
Uchwala Nr XV/148/11
Rady Miejskiej w Jqdrzejowie
z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie przyjgcia Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Jgdrzej6w
na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy zdnia B marca 1990 roku
o  samorzqdz ie  gminnym (Dz .  U .  z2O01r .Nr  142  poz .15912po2n .  zm. ) ,
art" 4 ' ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 26 pa2dziernika 1982 roku o wychowaniu w
trzezwosci i  przeciwdzialaniu alkohol izmowi (Dz. U. z2O07r. Nr 70 poz.473 z
po2n. zm.) oraz art. 6 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o
przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) Rada
Miejska w Jgdrzejowie uchwala co nastgpuje:

s1
Przyjmuje siq do realizaqi Program Przeciwdzialania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla miasta i gminy Jgdrzejow na rok
2012, stanowiqcy zalqcznik do niniejszej uchwaly.

s 2
wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta Jgdrzejowa.

s 3
Traci moc uchwala Nr Lll/393/09 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 30
grudnia 2009 roku w sprawie przyjqcia gminnego Programu Przeciwdzialania
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jgdrzejow.

s 4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

Przewod niczqcy Rady Miejskiej
w Jqdrzejowie

mgr Pawef kiewicz



Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie nalozyla na
gming nowe zadanra w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzini e oraz
ochrony osob doznaiqcych przemocy tj. opracowanie i realizacjagminnego
programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji, zapewnienie osobom
dotkniqtym przemocq miejsc w oSrodkach wspa rcia oraztworzenie zespolow
i nte rdyscyp I i n a rn ych. N i n iejs zy P r ogram zaklada dzialania, ktore zosta na
zrealizowane w 2012 r.

w zwiqzku z powyzszym zachodzi koniecznosc podiqcia uchwary.



Rady Miejskiej * rrortult3iiJ ffi"Tffitl
z  dn ia  30  grudn ia  2011 ro ru

PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W
RODZINIE

ORAZ OCHRONY OFIAR d|a MIASTA I GMINY
JEDRZEJOW

NA ROK 2012

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z
2005 r Nr 180 poz. 1493 z po2n. zm.).

Ustawa z dnia 26 pa2dziernika 1g82 roku o wychowaniu w trze2wosci
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi ( Dz. u. z2oo7 r. Nr 70 poz.473 zpo2n. zm.).

Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy spolecznej (Dz.U. z 20Og r. Nr 1 75 poz. 1362
z  po2n.  zm. ) .

Uchwata Nr XXXV/261108 Rady Miejskiej w JQDRZEJOWIE z dnia 29 grudnia
2008 r. w sprawie przyjqcia,,Gminnej strategii Rozwiqzywania problemow
Spolecznych Miasta i Gminy Jgdrzejow.



Jednym z nadrzgdnych i dlugofalowych celow polityki prorodzinnej pahstwa
jest tworzenie warunkow do pelnego rozwoju i prawidlowego funkcjonowania
rodziny oraz zapobieganie wystqpowaniu postaw i zachowafi aspolecznych,
gro2qcych patologiami, w tym przemocq domowq.

DIAGNOZA I RODZAJE PRZEMOCY

Rodzina jest najwazniejszym Srodowiskiem w ?yciu czlowieka ksztattujqcym
osobowoSc, system warto6ci, poglqdy, styl zycia. Rodzice czy opiekunowie sq
wzorem dla dzieci. Waznq rolg w prawidlowo funkcjonuj4cej rodzinie odgrywajq
wzajemne relacje pomigdzy rodzicami, oparte na mi oSci i zrozumieniu. W
przypadku dezorganizaqi rodzina nie jest w stanie realizowac podstawowych zadafi,
role wewnqtrzrodzinne ulegajq zaburzeniu, lamane sqreguly, a zachowania
poszczegolnych cztonk6w rodziny stajq siq coraz bardziej niezgodne z normami
prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami spolecznymi.

c ierpienie iszkody.

