Informacje o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku
w skrócie PCPR w Malborku.
Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
znajduje się w Malborku przy Placu Słowiańskim 6, tam
gdzie Prokuratura Rejonowa w Malborku. W PCPR
pracuje
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Rodzinie w Malborku wraz z pracownikami.
Jak do nas trafić?
Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy
–
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Gdy wejdziesz drzwiami głównymi zobaczysz szklane
drzwi.
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Tak wyglądają drzwi główne wejściowe do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.

Od strony podwórka znajduje się drugie wejście
do PCPR w Malborku.
Ale
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Czym zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku?

 wykonujemy pracę socjalną,
 przeciwdziałamy przemocy w rodzinie,
 udzielmy dofinansowań dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 współpracujemy z organizacjami pozarządowymi,
 udzielamy pomocy rodzinom zastępczym,
 jesteśmy organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej.
PCPR w Malborku jest trochę dostępne dla osób
niepełnosprawnych.
Osoba z niepełnosprawnością może liczyć na
pomoc ze strony pracowników.



W budynku drzwi i korytarze są szerokie.
Po budynku można swobodnie się poruszać i jeździć
wózkiem inwalidzkim.

Toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami jest na
parterze budynku.

W budynku nie ma windy.
Na piętrze znajduje się dział pieczy zastępczej.
Gdy ktoś nie ma możliwość wejść na górę, pracownik
Centrum do takiej osoby zejdzie i wszystkie sprawy
zostaną załatwione na sali konferencyjnej, która jest na
parterze.

Żeby załatwić sprawy w PCPR w Malborku,
osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:



Napisać pismo i wysłać je na adres:



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Plac Słowiański 6
82-200 Malbork
Napisać pismo i wrzucić je do naszej skrzynki na
dokumenty,

która

znajduje

się

przy

wejściu

głównym do budynku.

albo możesz przynieść pismo do naszego Sekretariatu
Jak trafić do Sekretariatu?
Wchodzisz wejściem głównym od strony ulicy.
Gdy wejdziesz do budynku zobaczysz dużą tablicę.

Sekretariat znajduje się na parterze pokój numer 3.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON zostawia się w pokoju numer 1.
Pokój numer 1 znajduje się zaraz przy drzwiach głównych wejściowych.
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i
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e-mailowy: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Wysłać faks pod numer 55 647 15 48
Zadzwonić pod numer 55 647 15 45

@


Przyjść do Centrum i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Centrum.
Centrum czynne jest:
w poniedziałki w godzinach od 7:00 do 16:00
od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30
i w piątki w godzinach od 7:00 do 14:00

Numery telefonów do działów Centrum dostępne są
na stronie internetowej: KONTAKT

Wszystkie informacje o Centrum można znaleźć na
stronach internetowych:
STRONA PCPR

Biuletyn Informacji Publicznej



