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Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa 
na terenie powiatu jarocińskiego 

2021/2022 
 
 
 
 
 

Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu jarocińskiego.  

Zgodnie z art. 8a ustawy  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2021.945 ) 
Starosta Jarociński sporządza, aktualizuje oraz publikuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, 

dostępnych dla mieszkańców powiatu jarocińskiego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin, tel. 62 7407922, e-mail npp@powiat-jarocinski.pl 

www.powiat-jarocinski.pl 

mailto:npp@powiat-jarocinski.pl
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Wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki w 
szkole:  
 
 

Nazwa jednostki 
Nazwa 

podmiotu 
prowadzącego 

Zakres poradnictwa 

Dane teleadresowe 
jednostki 

(adres, numer 
telefonu, adres  
e-mail, strona 

www) 

Dni i godziny 
działalności 

Kryteria 
dostępu  
do usługi 

Informacje  
o sposobie 

dokonywania 
zgłoszeń 

(nr telefonu) 

Rodzaj 
placówki 

publiczna/ 
niepubliczn

a 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ośrodek 
Koordynacyjno-
Rehabilitacyjno-  
Opiekuńczy przy 

Zespole Szkół 
Specjalnych  
w Jarocinie 

Powiat 
Jarociński 

 
Zespół Szkół 
Specjalnych  
w Jarocinie 

Wsparcie dla 
dzieci 

niepełnosprawnyc
h lub zagrożonych 
niepełnosprawnoś

cią do czasu 
podjęcia nauki  
w szkole i ich 

rodziców 

Jarocin, 
ul. Szubianki 21,  
63 – 200 Jarocin, 
tel. 62 747 21 53 

od poniedziałku 
do piątku:  

8:00 – 16:00 
(godziny 

prowadzonych 
zajęć 

specjalistycznych 
– zostają ustalone 

wspólnie z 
rodzicami lub w 

zależności od 
potrzeb po 

wcześniejszym 
uzgodnieniu) 

Rodzice/ 
prawni 

opiekunowie 
dziecka 

niepełnospra
wnego lub 

zagrożonego 
niepełno-

sprawnością 

osobiście, 
telefoniczni

e, 
e-mail 

publiczna 

 
 
 

Pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego, w sprawach przeciwdziałania  przemocy w rodzinie. W ramach 
interwencji kryzysowej poradnictwo: psychologiczne, socjalne, rodzinne: 
 
 

Nazwa 
jednostki 

Nazwa 
podmiotu 

prowadzącego 
Zakres poradnictwa 

Dane 
teleadresowe 

jednostki 
(adres, numer 
telefonu, adres  
e-mail, strona 

www) 

Dni i godziny 
działalności 

Kryteria 
dostępu  
do usługi 

Informacje  
o sposobie 

dokonywania 
zgłoszeń 

(nr telefonu) 

Rodzaj 
placówki 

publiczna/ 
niepubliczna 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ośrodek 
Interwencji 
Kryzysowej 

przy 
Powiatowym 

Centrum 
Pomocy 
Rodzinie 

 w Jarocinie 

Powiat 
Jarociński 

 
Powiatowe 

Centrum 
Pomocy 

Rodzinie w 
Jarocinie 

Pomoc prawna w 
zakresie prawa 
rodzinnego, w 

sprawach 
przeciwdziałania  

przemocy w 
rodzinie.  

W ramach 
interwencji 
kryzysowej 

poradnictwo: 
psychologiczne, 

socjalne, rodzinne 

Jarocin, 
ul. Dworcowa 2, 

63 – 200 
Jarocin, 

tel. 62 747 
7460, 

pcpr@pcprjaroc
in.pl 

Porady prawne  
we wtorki od 

godziny 17:00 po 
wcześniejszym 

umówieniu 
telefonicznym lub 

osobistym. 
Porady 

psychologiczne po 
wcześniejszym 

umówieniu 
telefonicznym lub 

osobistym 

Mieszkańcy 
powiatu 

osobiście, 
telefoniczni

e, e-mail 
publiczna 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:pcpr@pcprjarocin.pl
mailto:pcpr@pcprjarocin.pl
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Udzielanie informacji osobom bezrobotnym  oraz pośrednictwo zawodowym dla osób poszukujących pracy: 
 
 

Nazwa jednostki 
Nazwa 

podmiotu 
prowadzącego 

Zakres poradnictwa 

Dane teleadresowe 
jednostki 

(adres, numer 
telefonu, adres  
e-mail, strona 

www) 

Dni i godziny 
działalności 

Kryteria 
dostępu  
do usługi 

Informacje  
o sposobie 

dokonywania 
zgłoszeń 

(nr telefonu) 

Rodzaj 
placówki 

publiczna/ 
niepubliczn

a 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Powiatowy Urząd 
Pracy w Jarocinie 

 

Powiat 
Jarociński 

 
Powiatowy 

Urząd Pracy w 
Jarocinie 

Udzielanie 
informacji 
osobom 

bezrobotnym oraz 
pośrednictwo 
zawodowe dla 

osób 
poszukujących 

pracy. 