Przemoc w rodzinie charakteryzuje siq tym,

Jest intencjonalna
Przemoc jest zamierzonym dziafaniem czlowieka i ma na celu kontrolowanie i
pod porzqd kowan ie ofiary.
Sily sq nierownomierne
w relacji jedna ze stron ma przewagg nad drugq. ofiara jest stabsza a
sprawca silniejszy.
Narusza prawa i dobra osobrsfe
sprawca wykorzystuje przewagg sily narusza podstawowe prawa ofiary (np.
prawo do nietykalno6ci fizycznej, godnoSci, szacunku itd.).

Powoduje cierpienie i bol
sprawca nara2a zdrowie izycie ofiary na powazne szkody. Doswiadczanie
bofu i cierpienia sprawia, 2e ofiara ma mniejszqzdolnosd do samoobrony.

Wyro2nic mo2na kilka rodzaj6w przemocy. M6wimy wiqc o:

. Przemocy fizycznej - popychanie, obezwladnianie, policzkowanie,
szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, oblewanie.

. Przemocy psychicznej - wySmiewanie, poniZanie, upokarzanie,
zawsly dzan ie, n a rzuca n ie wlas nych pog lqd ow, krytykowa n ie, kontrolowa n ie,
stosowan i e gro2b, szantazowan ie.

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujqce przewage sil dzialanie
przeciw czlonkowi rodziny, naruszajqce prawa i dobra osobiste, powoduj4ce



Przemocy ekonomicznej - odbieranie zarobionych pienigdzy,
uniemozliwianie podjgcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb
materialnych rodziny, okradanie, zaciqganie kredytow i zmuszanie do ich
zaciqgania wbrew woli wspolmalzonka.
Przemocy seksualnej - wymuszanie r6znego rodzaju niechcianych
zachowan w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy.
Zaniedbywaniu - czyli niezaspokojeniu podstawowych potrzeb zar6wno
fizy cznych jak i emocjonal nych.

Na podstawie diagnozy przeprowadzonej w6rod dzieci i mlodziezy mozna
stwierdzic, iz czgstym zjawiskiem wystqpujqcym w szkolach sq agresywne
zachowania o charakterze przemocowym, co odzwierciedla sytuacjg w domu
rodzinnym. 21 o/o uczniow doSwiadczylo przemocy ze strony osoby doroslej,
17 % - ze strony rodziny, 62 % - ze strony rowie6nik6w. Najczgstsze formy
przemocy polegaj4 na: agresji slownej - 42 o/o, zastraszaniu i grozeniu - 18 %
oraz ptzemocy fizycznej - 21 o/o.

37 %o uczniow przyznaje siq do stosowania przemocy,ll o/o nie umie okre6lic,
czy bardziej jest sprawcq, czy te2 ofiarq.

Ok. 60 oh mlodziezy deklaruje, iz chcialoby zrezygnowac z agresji, jako
sposobu rozwiqzywan ia konfliktow.

Dzieci i mlodzie? nie majq wiedzy nt. tego, co zrobii kiedy stajq sig ofiarami
lub Swiadkami przemocy, jak rowniez nie majq zaufania do dorostych
zwlaszcza w Srodowisku szkolnym.

Ankietowani rodzice w 93 o/o uwaZajq, 2e potrzebne sq w szkole zalgcia
uczEce dzieci radzenia sobie zptzemocq, jednak proponowane przez nich
srodki zaradcze ograniczajq sig jedynie do dyscyplinowania i kontrolowania,
co moze miec odwrotny skutek, ni?zamierzony.

Analiza danych OSrodka Pomocy Spolecznej pokazuje problem
przemocy od strony calej rodziny. Do kofica listopada br. Wptynqlo 1Tg
,,niebieskich kart", z ktorych wynika, ze w wiqkszo6ci sprawcami przemocy sq
mqLczy2ni, natomiast swiadkami tego sq dzieci. we wszystkich rodzinach
dotkniqtych przemocq (100 %) wystqpujq przede wszystkim problemy o
podfozu naduzywania alkoholu, ktore objawiajq sig miqdzy innymi:

- uzale2nieniem od alkoholu

- wspoluzaleznieniem od alkoholu

- zespolem Dorostych DzieciAlkoholikow (DDA)

- zespotem Alkoholowym Plodu (FAS).



