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Kontakt z osobami niepełnosprawnymi

Usługi pozwalające osobom uprawnionych na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia
2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr
209, poz. 1243) na komunikowanie się w sprawach zatrudnienia i rehabilitacji
zawodowej z urzędem pracy są udostępnione przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie.
Osoby uprawnione, którymi są osoby trwale lub okresowo doświadczające trudności w
komunikowaniu się, mają prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie
formy komunikowania się.
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie oraz Filia w Chojnie zapewniają następujące:
1) środki wspierające komunikowanie:
• korzystanie z poczty elektronicznej:
szgy@praca.gov.pl
szgych@praca.gov.pl,
• komunikację audiowizualną z wykorzystaniem komunikatora internetowego
www.pupgryfino.com.pl
zakładka „Osoby niepełnosprawne", przycisk „Kontakt dla głuchoniemych",
SKYPE:
pup_gryfino

pup_gryfino_filia

• przesyłanie faksów pod numer:
pup_gryfino: (91) 416 38 03
http://gryfino.praca.gov.pl/urzad/informacje-dla-niepelnosprawnych/?p_auth=p0SCAYdx&p_p_id=101_INSTANCE_Eipslf2LKHBX&p_p_life...
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pup_gryfino_filia: (91) 432 66 80
• strona internetowa spełniająca standardy dostępności dla osób
niepełnosprawnych
2) świadczenie usług tłumacza języka migowego.
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Osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - w przypadku
konieczności skorzystania z usług tłumacza języka migowego w kontakcie z
powiatowym urzędem pracy - jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze
świadczenia usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co
najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Zgłoszenie potrzeby takiego
świadczenia powinno zostać złożone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie lub w
jego Filii w Chojnie poprzez e-mali, faks lub osobiście, ul. Łużycka 55, pok. 1 lub ul.
Dworcowa 3, pok. 19. Urząd pracy, po otrzymaniu zgłoszenia od osoby uprawnionej,
powiadomi ją o dacie, godzinie i miejscu spotkania się z udziałem tłumacza, za pomocą
takiego samego środka komunikowania się, z którego osoba uprawniona skorzystała
wysyłając zgłoszenie.
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