Jarocin, 
ul. Zaciszna 2, 

63-200 Jarocin, 
tel. 62 747 35 79, 
fax 62 747 73 88 

sekretariat@pup.j
arocin.pl 

godziny otwarcia: 
poniedziałek-

piątek:  
7:00 – 15:00, 

obsługa Klientów: 
poniedziałek-

piątek:  
8:00 - 14:00 

Mieszkańcy 
powiatu 

osobiście, 
telefoniczni

e, e-mail 
publiczna 

 
 
Pomoc w zakresie:-  rozpoznania: trudności w nauce problemów wychowawczych w domu, kłopotów z 
zachowaniem w szkole, trudności z wyborem zawodu, problemów rodzinnych innych wg zapotrzebowania 
klientów: 
 
 

Nazwa 
jednostki 

Nazwa podmiotu 
prowadzącego 

Zakres poradnictwa 

Dane teleadresowe 
jednostki 

(adres, numer 
telefonu, adres  
e-mail, strona 

www) 

Dni i godziny 
działalności 

Kryteria dostępu  
do usługi 

Informacje  
o sposobie 

dokonywania 
zgłoszeń 

(nr telefonu) 

Rodzaj 
placówki 
publiczna

/ 
niepublic

zna 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Poradnia 
Psychologiczn

o-
Pedagogiczna  

w Jarocinie 
 

Powiat Jarociński 
 

Poradnia 
Psychologiczno-

Pedagogiczna  
w Jarocinie 

zgłoszenia w 
sprawie: 

- rozpoznania: 
trudności w 

nauce, 
problemów wych.  

w domu, 
kłopotów  

z zachowaniem  
w szkole, 
trudności 

 z wyborem 
zawodu, 

problemów 
rodzinnych i 
innych wg 

zapotrzebowania 
klientów 

- wykonania 
badań 

kontrolnych 
zaleconych  

w poprzedniej 
opinii 

- wykonania 
badań w celu 

wydania orzeczeń 
i opinii w sprawie 

wczesnym 
wspomaganiu 

rozwoju 

Jarocin, 
ul. Szubianki 21, 
63-200 Jarocin, 
tel. 62 747 2245 

od poniedziałku 
do piątku:  

8:00 - 18:00 
 

sekretariat 
przyjmuje 

interesantów 
od poniedziałku 

do piątku 
w godzinach od 

8:00 - 15:00 

Mieszkańcy 
powiatu. 

 
Dzieci od 

urodzenia do 
rozpoczęcia 

edukacji 
przedszkolnej 

zamieszkałe na 
terenie powiatu i 

ich rodzice. 
 

Dzieci i 
uczniowie 

przedszkoli, szkół 
i placówek z 

terenu powiatu 
oraz ich rodzice i 

nauczyciele 

Podjęcie 
działań 

odbywa się 
na 

podstawie 
pisemnego 
wniosku,   

który 
wypełnia 

rodzic/praw
ny 

opiekun/peł
noletni 
uczeń. 

 

publiczn
a 

mailto:sekretariat@pup.jarocin.pl
mailto:sekretariat@pup.jarocin.pl
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-kontynuowania 
zajęć 

specjalistycznych.  
 

Ocena rozwoju 
dzieci i młodzieży 

we wszystkich 
obszarach 

Rozpoznawanie 
przyczyn trudności 

w nauce 
Wsparcie w 

zakresie 
problemów 

emocjonalno-
społecznych i 

wychowawczych 
Pomoc w podjęciu 

decyzji 
edukacyjno-
zawodowych 

 
 
Pomoc w ramach procedury Niebieskiej Karty na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: 
 
 

Nazwa jednostki 
Nazwa 

podmiotu 
prowadzącego 

Zakres poradnictwa 

Dane teleadresowe 
jednostki 

(adres, numer 
telefonu, adres  
e-mail, strona 

www) 

Dni i godziny 
działalności 

Kryteria dostępu  
do usługi 

Informacje  
o sposobie 

dokonywania 
zgłoszeń 

(nr telefonu) 

Rodzaj 
placówki 

publiczna/ 
niepubliczna 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Zespół 
Interdyscyplinar

ny  
ds. Przemocy w 

Rodzinie 

Gmina Jarocin 

W ramach 
procedury 

Niebieskiej Karty 
na podstawie 

ustawy o 
przeciwdziałaniu 

przemocy  
w rodzinie. 