1 )

2)
3)

4 )

5)

6)

ZADANIA GMINY

Osobie dotknigtej przemocAw rodzinie udziela sig bezplatnej pomocy, w

szczegolnosci w formie:
poradntctwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego,
zawodowego i rodzinnego;
intenruencji kryzysowej i wsparcia;
ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemozliwienie osobom

stosujqcym ptt"moc korzystania ze wspolnie zajmowanego z innymi czlonkami

roOziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania siq i zbli2ania siq do osoby

pokrzywdzonej,
zapewnienia oiobie dotkniqtej przemocEw rodzinie bezpiecznego schronienia w

specjalistycznym o6rodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

badania lekarskiego w celu ustalenia p:zyczyn i rodzaju uszkodzerl ciata

zwiqzanych z ulyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaSwiadczenia

lekarskiego w tYm Przedmiocie;
zapewnienia osobie dotkniqtej przemocEw rodzinie, kt6ra nie ma tytutu
prawnego do zajmowanego wspolnie ze Sprawcq przemocy lokalu, pomocy w

uzyskaniu mieszkania.

ZADANIA PRZEDSTAWICIELI PODMIOTOW ODPOWIEDZIALNYCH ZA

STOSOWANIE PROCEDURY,,NIEBIESKIE KARTY''

Pracownik socjalny iednostki organizacyinej pomocy spolecznej:

- diagnozuje sytuacjq i potrzeby osoby, co do ktorej istnieje podejrzenie,2e

jest dotknigta przemoca w rodzinie;

- udziela kompleksowych informacji o:

a) mozliwoSciach uzyskania pomocy, w szczeg6lno5ci psychologicznej,

prawnej, socjalnej i pedagogicznej, otaz wsparcia, w tym o

instytucjach i podmiotach Swiadczqcych specjalistycznq pomoc na

rzecz osob dotknigtych przemocq w rodzinie,

b) formach pomocy dzieciom doznajqcym przemocy w rodzinie oraz

o instytucjach i podmiotach Swiadcz4cych tq pomoc,



c) mozriwo.ciach podjgcia dafszych dziaran majqcych na ceru poprawesytuacji osoby, co do ktorej istnieje podejrzenie, ze jest dotknigtaprzemocE w rodzinie:

- organrzuje niezwrocznie dostgp do pomocy medycznej, jezeri wymagatego stan zdrowia osoby, co do ktorej istnieje podejrzen ie,2ejest dotknigtaprzemocE w rodzinie:

- zapewnia osobie, co do ktorej istnieje podejrzenie, 2ejest dotknigtaprzemocE w rodzinie, w zaleanosci od potrzeb, schronienie w catodobowejpracowce Swiadczqcej pomoc, w tym w szczegolno.ci w specjaristycznymoSrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie:

- moze prowadzic rozmowy z osobami, wobec ktorych istnieje podejrzenie,2e stosujq przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowaniaprzemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o mozliwosciach podjgciareczenia rub terapii i udziare w programach oddziatywan korekcyjno_edukacyjnych dla osob stosuiqcych przemoc w rodzinie.

Przedstawic ie I g m i n nej kom isj i rozwiqzynran ia probrem6w ar koh orowyc h :
- diagnozuje sytuacjg i potrzeby osoby, co do ktorej istnieje podejrzen ie, zejest dotknigta przemocE w rodzinie;

_ udziela kompleksowych informacji o:

a) mozriwo.ciach uzyskania pomocy, w szczegornosci psychorog icznej,prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym oinstytucjach i podmiotach swiadczqcych specjaristy cznq pomoc narzecz osob dotknigtych przemocq w rodzinie,

b) formach pomocy dzieciom doznaiqcym przemocy w rodzinie orazo instytucjach ipodmiotach Swiadczqcych tg pomoc,

c) mozriwosciach podjgcia darszych dziaranmajqcych na ceru poprawesytuacji osoby, co do ktorej istnieje podejrzenie, ze jest dotknigtaprzemocE w rodzinie:



- organizuje niezwlocznie dostgp do pomocy medycznej, jezeli wymaga
tego stan zdrowia osoby, co do kt6re1 istnieje podejrzenie,2ejest dotknigta
przemoca w rodzinie;

- moze prowadzic rozmowy z osobami, wobec ktorych istnieje podejrzenie,

2e stosujq przemoc w rodzinie, r? temat konsekwencji stosowania
przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o mozliwoSciach podjqcia

leczenia lub terapii i  udziale w programach oddziatywan korekcyjno-

edukacyjnych dla osob stosujqcych przemoc w rodzinie.

