Numer 3(46)/2016

„Rodzina 500 plus”
rusza od 1 kwietnia
Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej
Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po
1989 roku. Również Jaworzno kompleksowo
przygotowuje się do realizacji tego programu.
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Wykaz miejsc, w których
- w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca
2016 r. włącznie - będzie można
składać wnioski:
• Urząd Miejski - Budynek D, Plac
Górników 5 (Centrum)
• Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Północna 9 b
(Podwale)
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
ul. Jagiellońska 9 (Szczakowa)
• Zespół Lecznictwa Otwartego
Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 235
(Podłęże)
• Miejski Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności, ul.
Łukasiewicza 7 (Osiedle Stałe)
Punkty przyjmowania wniosków
będą czynne w godz.:
• poniedziałek - 9:00-18:00
• wtorek-piątek - 9:00-16:00
• sobota - 9:00-14:00
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można dołączyć w dowolnym momencie.