Jarocin, 
ul. Wrocławska 

39, 63 – 200 
Jarocin, 

tel. 62 747 0160 

od poniedziałku 
do piątku:  

8:00 do 16:00 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefoniczni

e 
publiczna 

Zespół 
Interdyscyplinar

ny do spraw 
Przeciwdziałani
a Przemocy w 

Rodzinie w 
Kotlinie 

Gmina Kotlin 

W ramach 
procedury 

Niebieskiej Karty 
na podstawie 

ustawy o 
przeciwdziałaniu 

przemocy  
w rodzinie. 

Kotlin, 
ul. Poznańska 22, 

63-220  Kotlin, 
tel. 62 740 54 83, 
tel. 62 740 54 83 

od poniedziałku 
do piątku:  

7:30 – 15:30 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefoniczni

e 
publiczna 

Zespół 
Interdyscyplinar

ny do spraw 
Przeciwdziałani
a Przemocy w 

Rodzinie w 
Jaraczewie 

Gmina 
Jaraczewo 

Poradnictwo, 
konsultacje, 
działania w 

ramach procedury 
Niebieskiej Karty 

na podstawie 
ustawy  

o 
przeciwdziałaniu 

przemocy w 
rodzinie 

Jaraczewo, 
ul. Jarocińska 7, 

63-233 
Jaraczewo, 

tel.  62 740 84 34, 
62740 84 35, 

gops@jaraczewo.
pl 

od poniedziałku 
do piątku 

7:30 – 15:30 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefoniczni

e 
publiczna 

mailto:gops@jaraczewo.pl
mailto:gops@jaraczewo.pl
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Zespół 
Interdyscyplinar

ny do spraw 
Przeciwdziałani
a Przemocy w 

Rodzinie 
w Żerkowie 

Gmina 
Żerków 

Poradnictwo, 
konsultacje, 
działania w 

ramach procedury 
Niebieskiej Karty  

na podstawie 
ustawy o 

przeciwdziałaniu 
przemocy w 

rodzinie. 

Żerków, 
ul.  Kolejowa 21, 
63-210  Żerków, 
tel. 62 7261032, 

mgopszerkow@p
ost.pl 

od poniedziałku 
do piątku  

7:30-15:30 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefoniczni

e 
publiczna 

 
 
Pomoc w ramach profilaktyki zdrowia konsultacje dot. poradnictwa zdrowia psychicznego na podstawie 
ustawy o zdrowiu psychicznym: 
 
 

Nazwa jednostki 
Nazwa 

podmiotu 
prowadzącego 

Zakres poradnictwa 

Dane teleadresowe 
jednostki 

(adres, numer 
telefonu, adres  
e-mail, strona 

www) 

Dni i godziny 
działalności 

Kryteria dostępu  
do usługi 

Informacje  
o sposobie 

dokonywania 
zgłoszeń 

(nr telefonu) 

Rodzaj 
placówki 

publiczna/ 
niepubliczn

a 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Miejsko – 
Gminny Ośrodek 

Pomocy 
Społecznej  

w Jarocinie. 
Telefon zaufania. 

Gmina Jarocin 

W ramach 
profilaktyki 

zdrowia 
konsultacje dot. 

poradnictwa 
zdrowia 

psychicznego na 
podstawie ustawy  

o zdrowiu 
psychicznym. 

Jarocin, 
ul. Wrocławska 

39,  
63 – 200 Jarocin, 
tel. 507 241 552 

od poniedziałku 
do piątku   

9:00 – 19:00 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefoniczni

e 
publiczna 

 
 

Rehabilitacja społeczno-zawodowa, poprzez zapewnienie wsparcia oraz odpowiedniej pozamedycznej 
opieki środowiskowej: 
 
 

Nazwa jednostki 
Nazwa 

podmiotu 
prowadzącego 

Zakres poradnictwa 

Dane teleadresowe 
jednostki 

(adres, numer 
telefonu, adres  
e-mail, strona 

www) 

Dni i godziny 
działalności 

Kryteria dostępu  
do usługi 

Informacje  
o sposobie 

dokonywania 
zgłoszeń 

(nr telefonu) 

Rodzaj 
placówki 

publiczna/ 
niepubliczn

a 

1 2 3 4 5 6 7 8 

mailto:mgopszerkow@post.pl
mailto:mgopszerkow@post.pl
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Środowiskowy 
Dom  Samopomo

cy  
w Jarocinie w 

Centrum 
Socjalnym im. 