Funkcjonar iusz Pol ic j i  :

- udziela osobie, co do ktorej istnieje podejrzenie, ze jest dotkniqta
przemocA w rodzinie, niezbgdnej pomocy, w tym udziela pierurirszej

pomocy;

- organizuje niezwlocznie dostgp do pomocy medycznej, jezeli wymaga

tego stan zdrowia osoby, co do ktorej istnieje podejrzenie, ze jest dotkniqta
przemocE w rodzinie;

- podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbgdne czynnoSci zapewniajqce
ochrong Zycia, zdrowia i mienia osob, co do ktorych istnieje podejrzenie, ze
sE dotknigte przemocE w rodzinie, wlqcznie z zastosowaniem na
podstawie odrgbnych przepisow w stosunku do osoby, wobec ktorej
istnieje podejrzenie, ze stosuje przemoc w rodzinie, srodkow przymusu
bezpo6 red n iego i zatrzymania;

- przeprowadza, o ile jest to mozliwe, z osobq, wobec ktorej istnieje
podejrzenie, 2e stosuje przemoc w rodzinie, rozmowe, w szczegolnosci
o odpowiedzialnoSci karnej za znecanie siq fizyczne lub psychiczne nad
osobq najblizszq lub innq osobq pozostajqcq w stalym lub przemijajqcym
stosunku zaleznosci od osoby, wobec ktorej istnieje podejrzenie, ze
stosuje przemoc w rodzinie, albo nad maloletnim lub osobq nieporadnq ze
wzglqdu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa osobg, wobec
ktorej istnieje podejrzenie, 2e stosuje przemoc w rodzinie, do zachowania
zgodnego z prawem i zasadamiwspotzycia spolecznego;



- przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiqcych

zwtoki, czynnoSci procesowe w niezbgdnym zakresie, w granicach

koniecznych do zabezpieczenia Sladow i dowod6w przestgpstwa;

- podelmule dzialania majqce na celu zapobieganie zagro2eniom mogAcym

wystgpowac w rodzinie, w szczegolnoSci sklada systematyczne wizyty

sprawdzajqce stan bezpieczenstwa osoby, co do ktorej istnieje
podejrzenie, 2e jest dotkniqta przemocE w rodzinie, w zaleano5ci od
potrzeb okre5lonych przez zespol interdyscyplinarny lub grupg roboczq.

Przedstawiciel ochrony zdrowia, tj. osoba wykonujqca zawod medyczny, w tym

lekarz, pielqgniarka, poNo2na i ratownik medyczny:

- ka2dorazowo udziela osobie, co do ktorej istnieje podejrzenie, ze jest

dotknigta przemocE w rodzinie, informacji o mozliwo6ciach uzyskania
pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezplatnego

zaswiadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeh ciala
zwiEzanych z u?yciem przemocy w rodzinie.

Jezeli stan zdrowia osoby, co do ktorej istnieje podejrzenie, ze jest dotknigta
przemocE w rodzinie, wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego, formularz

,,Niebieska Karta - A" wypelnia przedstawiciel podmiotu leczniczego, do ktorego

osoba ta zostala przewieziona.

P rzedstawiciel o6wiaty:

- udziela kompleksowych informacji o:

a) mozliwosciach uzyskania pomocy, w szczeg6lnosci psychologicznej,
prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach
i podmiotach Swiadczqcych specjalistycznq pomoc na rzecz osob
dotknigtych przemocq w rodzinie,

b) mozliwo6ciach podjgcia dalszych dzialan majEcych na celu poprawq
sytuacji osoby, co do kt6rej istnieje podejrzenie, ze jest dotkniqta
przemocA w rodzinie



- organizuje niezwlocznie dostgp do pomocy medycznej, jezeli wymaga
tego stan zdrowia osoby, co do ktorej istnieje podejrzenie,Zejest dotknigta
przemocE w rodzinie;

