
Czy borykasz się z widmem eksmisji lub nierozwiązaną kwestią zadłużenia?
Czy mieszkasz w hrabstwie Cook?

Nie jesteś w tym sam(a). Może Ci przysługiwać BEZPŁATNA pomoc prawna.

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW HRABSTWA COOK

Sprawy takie jak eksmisja czy 
nierozwiązane kwestie zadłużenia mogą 
mieć długotrwały i negatywny wpływ 
na Twoją przyszłość. Skontaktuj się z 
personelem Early Resolution Program 
(ERP), aby porozmawiać z prawnikiem 
lub uzyskać dostęp do innych zasobów. 
Program ten jest nieodpłatnie dostępny 
dla wszystkich mieszkańców hrabstwa 
Cook. Nie musisz mieć sprawy w sądzie, 
aby uzyskać pomoc. 

Możesz skorzystać z programu, jeśli:  
▶ Wynajmujesz mieszkanie lub dom, a jego 

właściciel zamierza Cię eksmitować; 
▶ Wynajmujesz komuś mieszkanie lub dom, a nie 

masz prawnika; 
▶ Zostałeś/-aś pozwany/-a do sądu przez kogoś, 

kto chce od Ciebie ściągnąć niezapłacony dług 
(na przykład firma obsługująca karty kredytowe, 
której zalegasz z tytułu nieuiszczonych opłat); 
LUB

▶ Zamierzasz pozwać kogoś, kto jest Ci dłużny 
pieniądze, a nie masz prawnika.  

Uzyskaj więcej informacji, dzwoniąc pod numer 855-956-5763
lub odwiedzając stronę internetową www.cookcountylegalaid.org

W ramach Early Resolution Program (ERP) możesz uzyskać dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej, 
usług mediatora, a także innych form wsparcia, takich jak pomoc z czynszem. Mediacje to dla 
właściciela i najemcy bądź dłużnika i wierzyciela szansa na rozwiązanie problemów dzięki pomocy 
kompetentnego i bezstronnego specjalisty. 

CARPLS Legal Aid
Center for Conflict Resolution 

Center for Disability & Elder Law
Chicago Volunteer Legal Services

Greater Chicago Legal Clinic
Lawyers’ Committee for Better Housing
Legal Aid Chicago
Legal Aid Society 

Projekt Early Resolution Program jest prowadzony w ramach Cook County Legal Aid for Housing 
and Debt (CCLAHD) — inicjatywy wdrożonej na terenie całego hrabstwa na rzecz rozwiązywania 
problemów związanych z eksmisją, zajmowaniem obciążonej hipoteki, długami oraz sprawami 
podatkowymi. Odwiedź stronę www.cookcountylegalaid.org, aby uzyskać informacje o innych 
programach i usługach.

Pomoc na rzecz rozwiązywania problemów związanych z eksmisją,
zajmowaniem obciążonej hipoteki, długami oraz sprawami podatkowymi. 

POMOC PRAWNA 
na mieszkania i długi

Hrabstwo Cook


