KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATLESKIE

Opis
usługi

Kto może
skorzystać

Forma
zapisu

Inne
informacje

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie
problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej
sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest
informowana
o
przysługujących
jej
prawach
oraz
spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony
wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji
oraz udzielona pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne
dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy
mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń
społecznych.
W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również
świadczona nieodpłatna mediacja. Usługę tę opisano na osobnej
Karcie.
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na
odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem
795 180 292. Istnieje również możliwość kontaktu przez
e-mail poradyprawne@ryki.powiat.pl i osobiście w Starostwie
Powiatowym w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki.
Poradnictwo obywatelskie co do zasady jest świadczone jest
podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad
prawnych po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na
udzielenie porady w ramach nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego.
Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z usług
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem lub
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
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Harmonogram udzielania nieodpłatnych porad obywatelskich
Punkty

Punkt nieodpłatnej pomocy
prawnej (w tym nieodpłatna
mediacja)
Prowadzony przez Fundację
rozwoju świadomości
obywatelskiej
Experto Pro Bono
Nr 2

Lokalizacja

Dni i godziny dyżurów

Gmina Kłoczew:
budynek Urzędu Gminy Kłoczew
ul. Długa 67A
08-550 Kłoczew
(sala Urzędu Stanu Cywilnego)

poniedziałek
w godz. od 1400 do 1800

Gmina Ułęż
budynek Urzędu Gminy Ułęż
Ułęż 168
08-504 Ułęż
(sala konferencyjna)
Miasto Dęblin:
budynek Urzędu Miasta Dęblin
ul. Rynek 12
08-530 Dęblin
(sala nr 1)

wtorek
w godz. od 1200 do 1600

środa
w godz. od 1400 do 1800

Gmina Nowodwór:
budynek Urzędu Gminy Nowodwór
Nowodwór 71A
08-503 Nowodwór
(sala konferencyjna)

czwartek
w godz. od 1400 do 1800

Gmina Stężyca:
budynek Gminnego Ośrodka Kultury w
Stężycy
ul. Królewska 4
08-540 Stężyca

piątek
w godz. od 1400 do 1800
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