Poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców
Gminy Lubień
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu informuje mieszkańców Gminy Lubień, że od
marca br. realizuje projekt dofinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego pn.
„Rozszerzenie dostępności i zakresu specjalistycznego poradnictwa skierowanego do rodzin i
osób z terenu Gminy Lubień, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w
rozwiązywaniu swoich problemów życiowych”
W ramach realizowanego Projektu zostaje rozszerzony zakres udzielanego wsparcia
specjalistycznego w ramach funkcjonującego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniu
Punku Informacji i Wsparcia w Lubniu oraz utworzenie filii Punktu w miejscowości
Skomielna Biała. W ww. Punktach świadczone będzie wsparcie psychologiczne, prawne,
socjalne, rodzinne w godzinach popołudniowych i wieczornych m.in. dyżury pracowników
socjalnych.
Zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. Poradnictwo specjalistyczne, w
szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które
mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów
życiowych, bez względu na posiadany dochód .

Punkt Informacji i Wsparcia - Lubień
W budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubniu nr 475 II p. mieści się
Punkt Informacji i Wsparcia. Wejście do Punktu znajduje się z boku budynku Ośrodka
Zdrowia.
W Punkcie tym przyjmują:
Psycholog – wtorek w godz. od 14:00 do 16:00
Pracownik socjalny – środa w godz. 16:00 do 18.00
Psychoterapeuta do spraw uzależnień i współuzależnienia - czwartek w godz. od 16:00 do
18:00.
Radca Prawny- w pierwszy piątek miesiąca od godz. 13:30 do 16:30 (miesiącu marcu br. w
dniu 22 marca 2018r. od godz. 13:30 do 16:30)
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia proszone są o kontakt
osobiście celem umówienia dogodnego terminu.

telefoniczny

lub

Kontakt telefoniczny bezpośrednio do Punktu tylko w godzinach pracy psychologa, radcy
prawnego, pracownika socjalnego i terapeuty pod nr tel. 515758798 lub za pośrednictwem
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu nr tel. 18-2682123, tel. 515758785 w
godz. od 8:00 do 15:30.

Punkt Informacji i Wsparcia – Skomielna Biała
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu informuje, że od marca 2018r. również w budynku
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skomielnej Białej (II p.) funkcjonuje filia
Punktu Informacji i Wsparcia, w którym przyjmują:
Pracownik socjalny – w poniedziałek od godz. 16:15 do 18:15
Psycholog – w I i III wtorek miesiąca od godz. 16:30 do 18:30
Radca Prawny – w I środę miesiąca od godz. 16:15 do 19.15, (w miesiącu marcu br. dniu 28
marca 2018r. w godzinach od 16.15 do 19.15)

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia proszone są o kontakt
osobiście celem umówienia dogodnego terminu.

telefoniczny

lub

Kontakt telefoniczny bezpośrednio do Punktu tylko w godzinach i terminach pracy
psychologa, radcy prawnego, pracownika socjalnego
pod nr tel. 731504276 lub za
pośrednictwem pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu nr tel. 18-2682123 , tel.
515758785 codziennie w godz. od 8:00 do 15:30.