- moze prowadzi6 rozmowy z osobami, wobec ktorych istnieje podejrzenie,
2e stosujq przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania
przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o mozliwoSciach podjgcia
leczenia lub terapii i udziale w programach oddziatywari korekcyjno-
edukacyjnych dla os6b stosuiqcych przemoc w rodzinie;

- diagnozuje sytuacjg i potrzeby osoby, co do ktorej istnieje podejrzenie,2e
jest dotknigta przemocE w rodzinie, w tym w szczegolnoSci wobec dzieci;

- udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu,
faktycznemu lub osobie najblizszej o mozliwoSciach pomocy
psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia
rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom Swiadczonych przez instytucje
i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osob dotknigtych
przemocq w rodzinie.

czlonkowie zespolu interdyscyprinarnego lub grupy roboczej:

- udzielaiE pomocy osobie, co do ktorej istnieje podejrzenie, ze jest
dotknigta przemocq w rodzinie;

- podejmujq dzialania w stosunku do osoby, wobec
podejrzenie, 2e stosuje przemoc w rodzinie, w celu
stosowania tego rodzaju zachowari;

ktorej istnieje

zaprzestania

- zaptaszalq osobg, co do ktorej istnieje podejrzenie, 2e jest dotkniqta
przemocE w rodzinie, na spotkanie zespolu interdyscyplinarnego lub grupy
roboczej;

- opracowujq indywidualny plan pomocy dla osoby, co do ktorej istnieje
podejrzenie, ze jest dotkniqta przemocE w rodzinie, i jej rodziny, ktory
zawiera propozycj e dzialan pomocowych ;

rozstrzygaiq o braku zasadnosci podejmowania dzialan:



- podejmujq dzialania w stosunku do osoby, wobec ktorej istnieje

podejrzenie, 2e stosuje przemoc w rodzinie, w szczegolnoSci:

a) diagnozujE sytuacjg rodziny, co do kt6rej istnieje podejrzenie, ze jest

dotkntqta PrzemocE;

b) przekazujq informacje o konsekwencjach popefnianych czynow;

c) motywujq do udzialu w programach oddzialywafi korekcyjno-

edukacYjnYch;

d) przeprowadzajq rozmowe pod kqtem naduZywania alkoholu,

Srodkow odurzajqcych, substancji psychotropowych lub lekow;

e) przekazujq informacje o koniecznych do zrealizowania dzialaniach

w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.

Osobg naduzywajqcq alkoholu, wobec ktorej istnieje podejrzenie, 2e stosuje

przemoc w rodzinie, czlonkowie zespolu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej

kieruj4 do gminnej komisji rozwiqzywania problemow alkoholowych.

ANALIZA SWOT

Mocne strony:

a) Dobrze przygotowana i stale doskonalqca umiejqtno6ci kadra instytucji

dzialajqcych na rzecz rodzinY;

b) Znajomo6c problemu i dobrze dzialajEce sluzby zajmujqce sig profilaktykq i

wspa rciem rodzi n zagr oZonych patologiami;

c) Dobra wspolpraca z instytucjami zajmujqcymi sig przeciwdziafaniem przemocy w

rodzinie;

d) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,

e) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzaleznien;

0 Funkcjonujqcy od 2006 roku Zesp6l Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzialania

Przemocy w rodzinie.



Slabe strony:

a) Niewyslarczajqca infrastruktura zaplecza socjalnego gminy.

b) Brak wypracowanych systemow wspomagania dzialan profi laktycznych.

c) Brak wystarczal4cych Srodkow na kompleksowe dzialania.

d) Brak NGO na terenie gminy dzialajqcych na rzecz przeciwdzialania przemocy w
rodzinie.

Zagro2enia:

a) Slaba kondycja ekonomiczna rodzin.

b) Negatywne wzorce zachowan spolecznych.

c) Bezradnosc w sprawach opiekunczo-wychowawczych rodzin.

d) Problemy alkoholowe czlonkow rodzin.

CEL GI-OWNY PROGRAMU

Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy poprzez spojne
dzialanie wszystkich sluzb oraz zminimalizowanie prawdopodobienstwa
wystqpienia aktow przemocy poprzezpodniesienie SwiadomoSci spolecznej.

