Kuchnia z mikrofalówką

Przyjeżdżają Państwo do Torunia z małym dzieckiem?

Mając na uwadze, że pora
karmienia dziecka może się
zdarzyć również podczas
wizyty w Urzędzie, udostępniliśmy rodzicom kuchnię, w
której mogą podgrzać dziecku
posiłek w mikrofalówce.

Mają Państwo do załatwienia sprawy w Starostwie?
Wygodne drzwi wejściowe
Szerokie drzwi rozsuwają się
automatycznie, a brak stopni i
progów umożliwia wygodny
wjazd wózkiem do Urzędu.
Parkingi dla
dziecięcych

wózków

Parkingi dla wózków znajdują
się w dwóch miejscach –
naprzeciwko głównych drzwi
wejściowych oraz przy
Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie (wejście od strony
Urzędu Pracy).
Pokoik rodzica i dziecka –
„Skrawek nieba”
Kolorowy i fantazyjny wystrój
pokoiku pełnego zabawek i
książeczek sprawi, że dzieci na
pewno nie będą się nudziły!

Zapraszamy do skorzystania z udogodnień, które
wprowadziliśmy w naszym Urzędzie dla Państwa
wygody! :)

W pokoiku znajduje się
specjalne krzesełko do
karmienia maluchów. Zaciszna
i przytulna aura sprawia, że
„Skrawek nieba” to także
idealne miejsce dla mam
karmiących piersią.

Przewijak dla niemowląt
który pozwoli mamie lub tacie w
dyskretnych i komfortowych
warunkach zmienić bobasowi
pieluszkę umieszczono w
przestronnej łazience.

Wszystkie wymienione wyżej udogodnienia znajdą
Państwo na parterze, w części budynku
zajmowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie.
By do nich trafić, wystarczy kierować się drogą
wskazaną przez wiszące na ścianach, uśmiechnięte
elfy.
Informacje na ich temat uzyskają Państwo także w
Sekretariacie PCPR (pokój 50), w pokoju 61 PCPR lub
w portierni przy głównym wejściu do Starostwa.

Ostateczny wygląd i forma udogodnień to także efekt
współpracy Starostwa z firmami oraz organizacjami
społecznymi, które z racji wykonywanych
obowiązków doskonale orientują się w potrzebach
małych klientów i ich rodziców.

Nie bylibyśmy w stanie zrealizować naszego pomysłu
stworzenia w Urzędzie baśniowego pokoiku dla dzieci,
gdyby nie entuzjazm i wsparcie sponsorów.

zapraszamy do
STAROSTWA POWIATOWEGO
w Toruniu

Za okazanie wielkiej wrażliwości społecznej i pomoc
w realizacji gorąco dziękujemy następującym firmom
i organizacjom: Care for Polish Orphans, Bella marka
Happy, DrógTech, Sklepy Komfort SA, Koniczynka sp. z
o.o., KS Marwit, Ker-byd Stanisław Chylewski, Plastic
Technology Center oraz firmie Timoore - DEFINE
furniture sp. z o.o.

W czasie urządzania pokoiku zadbaliśmy, aby
wszystkie elementy wyposażenia nie tylko pasowały
do bajkowej aury panującej we wnętrzu ale były także
bezpieczne i atestowane.

Ulotka przygotowana przez:
Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6,
87-100 Toruń

Stowarzyszenie
Bezpieczeństwo Dziecka w
Bydgoszczy doceniło nasz
w ys iłek, h o n o ru j ąc i
rekomendując Starostwo
Powiatowe w Toruniu
jako miejsce przyjazne
rodzinie.

Dodatkowe informacje można uzyskać
telefonicznie: 56 662 88 50-52
promocja@powiattorunski.pl
www.powiattorunski.pl

urzędu przyjaznego rodzinie

www.powiattorunski.pl

