
 

  

Biuro dla seniorów 

Biuro dla seniorów oferuje poradnictwo dla osób 

powyżej 60 roku życia i ich bliskich. Można tam 

uzyskać informacje na wszystkie tematy 

związane ze starzeniem się i szukać pomocy w 

razie problemów. 

Biuro dla seniorów poinformuje Państwa o 

różnych zajęciach i ofertach w mieście oraz 

poda nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

kontakt. 

 0511 8205-5402 i -5404  

 Seniorenbuero@laatzen.de  

Stadthaus (miejska hala widowisk i zgromadzeń) 

Laatzen, Marktplatz 2

Przewodnicy w sprawach 
administracyjnych 

Przewodnicy w sprawach 

administracyjnych pomagają w 

wypełnianiu formularzy i wniosków do 

urzędów i instytucji. 

 0511 8205-1000

 rathaus@laatzen.de 

Rathaus Laatzen, Marktplatz 13  

 

Oferty poradnictwa Stowarzyszenia 

Diakonijnego Zrzeszenia Diakonijnego 

Hanoweru - Landu (Diakonisches Werk 

Diakonieverband Hannover-Land) 

Stowarzyszenie Diakonijne (Diakonisches 

Werk) oferuje:  

 wsparcie dla rodzin i 

osób z problemami osobistymi, rodzinnymi 

lub społecznymi 

 udzielanie informacji np. o przysługujących 

im prawach, świadczeniach, do których są 

uprawnieni, innych usługach, placówkach i 

możliwościach pomocy. 

 pomoc przy składaniu wniosków, 

korespondencji, kontaktach z urzędami i 

dochodzeniu roszczeń prawnych 

Terminy po uzgodnieniu telefonicznym 

 0511 87446-60

 dw.laatzen@evlka.de 

Laatzen, Alte Rathausstraße 41 

Region Hanower 

Zespół do spraw opieki 

Zespół z regionu Hanoweru oferuje doradztwo w 

zakresie opieki oraz poświadczania podpisów dla 

pełnomocnictwa zabezpieczającego. 

Doradztwo odbywa się również raz na kwartał 

w miejskiej hali widowisk i zgromadzeń w 

Laatzen. 

 0511 8205-5402

 

 

Zabezpieczenie społeczne miasta Laatzen 

Zabezpieczenie społeczne oferuje 

mieszkankom i mieszkańcom pomoc w 

takich kwestiach jak: 

zabezpieczenie podstawowe, usługi socjalne, 

kwatery należące do miasta, pośrednictwo w 

załatwianiu mieszkań socjalnych, 

zaświadczenie o prawie do mieszkania 

socjalnego, dodatek mieszkaniowy, integracja i 

współuczestnictwo 

 0511 8205-5010

 teamsozialesicherung@laatzen.de 

Rathaus Laatzen, Marktplatz 13 

Sieć ds. uchodźców w Laatzen st. zarej. 
(Netzwerk für Flüchtlinge in Laatzen e.V.) 

Sieć oferuje pomoc i wsparcie dla osób, które 
są nowymi mieszkańcami Laatzen. 

W sieci mówi się po niemiecku, angielsku, 
arabsku, kurdyjsku, a także na życzenie, 
po persku.  

 0511 36583962 lub 0179 6109141 

 info@willkommen-in-laatzen.de 

Laatzen, Marktplatz 3
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Rada Doradcza Seniorów  

Rada Doradcza Seniorów jest partnerem 

kontaktowym dla seniorek i seniorów z miasta 

Laatzen i promuje sprawy społeczne i 

kulturowe. 

Członkowie Rady Doradczej Seniorów 

wybierani są przez seniorki i seniorów z 

danego okręgu co cztery lata i pracują na 

zasadzie wolontariatu. 

Rada Doradcza Seniorów urzęduje w 

regularnych godzinach pracy i reprezentuje 

swoje interesy wobec polityków i 

administracji. 

Punktami kluczowymi są: 

 Tematy dotyczące profilaktyki i 

zdrowia 

 Komunikacja i bezpieczeństwo 

 Digitalizacja (kafejka internetowa) 

 Utrzymywanie kontaktów z klubami, 

stowarzyszeniami, kościołami i 

wspólnotami religijnymi, domami 

seniora i domami opieki oraz ośrodkami 

dziennego pobytu 

W celu uzyskania wszelkich ofert  

prosimy o uzgodnienie terminu. 

W razie potrzeby prosimy o obecność 
tłumacza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferty 

w mieście Laatzen 

 

 

Flyer Angebote in der Stadt Laatzen 

Sprache Polnisch 

 

 

 

 

Grupa robocza Wiek i Migracja 

Rada Doradcza Seniorów miasta Laatzen  

Biuro dla seniorów Miasto Laatzen  

Koordynacja integracji i uczestnictwa  

Sieć ds. uchodźców w Laatzen st. zarej. 

(Netzwerk für Flüchtlinge in Laatzen e.V.) 

 

 

 

 

 

Rada Doradcza Seniorów miasta Laatzen  

Marktplatz 2, 30880 Laatzen 

 0511 8205- 5424

 seniorenbeirat@laatzen.de 
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