Jana Pawła II w 
Jarocinie 

Gmina Jarocin 

Rehabilitacja 
społeczno-zaw., 

zapewnienie 
wsparcia oraz 
odpowiedniej 

pozamedycznej 
opieki 

środowiskowej. 
Różnorodne 

formy terapii od 
podstawowych 

treningów 
niezbędnych w 

życiu codziennym 
poprzez zajęcia 

ruchowe, treningi 
rozwijające 

indywidualne 
zdolności oraz 

zainteresowania o
raz poradnictwo 
psychologiczne 
czy konsultacje 
psychiatryczne. 

Jarocin, 
ul. Wrocławska 

39, 
63-200 Jarocin, 
tel. 509 288 423 

od poniedziałku 
do piątku  

8:00 - 16:00. 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefoniczni

e 
publiczna 

 
 

Praca socjalna, pomoc finansowa: 
 

Nazwa jednostki 
Nazwa 

podmiotu 
prowadzącego 

Zakres 
poradnictwa 

Dane teleadresowe 
jednostki 

(adres, numer telefonu, 
adres  

e-mail, strona www) 

Dni i godziny 
działalności 

Kryteria dostępu  
do usługi 

Informacje  
o sposobie 

dokonywania 
zgłoszeń 

(nr telefonu) 

Rodzaj 
placówki 

publiczna/ 
niepubliczn

a 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Miejsko – 
Gminny Ośrodek 

Pomocy 
Społecznej  
w Jarocinie 

Gmina Jarocin 

Praca 
socjalna, 
pomoc 

finansowa 

ul. Wrocławska 39, 
63 – 200 Jarocin,  
tel. 62 747 0160 

od poniedziałku 
do piątku:  

8:00- 16:00 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefoniczni

e 
publiczna 

Gminny Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej w 
Kotlinie 

Gmina Kotlin 

Praca 
socjalna, 
pomoc 

finansowa 

Kotlin, 
ul. Poznańska  22 

63-220  Kotlin, 
tel. 62 740 54 83, 

gopskotlin@post.pl 

od poniedziałku 
do piątku:  

7:30 – 15:30 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefoniczni

e 
publiczna 

Gminny Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej  
w Jaraczewie 

Gmina 
Jaraczewo 

Praca 
socjalna, 
pomoc 

finansowa 

Jaraczewo, 
ul. Jarocińska 7, 

63-233 Jaraczewo, 
tel. 62 740 84 34, 
tel. 572 973 355 

- poniedziałek 
8:00-16:00 
- wtorek – 
czwartek 

7:30-15:30  
- piątek  

6:00 – 14:00 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefoniczni

e 
publiczna 

Miejsko Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Żerkowie 

Gmina 
Żerków 

Praca 
socjalna, 
pomoc 

finansowa 

Żerków, 
ul.  Kolejowa 21, 
63-210  Żerków, 
tel. 62 7261032 

mgopszerkow@post.
pl 

od poniedziałku 
do piątku:  

7:30 -15:30 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefoniczni

e 
publiczna 

 
 
 
 
 

mailto:mgopszerkow@post.pl
mailto:mgopszerkow@post.pl


7 

 

Pomoc psychoterapeutyczna, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego: 
 
 

Nazwa jednostki 
Nazwa 

podmiotu 
prowadzącego 

Zakres poradnictwa 

Dane teleadresowe 
jednostki 

(adres, numer 
telefonu, adres  
e-mail, strona 

www) 

Dni i godziny 
działalności 

Kryteria dostępu  
do usługi 

Informacje  
o sposobie 

dokonywania 
zgłoszeń 

(nr telefonu) 

Rodzaj 
placówki 

publiczna/ 
niepubliczn

a 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Punkt 
Konsultacyjno – 
Informacyjny do 
spraw uzależnień 

