Informacje o Powiatowym Centrum Pomocy Rodznie w Zduńskiej Woli
Tutaj jest główny budynek Powiatowego
Centrum Pomocy Rodznie, w skrócie PCPR,
w którym pracuje dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodznie i urzędnicy.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodznie
kieruje pracą PCPR. Dyrektorowi w pracy pomagają
pracownicy wielu działów.

Czym zajmuje się PCPR?
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje określone
ustawami zadania własne powiatu, zadania zlecone ustawowo,
zadania określone uchwałami organów powiatu oraz wynikające
z przepisów prawa:
 pomocy społecznej;
 rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych;
 przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2. Powiatowe Centrum pełni funkcję organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej w Powiecie Zduńskowolskim.
3. W zakresie realizacji zadań Powiatowe Centrum współpracuje
z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami społecznymi
i pozarządowymi, środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami
pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami
leczniczymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami
fizycznymi i prawnymi.
4. Powiatowe Centrum koordynuje realizację powiatowej strategii
rozwiązywania problemów społecznych.

Wejście główne do budynku znajduje się od strony
ulicy Jarosława Dąbrowskiego
- to wejście jest odpowiednie dla osób starszych
i rodziców z dziećmi.
Przy wejściu znajduje się domofon.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje
się na parterze i pierwszym piętrze budynku.

W budynku znajduje się winda, której wymiary pozwalają
na swobodny przejazd dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku drzwi i korytarze są odpowiednio
szerokie. Po budynku możesz jeździć wózkiem inwalidzkim.

Żeby załatwić sprawy w PCPR, osoby ze szczególnymi
potrzebami mogą:
Napisać pismo i wysłać je na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Zduńskiej Woli
ul. Dąbrowskiego 15
98-220 Zduńska Wola
Przynieść pismo osobiście do budynku
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzienie
w Zduńskiej Woli, do Sekretariatu, który
znajduje się na pierwszym piętrze, pokój 1.10. lub włożyć
do skrzynki znajdującej się przy wejściu do budynku.
Sekretariat to biuro, w którym można zostawić
pisma i inne dokumenty
Jak trafić do Sekretariatu?
1. Wchodzisz wejściem głównym.
Gdy wejdziesz do budynku zobaczysz:

Po lewej stronie znajduje się winda,
wjeżdżasz windą na pierwsze piętro.

Gdy wysiądziesz z windy zobaczysz tablice
informacyjną.

Następnie należy kierować się
w lewo, i po chwili po lewej
stronie zobaczysz drzwi 1.10 Sekretariat.

2. Można też wejść schodami, kawałek dalej
za windą znajduje się wejście na klatkę schodową.

Wchodzisz po schodach,na pierwszym piętrze
znajdują się drzwi „POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE”.

Gdy przez nie wejdziesz, najpierw skręć w prawo, a
następnie po lewej stronie zobaczysz drzwi
z numerem 1.10 do Sekretariatu.

Napisac pismo i wysłać je za pomocą platformy
e-PUAP: www.epuap.gov.pl.
ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma
Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu
trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP.
Napisać wiadomość i wysłać ją na adres
e-mailowy: sekretariat@pcprzdunskawola.pl
Wysłać faks pod numer 43 824 99 99
Zadzwonić pod numer 43 824 99 90
728 795 414
Przyjść do PCPR i spotkać się z
pracownikiem w godzinach pracy PCPR.
PCPR czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30.

Numer telefonu do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie dostępny jest na stronie
internetowej:
http://www.pcprzdunskawola.pl/o_nas/687,kontakt.html

Wszystkie informacje o PCPR można
znaleźć na stronie internetowej:
http://www.pcprzdunskawola.pl/

Można też odwiedzić Nas na Facebooku i Twitterze
Tam znajdują się wszystkie aktualności i bieżące sprawy
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/pcprzdunskawola/

Twitter: https://twitter.com/PCPRZdunskaWola

