INFORMACJA DLA RODZIN ŻOŁNIERZY CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII
I UZBOJENIAWYJEŻDŻAJĄCYCH NA MISJE POZA GRANICE KRAJU
W czasie przebywania żołnierza na misji poza granicami kraju, a także
po jego powrocie Rodzina może korzystać z CENTRUM POMOCY
RODZINIE
przy

ul.

CSAiU,

które

Prądzyńskiego

mieści

1

na

I

się
piętrze

w Klubie
(tel.:

CSAiU

56-653-23-90),

(CA MON 43-23-90).
Opiekunem CPR jest Szef Sekcji Wychowawczej mjr Ireneusz
BANDURA (tel.: 56-653-22-12), (CA MON 43-22-12), (721-890-443).
W czasie pozasłużbowym i w dni wole od pracy sprawy i problemy
można zgłaszać do Oficera Dyżurnego Centrum Szkolenia Artylerii
i Uzbrojenia (tel.: 56-653-24-10).
Do głównych zadań Centrum Pomocy Rodzinie należą:


utrzymywanie kontaktu z Rodzinami uczestników misji;



pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez rodziny;



wsparcie psychologiczne członków rodzin ;



pomoc rodzinom w sytuacjach szczególnych (choroba, nagłe zdarzenia,
awarie itp.);



koordynacja działań w zakresie pomocy medycznej uczestnikom misji
rannym i poszkodowanym;



inicjowanie pomocy materialnej, prawnej i socjalnej dla rodzin uczestników
misji oraz dla rannych i poszkodowanych;



stała współpraca z instytucjami i organizacjami angażującymi się w pomoc
dla uczestników, weteranów i kombatantów misji oraz ich rodzin;



organizacja przedsięwzięć, w tym kulturalnych i rekreacyjnych, mających na
celu

integrowanie

środowisk

wojskowych,

uczestników,

weteranów

i kombatantów misji oraz ich rodzin.
Centrum Pomocy Rodzinie dyżuruje tylko w przypadku wyjazdu żołnierzy
z CSAiU na misje poza granicami kraju.
W CPR wydzielone jest pomieszczenie do swobodnego kontaktu
internetowego rodzin z uczestnikami misji, które udostępniane jest
po

wcześniejszym

zgłoszeniu

zapotrzebowania

wyprzedzeniem przekazanym opiekunowi CPR).

(z

jednodniowym

W wyjątkowych sytuacjach rodziny żołnierzy mogą kontaktować się
bezpośrednio z Komendantem Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia
płk. Aureliuszem Chyleńskim ( tel.: 56-653-21-00), (CA MON 43-21-00).
Po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania opiekunowi CPR
można zasięgnąć konsultacji w sprawach m.in.:
- finansowych,
- prawnych,
- personalno-kadrowych.
Skład osób funkcyjnych Centrum Pomocy Rodzinie oraz obszary
odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych:
Kolejność
Dane
Funkcja w CPR
Obszar odpowiedzialności
powiadamiania
kontaktowe
Kierowanie działalności
CPR,
Szef Sekcji Wychowawczej
problemy ogólne,
mjr Ireneusz BANDURA
kontakt z psychologiem,
CA MON 432212
zdarzenia kryzysowe,
I
606729754
Sprawy finansowe,
ubezpieczenia,
zapomogi finansowe

Lekarz
kpt. Dariusz KAŁUZA

I

Psycholog
Monika LECHOWICZZIÓŁKOWSKA

I

Oficer sekcji personalnej
kpt. Dariusz ROMEK

II

CA MON 432320

Problemy zdrowotne,
kontakty z opieką
zdrowotną

CA MON 432322

Pomoc psychologiczna

CA MON 432357

Organizacja łączności rodzin
z żołnierzami na misjach –
paczki, listy, łączność telef.
internetowa, transport
osób.
Wszelkie porady prawne

Radca Prawny
ppor. Kamil
WOJCIECHOWSKI

II

CA MON 432200

Ksiądz Kapelan
ks. płk Marek
KARCZEWSKI

III

CA MON 432204

Wsparcie duchowe