Gmina Kotlin 

Pomoc 
psychoterapeutyc

zna, 
motywowanie do 
podjęcia leczenia 

odwykowego 

Kotlin, 
ul. Poznańska 22, 

(GOPS), 
tel. 62 7405548, 

gopskotlin@post.
pl 

w każdą trzecią 
środę miesiąca  
15:00 – 17:00 

Dla osób 
uzależnionych 
od alkoholu i 
narkotyków 

oraz ich rodzin i 
ofiar przemocy  

w rodzinie 

nie 
dokonuje 

się zgłoszeń 
publiczna 

Punkt 
Konsultacyjny  

dla osób 
uzależnionych,  
z problemem 
alkoholowym  

i ich rodzin 

Gmina 
Żerków 

Pomoc 
psychoterapeutyc

zna, 
motywowanie do 
podjęcia leczenia 

odwykowego 

Żerków, 
ul. Mickiewicza 5 
63-210 Żerków, 
tel.: 62 7403024 

wew. 43 

w ostatni 
wtorek m-ca 
15:30 – 18:00 

Dla osób 
uzależnionych 
od alkoholu i 
narkotyków 

oraz ich rodzin i 
ofiar przemocy  

w rodzinie 

nie 
dokonuje 

się zgłoszeń 
publiczna 

 

 
Pomoc w ramach procedury zobowiązania do leczenia odwykowego na podstawie ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 
 

Nazwa jednostki 
Nazwa 

podmiotu 
prowadzącego 

Zakres poradnictwa 

Dane teleadresowe 
jednostki 

(adres, numer 
telefonu, adres  
e-mail, strona 

www) 

Dni i godziny 
działalności 

Kryteria dostępu  
do usługi 

Informacje  
o sposobie 

dokonywania 
zgłoszeń 

(nr telefonu) 

Rodzaj 
placówki 
publiczna

/ 
niepublic

zna 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Gminna Komisja 
Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych 

Gmina Jarocin 

W ramach 
procedury 

zobowiązania do 
leczenia 

odwykowego na 
podstawie ustawy 

o 
 wychowaniu w 

trzeźwości i 
przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

Jarocin, 
ul. Wrocławska 

39, 
63 – 200 Jarocin, 
tel. 62 747 0160 

od poniedziałku 
do piątku:  

8:00 – 16:00 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefoniczni

e 

publiczn
a 

Gminna Komisja 
Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych 

Gmina Kotlin 

W ramach 
procedury 

zobowiązania do 
leczenia 

odwykowego na 
podstawie ustawy 

o wychowaniu 
 w trzeźwości 

 i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

Urząd Gminy 
Kotlin, 

ul. Powstańców 
Wlkp. 3, 63-220 

Kotlin,  
tel. 62 740 54 81 

wew. 28 

od poniedziałku 
do piątku:  
7:30-15:30 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefoniczni

e 

publiczn
a 

Komisja ds. 
Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych 
przy Urzędzie 

Miasta 

Gmina 
Jaraczewo 

W ramach 
procedury 

zobowiązania do 
leczenia 

odwykowego na 
podstawie ustawy 

Jaraczewo, 
ul. Jarocińska 1 

63-233 
Jaraczewo, 

tel. 62 740 84 00 

od poniedziałku 
do piątku 

7:30 – 15:30 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefoniczni

e 

publiczn
a 
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 i Gminy  w 
Jaraczewie 

o wychowaniu w 
trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

Gminna Komisja 
Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych 

Gmina 
Żerków 

W ramach 
procedury 

zobowiązania do 
leczenia 

odwykowego na 
podstawie ustawy  

o wychowaniu  
w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

Żerków, 
ul. Mickiewicza 5, 
63-210 Żerków, 
tel.: 62 7403024 

wew. 43 

od poniedziałku 
do piątku 

7:30 – 15:30 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefoniczni

e. 

publiczn
a 

 
 

Podtrzymywanie aktywności psychoruchowej, rozwijanie kontaktów towarzyskich i kulturalnych, 
zapobieganie osamotnieniu, propagowanie zdrowego stylu życia, oraz aktywnego wykorzystania czasu 
wolnego: 
 

Nazwa jednostki 
Nazwa 

podmiotu 
prowadzącego 

Zakres poradnictwa 

Dane teleadresowe 
jednostki 

(adres, numer 
telefonu, adres  
e-mail, strona 

www) 

Dni i godziny 
działalności 

Kryteria dostępu  
do usługi 

Informacje  
o sposobie 

dokonywania 
zgłoszeń 

(nr telefonu) 

Rodzaj 
placów

ki 
publicz

na/ 
niepubl

iczna 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kluby 
Samopomocy 

Jarocin  

Miejsko-
Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej  
w Jarocinie: Podtrzymywanie 

aktywności 
psychoruchowe, 

rozwijanie 
kontaktów 

towarzyskich i 
kulturalnych, 
zapobieganie 

osamotnieniu, 
propagowaniu 
zdrowego stylu 

życia, oraz 
aktywnego 

wykorzystania 
czasu wolnego 

tel. 62 747 30 25 

 

Dla osób, które 
chcą aktywnie 
spędzać czas 

wolny.  

