
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znajdziesz przy ulicy Wojska Polskiego 1 w 

Szamotułach. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

• udziela pomocy osobom, które opuszczają placówki wychowawcze, 

• udziela pomocy rodzinom zastępczym i dzieciom w nich przebywającym, 

• pomaga osobom, które chcą zostać rodziną zastępczą, 

• przyznaje i wypłaca świadczenia, 

• wydaje Powiatowe karty Dużej Rodziny, 

• prowadzi projekty Unijne, 

• wspiera działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

• umieszcza osoby w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi i Chojnie, 

• udziela bezpłatnej pomocy psychologa osobom, które znalazły się w trudnej 

sytuacji życiowej,  

• pomaga osobom niepełnosprawnym, między innymi poprzez przyznawanie 

dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

• posiada wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

Wejście: 

Aby dostać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie możesz wejść: 

• wejściem A dostosowanym dla osób z niepełnosprawnościami, gdzie znajduje się 

winda: 

 



 

• wejściem B, gdzie nie ma schodów i drzwi są odpowiednio szerokie dla osób 

poruszających się na wózku inwalidzkim:  

 

 

W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych: 

 

 



Po drugiej stronie ulicy znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.  

W budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach działa też 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności, który w odpowiedzi na wnioski 

osób niepełnosprawnych: 

• wydaje orzeczenia dotyczące niepełnosprawności, 

• wydaje legitymacje dla osób niepełnosprawnych, 

• wydaje karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności otwarte są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 

15:30. 

Jeśli chcesz załatwić sprawę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie możesz: 

• zadzwonić na numer: 61 10 18 130 

• przyjść i spotkać się z pracownikiem, 

• napisać e-mail na adres: sekretariat@szamotuly.pcpr.pl 

• wysłać pismo pocztą: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Wojska Polskiego 1 

64-500 Szamotuły 

• jeśli masz profil zaufany możesz wysłać pismo przez elektroniczną skrzynkę 

podawczą e-PUAP na: pcpr_szamotuly/SkrytkaESP 

• wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych można wysłać też elektronicznie przez System Obsługi 

Wsparcia (SOW) na: https://sow.pfron.org.pl 

Jeśli chcesz załatwić sprawę w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności możesz: 



• zadzwonić na numer: 61 10 18 150  

     61 10 18 151 

     61 10 18 152 

 

- przyjść i spotkać się z pracownikiem, 

• napisać e-mail na adres: pzoon@szamotuly.pcpr.pl 

• wysłać pismo pocztą: 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Wojska Polskiego 1 

64-500 Szamotuły 

Możesz wybrać też inny sposób komunikacji z pracownikiem Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie lub pracownikiem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 

niepełnosprawności. Wtedy musisz złożyć wniosek dostępny na stronie internetowej. 


