Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 roku
Informujemy, że od 3 stycznia 2018 r. jest kontynuowana działalność powiatu krośnieńskiego w zakresie świadczenia
pomocy prawnej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gubinie i Krośnie Odrzańskim. Punkty są czynne, tak,
jak dotychczas, tj.:
– Poniedziałki i Czwartki od godz. 13:00 do 17:00
– Wtorki, Środy i Piątki od godz. 11:00 do 15:00.
Przypominamy, że Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Krośnie Odrzańskim zlokalizowany jest w budynku
Starostwa Powiatowego, ul. Piastów 10B, pokój nr 015 na parterze budynku, tel. 68 383 02-91 natomiast w Gubinie w
Filii Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Obrońców Pokoju 20, biuro nr 02, tel. 68 455 81-27.

Ustawowa nieodpłatna pomoc prawna w punktach przysługuje:
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍

osobom które, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej
zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny;
kombatantom;
ofiarom represji wojennych i okresu powojennego lub weteranom;
osobom, które nie ukończyły 26 lat;
osobom, które ukończyły 65 lat;
osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w
sytuacji zagrożenia lub poniosły straty;
kobietom w ciąży.

Jednocześnie podkreślamy, że dzięki kontynuacji współpracy Powiatu Krośnieńskiego ze Stowarzyszeniem
CIVIS SUM z Zielonej Góry mieszkańcy powiatu, którzy nie kwalifikują się do uzyskania porady w punktach
nieodpłatnej pomocy prawnej, mogą również otrzymać bezpłatną poradę na dodatkowym dyżurze prawnika.

PORADY SĄ SKIEROWANE DO WSZYSTKICH OSÓB
NIEOBJĘTYCH USTAWOWĄ NIEODPŁATNĄ POMOCĄ PRAWNĄ.

Dodatkowy dyżur prawnika w Krośnie Odrzańskim jest organizowany przez Stowarzyszenie CIVIS SUM z Zielonej Góry
w ramach realizacji zadania publicznego i odbywa się w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim przy
ul. Piastów 10B, pokój nr 015 na parterze budynku w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.: 09:00 do 11:00.
Daty dyżurów:
5 lutego, 5 marca, 9 kwietnia, 7 maja, 4 czerwca, 2 lipca, 6 sierpnia, 3 września, 1 października, 5 listopada, 3
grudnia 2018 r.
ZAPRASZAMY.
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