Każdy ma 
prawo do 

bezpłatnego 
uczestniczenia 

 
 w oferowanych 

zajęciach, 
wystarczy 
przyjść na 
spotkanie 

i wyrazić chęć 

 

osobiście, 
telefonicznie 

publicz
na 

"Mieszko" 
Mieszków 

Świetlica 
Wiejska - 

Wiejski Dom 
Kultury  

w Mieszkowie 

w każdy 
czwartek: 

15:00-19:00 

"Sami Swoi" 
Golina 

Dom Katolicki 
w Golinie 

w każdy wtorek: 
od 15:00-19:00 

"Vigor" 
Łuszczanów 

Centrum 
Aktywności 

Lokalnej (sala 
wiejska) w 

Łuszczanowie 

w każdy 
czwartek:  

15:00-19:00 

"Jarocino"  
Jarocin Ługi 

ul. Wiślana 15  
Jarocin-Ługi 

w każdą środę: 
15:00-19:00 
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Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja:  
 

Nazwa jednostki 
Nazwa 

podmiotu 
prowadzącego 

Zakres poradnictwa 

Dane teleadresowe 
jednostki 

(adres, numer 
telefonu, adres  
e-mail, strona 

www) 

Dni i godziny 
działalności 

Kryteria dostępu  
do usługi 

Informacje  
o sposobie 

dokonywania 
zgłoszeń 

(nr telefonu) 

Rodzaj 
placów

ki 
publicz

na/ 
niepubl

iczna 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Punkt 
Nieodpłatnej 

Pomocy Prawnej 
w Jarocinie  

Powiat 
Jarociński 

oraz Fundacja 
Auditorium 

 

Nieodpłatna 
pomoc prawna  

i mediacja 

Jarocin,  
Al. Niepodległości 

10,  
63-200 Jarocin, 

pok. 20,  
tel. 627407922 
npp@powiat-
jarocinski.pl 

 
www.powiat-
jarocinski.pl 

poniedziałek: 
8:00 – 12:00 

wtorek - 
piątek: 

8:00 – 16:00 

Nieodpłatna 
pomoc prawna i 

mediacja 
przysługują 

osobie 
uprawnionej, 

która nie jest w 
stanie ponieść 

kosztów 
odpłatnej 
pomocy 

prawnej w tym 
osobie fizycznej 

prowadzącej 
jednoosobową 

działalność 
gospodarczą 

niezatrudniając
ą innych osób w 
ciągu ostatniego 

roku.  

Obowiązują 
zapisy na 
porady 

prawne pod 
numerem 
telefonu: 

62 7407922 
(pn-pt w godz. 

od 8.00 do 
15.00), 

lub przez 
stronę 

internetową: 
np.ms.gov.pl 

 

publicz
na 

Punkt 
Nieodpłatnej 

Pomocy Prawnej 
w Jaraczewie 

Jaraczewo,  
ul. Jarocińska 7,  

63-233 
Jaraczewo, 

tel.  627407922 

poniedziałek: 
8:30 – 12:30 

środa:  
10:00 – 14:00 

Punkt 
Nieodpłatnej 

Pomocy Prawnej 
w Kotlinie 

Kotlin,  
ul. Powstanców 

Wlkp. 3a 
63-220 Kotlin, 

tel.  627407922 

poniedziałek: 
9:00 -13:00 

czwartek: 
10:00 -14:00 

Punkt 
Nieodpłatnej 

Pomocy Prawnej 
w Żerkowie 

Żerków,  
ul. Kolejowa 21 
63-210 Żerków, 
tel.  627407922 

wtorek:  
13:00 – 17:00 

piątek:  
12:00 – 16:00 

 
 
 
 
 

Więcej informacji na stronie www.powiat-jarocinski.pl/Lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa. 

mailto:npp@powiat-jarocinski.pl
mailto:npp@powiat-jarocinski.pl
http://www.powiat-jarocinski.pl/
http://www.powiat-jarocinski.pl/
http://www.powiat-jarocinski.pl/Lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa

