Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
(21–28 luty 2020 r.)
W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w dniach od 21 do 28 lutego w dni powszednie będą
pełnione dyżury telefoniczne pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wołowie. W czasie trwania dyżuru będzie można przede wszystkim uzyskać
informacje na temat praw przysługujących osobom pokrzywdzonym oraz sposobów i
możliwości zgłaszania przestępstw.
Telefon: 71 389 53 00 będzie do Państwa dyspozycji w godzinach:

21.02 w godz. 08.00-14.00,

24.02-28.02 w godz. 08.00-14.00.
Osoby zainteresowane zapraszamy także do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, ul. Inwalidów Wojennych 24, Wołów.

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu
wołowskiego:
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - budynek Basenu Miejskiego (OSiR w Wołowie)
ul. Panieńska 4, 56 – 100 Wołów.
Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek: od godz. 12.00 do godz. 16.00
Wtorek: od godz. 12.00 do godz. 16.00
Środa: od godz. 09.00 do godz. 13.00
Czwartek: od godz. 12.00 do godz.16.00
Piątek: od godz. 09.00 do godz. 13.00
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:
Organizacja pozarządowa Klub Jagielloński z siedzibą w Krakowie świadczy pomoc:

osobie, której w ciągu ostatnich 12 miesięcy przyznano świadczenie z pomocy
społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie
pobranego świadczenia,

osobie, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny

kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego,

osobie, która posiada ważną legitymację weterana lub weterana poszkodowanego,

osobie, która nie ukończyła 26-go roku życia,

osobie, która ukończyła 65 lat,

osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub
awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty
GOPS, Rynek 18, pok. nr 3,
Poniedziałek 13.00-17.00
Czwartek, Piątek – 11.00-15.00
te: 71 319 56 62 wew. 19,
Pomoc prawna- GOPS Wińsko, plac Wolności 13, 56-160 Wińsko, tel.71 738 23 64
W każdy wtorek od 9.00 do 13.00.

