Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli w skrócie OPS znajduje się przy ul. Kościuszki 39A w
Markach.
Druga siedziba OPSu znajduje się przy ul. Lisa Kuli 5A. Pod tym adresem OPS realizuje
świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

Budynek przy ulicy Kościuszki 39A w Markach

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej widok od strony ulicy Kościuszki

Do budynku prowadzą schody, jest również podjazd dla osób o szczególnych potrzebach

Wejście wraz z podjazdem

Na parterze wydzielono punkt obsługi.
Do punktu obsługi prowadzą szklane, przesuwne drzwi. Drzwi oznaczone są w sposób
właściwy dla osób słabowidzących. Przy drzwiach, z lewej strony znajduje się dzwonek.

Wejście do Ośrodka Pomocy Społecznej z dzwonkiem przy drzwiach przesuwnych.

Wydzielony punkt obsługi na parterze Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przed budynkiem przy ulicy Kościuszki 39A znajduje się miejsce parkingowe dla osób z
niepełnosprawnościami

Budynek przy ulicy Lisa Kuli 5A w Markach
Druga siedziba OPSu znajduje się przy ul. Lisa Kuli 5A. Do tego lokalu wejście jest
bezpośrednio z ulicy. System informacyjny w budynku jest łatwo zauważalny. Osoba z
niepełnosprawnością może liczyć na pomoc przeszkolonego personelu.
Obok budynku znajduje się parking. Na parkingu są miejsca postojowe dla osób z
niepełnosprawnością.
Można wejść do budynku z psem asystującym. Można skorzystać z wideotłumacza języka
migowego.

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Lisa Kuli 5A

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Magdalena Rogalska- Kusarek

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach jest Dyrektor Magdalena RogalskaKusarek. Dyrektor OPS organizuje i nadzoruje prawidłowe funkcjonowania Ośrodka.
Dyrektor OPS dba o indywidualne potrzeby klientów i pracę zgodną z obowiązującymi
przepisami.

Czym zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach pomaga osobom i rodzinom w trudnych
sytuacjach życiowych, których nie mogą one same pokonać.
Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga zarówno udzielając zasiłków oraz pomagając
poprzez pracę pracowników socjalnych.

Jak skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Zapraszamy do nas w godziny pracy Ośrodka:
Ośrodek jest czynny w dni robocze, od poniedziałku do piątku:
• Poniedziałek: 8 - 16
• Wtorek: 8 - 16
• Środa: 8 - 18
• Czwartek: 8 - 16
• Piątek: 8 - 14
Można do nas zadzwonić pod numer telefonu 22 771 30 23.
Aby bezpośrednio skontaktować się z pracownikami prowadzącymi określone sprawy,
można samodzielnie wybrać numer wewnętrzny lub poczekać na przekierowanie przez
pracownika Ośrodka.
Numer wewnętrzne:
• 13, 15, 19, 25, 31 - pracownicy socjalni
• 16, 17 - księgowość
• 21 - świadczenia rodzinne i opiekuńcze
• 22 - fundusz alimentacyjny
• 23 - dodatki mieszkaniowe
• 26 - świadczenia wychowawcze
• 27 - karta dużej rodziny
Można wysłać e-mail pod adresy:
•

ops@marki.pl – Adres ogólny Ośrodka

•

socjalnyops@marki.pl - Pracownicy socjalni

•

swiadczenia@marki.pl - Dział świadczeń

Jak załatwić sprawę w Ośrodku Pomocy Społecznej:
1. Można napisać pismo i wysłać je na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 39A,
05-270 Marki
2. Można napisać pismo i przynieść je osobiście
do budynku przy ulicy Kościuszki 39A do punktu obsługi albo pozostawić pismo w
skrzynce korespondencyjnej zawieszonej po lewej stornie ogrodzenia;

Skrzynka podawcza po lewej stronie ogrodzenie, ul. Kościuszki 39A w Markach

3. Można napisać pismo i przynieść je osobiście
do budynku przy ulicy Lisa Kuli 5A, do punktu obsługi albo pozostawić w skrzynce
korespondencyjnej zawieszonej po lewej stornie drzwi wejściowych (na zewnątrz).

Miejsce pozostawienia korespondencji, ul. Lisa Kuli w Markach

Osoby głuche i słabosłyszące
Osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z urzędnikiem przez wideotłumacza
w obydwu budynkach Ośrodka. Miejsce do obsługi języka migowego jest oznaczone
piktogramem:

Osoby głuche i słabosłyszące mogą również kontaktować się z urzędnikiem przez
wideotłumacza dostępnego przez internet.
Aby to zrobić trzeba mieć dostęp do Internetu i kamerę w swoim komputerze (telefonie lub
tablecie). Trzeba wejść na stronę internetową https://pzgomaz.com/announcement?
customer=ummarki i połączyć się z tłumaczem języka migowego.

