Poznańskie Centrum Świadczeń
powstało, by pomagać mieszkańcom
Poznania.

Pomoc może otrzymać rodzina, dziecko,
osoba niepełnosprawna, osoba starsza.
Pomoc może otrzymać każdy,
kto jej potrzebuje.

Jeżeli potrzebujesz pomocy,
brakuje ci pieniędzy na życie,
sprawdź, czy możesz otrzymać pomoc
z Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Poznańskie Centrum Świadczeń jest
w Poznaniu przy ulicy Wszystkich Świętych 1
oraz przy ulicy Małachowskiego 10.

Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:
w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:00
we wtorek od godziny 7:30 do 15:30
w środę od godziny 7:30 do 15:00
w czwartek od godziny 7:30 do 15:30
w piątek od godziny 7:30 do 15:00.
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Pomyśl, gdzie masz bliżej.
Idź pod wskazane adresy i dowiedz się,
na jaką pomoc możesz liczyć.
Jeżeli korzystasz z Internetu, wejdź na stronę
Poznańskiego Centrum Świadczeń
i sprawdź, na jaką pomoc możesz liczyć.
Naduś Ctrl i kliknij na stronę:
https://www.pcs-poznan.pl

Jaką pomoc otrzymasz
w Poznańskim Centrum Świadczeń
Poznańskie Centrum Świadczeń pomoże ci
w utrzymaniu dziecka.

Możesz otrzymać świadczenie wychowawcze
zwane Programem Rodzina 500+.
Świadczenie wychowawcze to 500 złotych.
Pieniądze dostaniesz co miesiąc,
gdy masz dwoje lub więcej dzieci.
Możesz je dostać również,
gdy masz jedno dziecko i niskie dochody.
Pieniądze dostaniesz do ukończenia przez
dziecko 18 roku życia.

Możesz otrzymać świadczenia rodzinne.
Świadczenia rodzinne to:
1) zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,
2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
dziecka, tak zwane becikowe,
3) świadczenia rodzicielskie,
4) Poznańskie Świadczenia Żłobkowe,
5) Poznańskie Świadczenia na Rzecz
Wieloraczków.
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Jeżeli samotnie wychowujesz dziecko,
a jego drugi rodzic nie płaci na nie pieniędzy,
możesz otrzymać świadczenia alimentacyjne.

Jeżeli twoje dziecko uczy się
lub sam jesteś uczniem, możesz otrzymać
300 złotych na zakup rzeczy potrzebnych
do szkoły.

W Poznańskim Centrum Świadczeń
możesz otrzymać również inne świadczenia dla ucznia.
Są to: stypendium szkolne, zasiłek szkolny,
stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego
oraz wyprawkę szkolną.

Jeżeli wychowujesz troje lub więcej dzieci,
możesz skorzystać z Karty dla Rodzin 3+.
Karta ta zapewni twojej rodzinie tańsze bilety do:
kin, teatrów, muzeów, rabaty w niektórych sklepach
i restauracjach, rabaty na baseny, siłownie
i wiele innych miejsc.
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Warto również sprawdzać, co proponuje
Centrum Inicjatyw Rodzinnych,
i korzystać z ich pomocy.

Jeżeli masz kłopot z utrzymaniem mieszkania,
w Poznańskim Centrum Świadczeń możesz
otrzymać dodatek mieszkaniowy
oraz zryczałtowany dodatek energetyczny.
Jeżeli mieszkasz w lokalu komunalnym,
możesz starać się o zmniejszenie czynszu.

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością
lub wychowujesz osobę z niepełnosprawnością,
w Poznańskim Centrum Świadczeń
możesz otrzymać świadczenia związane
z niepełnosprawnością:





świadczenia pielęgnacyjne
zasiłek pielęgnacyjny
specjalny zasiłek opiekuńczy
zasiłek dla opiekuna.

Możesz otrzymać świadczenie „Za życiem”.
Otrzymasz je tylko raz – wtedy gdy urodzisz
niepełnosprawne dziecko.
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Jeżeli jesteś seniorem, czyli ukończyłeś 60 lat,
w Poznańskim Centrum Świadczeń możesz
otrzymać Kartę Seniora.
Karta ta zapewni ci tańsze bilety do: kin, teatrów,
muzeów, rabaty w niektórych sklepach i restauracjach,
rabaty na baseny, siłownie i wiele innych miejsc.

Dokładne informacje znajdziesz w Internecie,
na stronie Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Naduś Ctrl i kliknij na stronę:
https://www.pcs-poznan.pl

Aby otrzymać pomoc
z Poznańskiego Centrum Świadczeń,
musisz mieszkać w Poznaniu.

Aby otrzymać pomoc,
musisz złożyć wniosek i oświadczenia.
Wniosek otrzymasz w urzędzie lub znajdziesz go
na stronie Poznańskiego Centrum Świadczeń
w zakładce „Pobierz formularze”.

W razie trudności poproś o pomoc urzędników
w Poznańskim Centrum Świadczeń.
Zadzwoń 61 646 33 44.
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Urząd wyda decyzję bezpłatnie.

Jeżeli urząd odmówi pomocy,
możesz napisać pismo do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.
Pismo to nazywa się odwołanie.
Na odwołanie masz 14 dni.
Nie zwlekaj, napisz odwołanie od razu.

Odwołanie składasz
w Poznańskim Centrum Świadczeń.

Opracował: Marek Szambelan, grafika: Dobrochna Szambelan
Logo Poznańskiego Centrum Świadczeń zaczerpnięto ze strony www.pcs-poznan.pl
Logo Programów: „Świadczenia rodzinne”, „Świadczenia alimentacyjne”, „Dobry start”, „Świadczenia dla
ucznia”, „Karta dla rodzin 3+”, „Centrum Inicjatyw Rodzinnych”, „Pomoc mieszkaniowa” , „Świadczenia
związane z niepełnosprawnością”, „Za życiem”, „Karta Seniora” oraz ikonę: „pobierz formularze” zaczerpnięto ze
strony www.poznan.pl
Logo POZnań*kontakt zaczerpnięto ze strony www.horsefield.pl
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