
Η Κεντρική Τηλεφωνική Γραμμή Παροχής Συμβουλών για Ηλικιωμένους και Άτομα με 
Αναπηρία
σας προσφέρει, μεταξύ άλλων, βοήθεια σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με:

τον ελεύθερο χρόνο, συναντήσεις βοήθεια στο σπίτι
κατοικία, περιβάλλον διαβίωσης φροντίδα
υγεία οικονομική βοήθεια
και πολλά άλλα…

Για πολλά θέματα μπορείτε, επίσης, να ζητάτε ενημερωτικό υλικό, το οποίο θα σας αποστέλλεται 
δωρεάν.

Τα Γραφεία Παροχής Συμβουλών για Ηλικιωμένους
στη συνοικία που διαμένετε είναι προσβάσιμα τόσο προσωπικά όσο και τηλεφωνικά. 
Η παροχή συμβουλών γίνεται εξ ονόματος του Δήμου της Κολωνίας, είναι ανεξάρτητη, υπεράνω 
θρησκευτικών πεποιθήσεων και εμπιστευτική.
Για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα προβλέπεται επίσκεψη στο σπίτι.
Το Γραφείο Παροχής Συμβουλών για Ηλικιωμένους

σας παρέχει πληροφορίες και συμβουλές, μεταξύ άλλων, στα παρακάτω θέματα:
- πληρεξούσιο πρόληψης, διάθεση ασθενών, νομική κάλυψη
- διαβίωση σε προχωρημένη ηλικία, π.χ. κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης, 

θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων
- εξωνοσοκομειακή και ενδονοσοκομειακή περίθαλψη
- βοηθητικά θεραπευτικά μέσα
- διαμόρφωση ελεύθερου χρόνου, ενασχόληση με τα κοινά

σας βοηθά, μεταξύ άλλων, στη σύνταξη αιτήσεων για
- τη λήψη βοηθήματος διασφάλισης των προς το ζην και κοινωνικoύ επιδόματος
- επίδομα κατοικίας
- παροχές από την Ασφάλιση Ασθένειας και Μακροχρόνιας Φροντίδας
- την παροχή ταυτότητας αναπηρίας
- την απαλλαγή από την καταβολή τελών Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης

σας παρέχει π.χ.
- οικιακή βοήθεια, υπηρεσίες γευμάτων και συστήματα κλήσης έκτακτης ανάγκης
- υπηρεσίες μετακίνησης
- οικιακή φροντίδα για ηλικιωμένους και ασθενείς
- φροντίδα σύντομης διάρκειας και χώρους ημερήσιας φροντίδας
- συμβουλές για άτομα με άνοια και τους συγγενείς τους
- υπηρεσίες σε ξενώνα
- πολιτιστικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις. 

Το Γραφείο Παροχής Συμβουλών για Εξεύρεση Κατάλληλης Κατοικίας και Αλλαγή 
Κατοικίας
σας συμβουλεύει και σας υποστηρίζει, ακόμα κι αν κωλύεστε λόγω ηλικίας, ασθένειας ή αναπηρίας, 
να αποκτήσετε και να προωθήσετε τον δικό σας ανεξάρτητο τρόπο ζωής στο σπίτι σας. Σε 
περίπτωση που η βέλτιστη λύση είναι η μετακόμιση, τότε το Γραφείο Παροχής Συμβουλών σας βοηθά
στην ανεύρεση μίας κατοικίας, η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Οι παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες προσφέρονται στους ηλικιωμένους και στους 
συγγενείς τους δωρεάν!
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