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ZAKRES NIEODPŁATNEJ
POMOCY

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

informacja o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach wskazanie
sposobów rozwiązania problemu prawnego sporządzenie projektu pisma
(z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie
z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika poinformowanie
o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu nieodpłatna
mediacja informacja o możliwościach innej, darmowej pomocy

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej
sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz
zabezpieczenia społecznego poinformowanie o przysługujących
uprawnieniach lub ciążących obowiązkach wsparcie w samodzielnym
rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej
sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji skierowanie
do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy nieodpłatna
mediacja

NIEODPŁATNA MEDIACJA

poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod
rozwiązywania sporów przygotowanie projektu umowy o mediację
lub wniosku o przeprowadzenie mediacji przygotowanie projektu wniosku
o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej przeprowadzenie mediacji
udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody

zawartej przed mediatorem

MEDIACJA jest dobrowolna, nieformalna i poufna, a mediator jest osobą
bezstronną

ZAPISY NA NIEODPŁATNE PORADY W 2022 R.:

GDZIE OTRZYMASZ NIEODPŁATNĄ POMOC:

536 928 218pod nr telefonu
poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30

mailowo na adres ewelina.ciszewska@pcpr-naklo.pl

pomoc prawna

poradnictwo obywatelskie

ul. Libelta 28
poniedziałek: 12.00 - 16.00, środa i piątek: 11.00 - 15.00

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W NAKLE NAD NOTECIĄ
ul. Dąbrowskiego 46
poniedziałek - piątek: 11.00 - 15.00

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY
ul. Łąkowa 7
wtorek i czwartek: 11.00 - 15.00

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KCYNI

ul. Kochanowskiego 1
poniedziałek, środa i piątek: 11.30 - 15.30, wtorek: 11.00 - 15.00

URZĄD GMINY W SADKACH
ul. Strażacka 11
czwartek: 11.30 - 15.30

INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
IM. E. CHROBOCZKA W SZUBINIE



SURSUM CORDA oznacza „w górę serca!”.

W tym zawołaniu zawiera się cała nasza misja – pomagać w trudnej sytuacji
i dawać nadzieję na to, że może być lepiej.

Dla tych, którzy chcą się angażować i wspierać projekty dobroczynne - tworzymy warunki
do skutecznego działania, w klimacie zaufania i czytelnych zasad.

Jedną z form naszej aktywności jest prowadzenie od 2016r.
sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji

oraz urozmaicona edukacja prawna.

Stowarzyszenie Sursum Corda powstało w 2000 roku z inicjatywy grupy przyjaciół i profesjonalistów,
którzy wcześniej – przez 6 lat – angażowali się społecznie jako wolontariusze.

Jako organizacja pozarządowa jesteśmy apolityczni działamy na zasadzie „non profit”, czyli nie dla zysku.

Posiadamy status , co oznacza,organizacji pożytku publicznego
że możesz przekazać nam 1% podatku, który codziennie inwestujemy w mądre pomaganie.

Będzie nam miło, jeśli dołączysz do naszej załogi !

Polubmy się:
fb.com/Stowarzyszenie.Sursum.Corda

www.sc.org.pl

poradnictwo
obywatelskie

pomoc
prawna

OŚRODEK

pomocy
stp

penitencjarnej

pomoc ma MOC ! KRS 00000 20 382
wyślij SMS o treści na nr , odeślemy Ci nasz nr KRSKRS 4321 za darmo

chcepomagac
.org

Ponad połowa punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

w Polsce jest prowadzona przez organizacje pozarządowe,
jako zadanie publiczne powierzane przez starostów lub prezydentów,

w efekcie corocznego, otwartego konkursu ofert.

Publikacja bezpłatna, nieprzeznaczona do sprzedaży.