CELE SZCZEGOLOWE

1. zwiqkszenie dostgpnosci pomocy psychologicznej, prawnej, terapeutycznej,
socjalnej dla osob doznajEcych przemocy w rodzinie.

2. Zwigkszenie skutecznoSci dzialan wobec sprawc6w przemocy.

3. Podniesienie poziomu wiedzy, SwiadomoSci spoleczno6ci lokalnej dotyczqcej
przemocy domowej.

4. Systematyczne podniesienie poziomu wiedzy i umiejqtnoSci osob realizujqcych
zadania zwiqzane z przeciwdziataniem przemocy w rodzinie.

5. Dzialania profilaktyczne promujqce styl wychowania dzieci bez przemocy.

6. Zwigkszen ie efektywnoSci przeciwdzialania przemocy popzez dzialania
interdyscypl inarne.



7. Zapewnienie osobom doznajqcym pomocy w razie konieczno6ci schronienia w

OSrodku Wsparcia.

DZIALANIA

- Psychoterapia indywidualna i grupowa dla osob doznajqcych przemocy - 20.000 zl

- Dzialania i nterwencyj ne

- Szko le n ie d la p rzed stawicie I i i nstytucj i wspolp racujqcych przy przeciwdziala n i u
przemocy w rodzinie -  15.000 z l

- DzialalnoSc Zespolu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzialania Przemocy w

Rodzinie

- Akcja informacyjna

- Poradnictwo socjalne

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo rodzinne

- Trening zastqpowania agresji

-  3.000 zt

- 8.000 zl

- 8.000 zt

- 6.000 zt

Razem : 60.000 zl

PARTNERZY PROGRAMU

. Osrodek Pomocy Spolecznej Miasta i Gminy w Jgdrzejowie ul. 11 Listopada

. Komenda Powiatowa Policji w Jqdrzejowie ul. 11 Listopada

. Zespot Kuratorski Sqdu Rejonowego w Jqdrzejowie ul. 11 Listopada

. Prokuratura Rejonowa w Jqdrzejowie ul. Pitsudskiego

. ZPOZw Jqdrzejowie ul. Chrobrego

. NZOZ Szpital Specjalistyczny w Jqdrzejowie ul. Malogoska

. Straz Miejska w Jgdrzejowie ul. 11 Listopada

. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jgdrzejowie ul. Reymonta

. Szkola Podstawowa Nr 2w Jgdrzejowie ul. Przypkowskiego

. Szkola Podstawowa Nr 3 w Jgdrzejowie ul. Reymonta

. Szkola Podstawowa Nr 4 w Jqdrzejowie ul. Przypkowskiego

. Gimnazjum Nr 1 w Jgdrzejowie ul. Ogrodowa

. Gimnazjum Nr 2w Jgdrzejowie ul. Przypkowskiego

. Szkola Podstawowa t-ysakow, Podchojny, Potok Wielki, Skroni6w, Przqslaw,
Rakow, Mnichow, Brus, Piaski,  Jasionna

. Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy w Jgdrzejowie ul.
Przypkowskiego

. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jqdrzejowie ul. Okrzei

. Przedszkole Nr 1 w Jgdrzejowie ul. Mieszka I

. Przedszkole Nr 2 w Jqdrzejowie ul. 11 Listopada



. Przedszkole Nr 3 w Jgdrzejowie ul. Ko6cielna

. , ,Gazeta  Jgdrze jowska"

. Gminna Komisja Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych

ZRODLA FINANSOWANIA

Gtownym 2r odlem f i na nsowa nia zadafi z zakresu p rzeciwd ziala n ia p rzemocy w
rodzinie bedq Srodki Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowych, gdyz jak wykazala analiza, wszystkie rodziny figurujqce w ostatnim
roku w Niebieskich Kartach sq dotknigte problemami wynikajqcymi z nadu2ywania
a lkohol u. N a obslugq organ izacyjnE Zespolu I nterdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie OSrodek Pomocy Spolecznej w Jgdrzejowie
zapewnil kwotg 5000 zl.

Wymienione wyzej 2rodla finansowania w przypadku ubiegania siq o srodki
finansowe zewnqtrzne, bqd4 stanowily wktad wlasny.


