Karta Programu „JĘDRZEJÓW PRO”
Z dniem 1 lipca 2013 roku Burmistrz Miasta Jędrzejowa uruchomił nowy program pomocy
rodzinom wielodzietnym w gminie Jędrzejów pod nazwą „JEDRZEJÓW PRO”, preferujący szereg
ulg i rabatów dla rodzin wielodzietnych ( bez względu na kryterium dochodowe).
Program „Jędrzejów PRO” to kolejny element polityki prorodzinnej realizowanej przez gminę
Jędrzejów, mający na celu:
- promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych,
- umacnianie rodziny i wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej,
- poprawę warunków życia i wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych,
- zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz
- zwiększenie dostępności do dóbr kultury.
Decyzję o realizacji programu podjęła Rada Miejska w Jędrzejowie Uchwałą Nr XXXVIII/347/13
z dnia 28 czerwca 2013 roku sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu
„JEDRZEJÓW PRO” zmienionej Uchwałą Nr LV/476/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia
12 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej pomocy dla rodzin wielodzietnych
w ramach Programu „ JĘDRZEJÓW PRO”.
1. Program JĘDRZEJÓW PRO skierowany jest do rodzin wielodzietnych składających się
z rodzica, rodziców lub opiekuna prawnego wychowujących troje lub więcej dzieci, które
do końca danego roku kalendarzowego ukończą 18 lat lub 24 lata gdy dziecko uczy się,
studiuje i nie pracuje.
2. Rodzina wielodzietna musi zamieszkiwać i być zameldowana na pobyt stały (z wyjątkiem
dzieci przebywających w rodzinach zastępczych) na terenie miasta i gminy Jędrzejów”.
Z uwagi na otwarty charakter akcji, do udziału w realizacji Programu oprócz gminnych jednostek
organizacyjnych, zostały zaproszone liczne podmioty prowadzące działalność gospodarczą
na terenie miasta i gminy Jędrzejów. Przedsiębiorcy zainteresowani przystąpieniem
do współpracy, mogą w każdej chwili wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim formularz, umieszczony
na stronie internetowej www.jedrzejow.eu. będący podstawą do zawarcia Porozumienia
o współpracy.
Każdy z Partnerów otrzyma naklejki ze znakiem informacyjnym o udziale w Programie
do oznakowania punktu prowadzenia działalności, w którym honoruje się Karty Programu
„JEDRZEJÓW PRO”. Oczekujemy na oferty ze strony zainteresowanych Partnerów.
Karty Programu „JEDRZEJÓW PRO uprawniające do korzystania z ulg i zwolnień, wydawane będą
od 1 lipca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33 a przez Wydział
Organizacyjny i Spraw Obywatelskich pokój 13 I piętro, po wypełnieniu wniosku pobranego
w Wydziale lub na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego www.jedrzejow.eu i okazaniu
stosownych dokumentów potwierdzających status rodziny wielodzietnej.
W przypadku rodziców ( opiekunów prawnych ) – dowód tożsamości , w przypadku dzieci w wieku
szkolnym – aktualna legitymacja szkolna lub studencka, w przypadku dzieci młodszych – akt
urodzenia, w przypadku opiekunów prawnych – postanowienie sądu u ustanowieniu opieki prawnej
nad dzieckiem lub o ustanowieniu rodziny zastępczej.
Karty wydawane będą imiennie na okres jednego roku lub do dnia, w którym zmienia się status
rodziny wielodzietnej (dotyczy np. zaprzestania nauki lub ukończenia 24 roku życia) dla każdego
z członków rodziny. Będą zawierały Nr Karty oraz termin ważności.
Bonifikaty obowiązują od dnia 01.07.2013 roku w różnych kategoriach: ( kultura, zdrowie, sport
i rekreacja, opieka nad dziećmi ). Zostały wprowadzone również ulgi w przejazdach komunikacją
miejską oraz w opłatach za śmieci, jak również w innych usługach zaoferowanych przez Partnerów
Programu. Aktualne Listy Partnerów Programu oraz oferowane ulgi dostępne są na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie www.jedrzejow eu.
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