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Pieniądze dla sen
iorów

● Świadczenia opiekuńcze ● Zasiłki ● Dodatek pielęgnacyjny 
● Świadczenia niepieniężne ● Zwolnienia z opłat ● Uprawnienia 
kombatanckie ● Skierowanie do sanatorium ● Pobyt w domu opieki 
społecznej ● Opieka prywatna ● Zniżki na naukę, kulturę i rekreację
● Wczasy dla seniorów ● Specjalna oferta bankowa

Pieniądze
dla seniorów

● Komu przysługują świadczenia opiekuńcze

● Jaka jest różnica między zasiłkiem a dodatkiem pielęgnacyjnym 

● Jak ubiegać się o zasiłek celowy

● Jakie świadczenia niepieniężne można uzyskać z pomocy społecznej

● Komu przysługują bezpłatne posiłki

● Kto może liczyć na zwolnienie z opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

● Jakie uprawnienia przysługują kombatantom

● Jakie przysługują zwolnienia z opłat lokalnych 

● Jak uzyskać skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego 

● Jak skorzystać z domu pomocy społecznej

● Jak skorzystać z pobytu w sanatorium 

● Jakie świadczenia oferują prywatne lecznice

● Ile kosztuje prywatna opieka dla osób starszych

● Ile kosztują wczasy dla seniorów

● Co seniorom oferują banki 

● Jakie zniżki przysługują seniorom na naukę, kulturę i rekreację

http://e-book.gazetaprawna.pl/
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