
Beratungs– und                      

Koordinierungsstelle                 

für ältere und pflegebedürftige 

Menschen                       

in der Stadt und im Landkreis Gießen 

Poradnia dla seniorów 

POLSKI 

Można skontaktować się z nami 

telefonicznie od poniedziałku do 

piątku, od godziny 8:30 pod numerem: 

Tel.: 0641 979009 0 

Prosimy o umówienie terminu spotkania. 

Istnieje możliwość umówienia spotkań w 

godzinach wieczornych. 

Bez wcześniejszego umówienia, można 

nas zastać w następujących dniach: 

wtorek od   9:00 do 12:00 

środa od  14:00 do 16:00 

 

BeKo 
Kleine Mühlgasse 8 

35390 Gießen 

 

Tel.: 0641 979009 0 

Fax: 0641 979009 28 

seniorenberatung@beko-giessen.de 

Prowadzącymi BeKo są: 

 

 

 

 

 

 

 

we współpracy z powiatem i miastem   

Gießen 

 

Jak nas znaleźć:  

 

 

Arbeiterwohlfahrt Stadtkreis              

Gießen e.V. 

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband              

Gießen-Land e.V. 

Caritasverband Gießen e.V. 

Deutsches Rotes Kreuz                            

Kreisverband Gießen e.V. 

Diakonisches Werk Gießen                                                                                                                                                                                                                                     

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.                        

Regionalverband Mittelhessen 



Nasza oferta 
 

BeKo jest centralnym punktem 

udzielającym porad dla seniorów z 

miasta i powiatu Gießen. 

Państwo i  Pańska rodzina otrzymacie 

wyczerpujące informacje i porady o 

życiu oraz radzeniu sobie z 

codziennymi problemami w podeszłym 

wieku. 

Nasze porady są bezpłatne, poufne i 

neutralne. Mogą zostać zrealizowane 

telefonicznie, pisemnie lub osobiście.  

 

W razie potrzeby, może zostać 

uzgodniona wizyta domowa. 

Jeśli Panstwo mają jakiekolwiek 

pytania na temat... 

• opieki i pielęgnacji domowej  

• wniosków i roszczeń wynikających z 

kodeksu socjalnego 

• kosztów usług dla seniorów  

• mieszkań dla seniorów  

• środków zapobiegawczych    

• wsparcia i pomocy członkom rodziny 

• trudnych sytuacji 

• trudności związanymi z podeszłym 

wiekiem 

... prosimy o kontakt z BeKo. Chętnie 

doradzimy. 

Otrzymają Państwo  

wyczerpujące informacje 

 o usługach i udogodnieniach dla osób 

starszych z miasta i powiatu Gießen 

 o możliwości dobrowolnego  

zaangażowania. 

 

Państwa osobiste życzenia i potrzeby 

są punktem wyjścia naszych porad. 

Pomożemy, aby  Państwo mogli 

pozostać jak najdłużej we własnym 

domu. 

 

BeKo ściśle współpracuje z poradnią 

„Pflegestützpunkt”, która znajduje się w 

tym samym pomieszczeniu. 

Tel.  0641 979009 0 
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