Prawo uzyskania nieodp³atnej pomocy prawnej (na etapie przeds¹dowym) maj¹:
· osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzaj¹cego zosta³o przyznane œwiadczenie z pomocy spo³ecz
nej na podstawie ustawy o pomocy spo³ecznej na podstawie orygina³u lub odpisu decyzji o przyznaniu
œwiadczenia z pomocy spo³ecznej lub zaœwiadczenia z pomocy spo³ecznej,
· osoby posiadaj¹ce wa¿n¹ Kartê Du¿ej Rodziny po przed³o¿eniu wa¿nej Karty Du¿ej Rodziny,
· kombatanci - na podstawie zaœwiadczenia, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych
osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
· weterani- po przed³o¿eniu wa¿nej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
· osoby, które ukoñczy³y 65 lat na podstawie dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ,
· m³odzie¿ do 26 roku ¿ycia na podstawie dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ,
· zagro¿eni lub poszkodowani katastrof¹ naturaln¹, klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub awari¹ techniczn¹ na podstawie
z³o¿onego oœwiadczenia.

Pomoc prawna bêdzie polega³a na:
· poinformowaniu osoby uprawnionej o obowi¹zuj¹cym stanie prawnym, przys³uguj¹cych
jej uprawnieniach lub spoczywaj¹cych na niej obowi¹zkach;
· wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwi¹zania dotycz¹cego jej problemu prawnego;
· pomocy w sporz¹dzeniu wymagaj¹cego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie
niezbêdnym do udzielenia pomocy, z wy³¹czeniem pism procesowych w postêpowaniach
przygotowawczym lub s¹dowym i pism w postêpowaniu s¹dowo-administracyjnym;
· sporz¹dzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów s¹dowych lub o ustanowienie
pe³nomocnika z urzêdu.

Uprawnieni bêd¹ mogli uzyskaæ informacje w zakresie:
· prawa pracy,
· przygotowania do rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej,
· prawa cywilnego,
· spraw karnych,
· spraw administracyjnych,
· ubezpieczenia spo³ecznego,
· spraw rodzinnych,
· prawa podatkowego z wy³¹czeniem spraw podatkowych zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej.
Pomoc nie bêdzie natomiast obejmowa³a spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego,
handlowego i dzia³alnoœci gospodarczej, z wyj¹tkiem przygotowywania do jej rozpoczêcia.

Lokalizacje punktów nieodp³atnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Goleniowskiego:
Goleniów - dzia³aj¹cy w 3 lokalizacjach wg nastêpuj¹cego harmonogramu:
· w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26, w budynku Biblioteki:
- poniedzia³ki od 13.00 do 17.00
- œrody od 12.00 do 16.00
- pi¹tki od 12.00 do 16.00
· w Przybiernowie przy ul. Cisowej 3 w budynku Urzêdu Gminy:
- wtorki od 13.00 do 17.00
· w Stepnicy przy ul. T. Koœciuszki 4 w budynku Urzêdu Miasta i Gminy:
- czwartki od 10.00 do 14.00
poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Nowogard - przy ul. 3 Maja 6, w budynku Oœrodka Pomocy Spo³ecznej:
- poniedzia³ki od 8.00 do 12.00
- wtorki od 8.00 do 12.00
- œrody od 8.00 do 12.00
- czwartki od 8.00 do 12.00
- pi¹tki od 8.00 do 12.00
poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Maszewo - dzia³aj¹cy w 2 lokalizacjach wg harmonogramu:
· w Maszewie przy ul. Szkolnej 1, w budynku OPS:
- poniedzia³ki od 12.00 do 16.00
- wtorki od 8.00 do 12.00
- œrody od 13.00 do 17.00
- czwartki od 8.00 do 12.00
· w Osinie Nr 62, w budynku Urzêdu Gminy:
- pi¹tki od 9.00 do 13.00
poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
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