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Rzeszowskie Urzędy DLA MAMY I DZIECKA
 

●czekamy na Państwa na rzeszowskim rynku w niedziel

godzinach od 12 do 17 eksperci: ZUS, NFZ, KRUS, PIP, UM, MOPS, URZ 

pomogą, doradzą, podpowiedz

porady prawne ●dostęp do PUE (ZUS) i ZIP (NFZ)

 
Osoby, które wezmą udział w imprezie 

Diecezji Rzeszowskiej, zapraszamy do odwiedzenia stanowiska ekspertów 

Podkarpackiej Akademii Najlepszych Praktyk (SPANP)

Na Państwa oczekiwać będą przedstawicie: 

Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Okr

Pracy, Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Urz

Rzeszowa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rodzice oraz opiekunowie 

zarejestrowane w PUP będą

przysługujących rodzicom w zwi

 

Rzeszów

              

Rzeszowskie Urzędy DLA MAMY I DZIECKA

ństwa na rzeszowskim rynku w niedzielę, 

godzinach od 12 do 17 eksperci: ZUS, NFZ, KRUS, PIP, UM, MOPS, URZ 

ą, podpowiedzą ●otrzymacie informacje waż

ęp do PUE (ZUS) i ZIP (NFZ) 

ą udział w imprezie Dzień Matki i Dziecka, zorganizowanej przez 

Diecezji Rzeszowskiej, zapraszamy do odwiedzenia stanowiska ekspertów 

Podkarpackiej Akademii Najlepszych Praktyk (SPANP).  

ć ędą przedstawicie: rzeszowskiego Oddziału Zakładu Ubezpiecze

Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Okręgowego Inspektoratu 

Pracy, Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Urz

środka Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rodzice oraz opiekunowie prawni, ubezpieczeni w ZUS, KRUS oraz osoby bezrobotne, 

zarejestrowane w PUP będą mogły uzyskać informacje o prawach i 

cych rodzicom w związku z urodzeniem lub przyjęciem dziecka na wychowanie. 
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Rzeszowskie Urzędy DLA MAMY I DZIECKA 

stwa na rzeszowskim rynku w niedzielę, 25 maja br. ●w 

godzinach od 12 do 17 eksperci: ZUS, NFZ, KRUS, PIP, UM, MOPS, URZ 

otrzymacie informacje ważne dla rodziny● 

zorganizowanej przez Caritas 

Diecezji Rzeszowskiej, zapraszamy do odwiedzenia stanowiska ekspertów Społecznej 

Oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

ęgowego Inspektoratu 

Pracy, Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Miasta 

rodka Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

prawni, ubezpieczeni w ZUS, KRUS oraz osoby bezrobotne, 

 informacje o prawach i świadczeniach 

ciem dziecka na wychowanie.  
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Każdy, kto zwróci się do ekspertów uzyska pełną informację na temat spełnienia warunków do 

bycia rodziną zastępczą lub adopcyjną, pomoc w wypełnianiu dokumentów w celu uzyskania 

świadczeń pieniężnych.  

Można będzie także uzyskać dostęp do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), oraz 

Zintegrowanego Informatora Pacjentów NFZ (ZIP). Zainteresowani otrzymają również 

bezpłatne materiały informacyjne i ulotki. 

 
Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk (SPANP) powstała z 

inicjatywy rzeszowskiego ZUS. Jej działalność opiera się na współpracy pomiędzy 

instytucjami, organizacjami, podmiotami realizującymi zadania publiczne oraz 

prowadzącymi projekty na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej. W działalność 

SPANP wpisane są działania o charakterze edukacyjnym oraz aktywizacyjnym. W 

ramach SPANP współpracują partnerzy z urzędów administracji rządowej, organów 

samorządu terytorialnego, instytucji i organizacji państwowych, uczelni wyższych, szkół 

średnich, fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych działających na rzecz 

społeczności lokalnych i regionalnych, przedsiębiorców i organizacji ich zrzeszających. 

 

Małgorzata Bukała 
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