Informacje o MOPS w Przemyślu
Tutaj jest główny budynek MOPS w Przemyślu, w którym pracuje Dyrektor
MOPS i urzędnicy.
Możesz dojechać różnymi autobusami do nas. W środku miasta możesz
wsiąść w autobusy o numerach np.: 20,12, 2, 34 albo 27.
Jeżeli wysiądziesz z autobusu przy ul. Dworskiego obok apteki to w lewo
dopiero w drugą po drodze ulicę w prawo. Stąd po lewej stronie zobaczysz
budynek MOPS w Przemyślu.

Dyrektor MOPS w Przemyślu kieruje pracą Ośrodka. Dyrektorowi
w pracy pomagają pracownicy wielu działów.
MOPS:
 pomaga gdy komuś jest trudno w życiu
 pomaga na różne sposoby
Pełna informacja jest widoczna pod adresem: https://mops.przemysl.pl/

Wejście główne do budynku znajduje się obok bramy na stadion

Wejście boczne do budynku znajduje się koło przystanku i niedaleko
piekarni - to wejście jest też dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i
rodziców z dziećmi.
MOPS w Przemyślu jest trochę dostępny dla osób z
niepełnosprawnościami.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest w na parterze.
W budynku nie ma windy.

W budynku drzwi i korytarze są odpowiednio szerokie. Po budynku można
jeździć na wózku inwalidzkim

Punk obsługi
Jak trafić do punktu obsługi Klienta?
Wejdź do budynku wejściem bocznym, tam przyjmuje pracownik

MOŻESZ, napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP:
www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć Internet i swoje
konto w ePUAP.

MOŻESZ TEŻ:
a) napisać wiadomość i wysłać ją na adres
e-mailowy: sekretariat@mops.przemysl.pl.
b) Wysłać pocztą polską na adres ul. Leszczyńskiego 3, 37-700
Przemyśl
c) Przynieść pismo do Biura podawczego w MOPS Przemyśl
d) Zadzwonić pod numer (0-16) 675-21-61
e) Przyjść do Ośrodka i spotkać się z pracownikiem w godzinach
pracy MOPS.

Godziny przyjmowania klientów:
(pn - pt) 8:30 - 14:30
Numery telefonów do wydziałów Urzędu dostępne są na stronie
internetowej: https://mops.przemysl.pl/kontakt-2/

.

Wszystkie informacje o MOPS w Przemyślu można znaleźć na stronach
internetowych:
www.mops.przemysl.pl

www.bip.mops.przemysl.pl

