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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.
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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 samorządowych kart dużej
rodziny, a w 2014 r. ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” jest organizacją pozarządową liczącą ponad 5,5 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).

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu to m.in. wzrost rozpoznawalności
i zainteresowania ofertą firmy/instytucji i realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.
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