
Miasto 
Chełm

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIENIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
świadczone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” 

w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Miasta Chełm.

Termin porady ustalany jest telefonicznie pod nr  698 740 865  od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

w godz. od 7.30 do 16.00), mailowo na adres: pomocprawna@umchelm.pl, online przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy

WIĘCEJ INFORMACJI: www.pomocprawna.oic.lublin.plpomocprawna@oic.lublin.pl508 247 177 lub (81)710 46 30 www.chelm.pl

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

• działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz 

wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji

• nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego

• nieodpłatną mediację

 Nieodpłatna mediacja obejmuje:

• poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających

• przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji

• przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej

• przeprowadzenie mediacji

• dzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem

 Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

• sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania 

mediacyjnego;

• zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
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 Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady

 i która złoży stosowne oświadczenie.
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