa.

Związek Dużych
Rodzin 3Plus
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Oddział Padew 
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