
КОНСУЛТАЦИЯ 
 

Отнася се за всички квартали 
 
FROSTSCHUTZENGEL 2.0–GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND BERATUNG FÜR 
WOHNUNGSLOSE EU-BÜRGER*INNEN – (Фростшуценгел 2.0 – Здравеопазване и 
консултация за бездомни граждани от Европейския съюз) 
Hobrechtstr. 65, 12047 Berlin 
В близост до: U7, U8 Hermannplatz 

 030/ 34 65 55 00 
 Frau Ketelsen (Госпожа Кетелсен) 
 beratung@frostschutzengel.de 
 www.frostschutzengel.de 
 приемно време понеделник от 9.00 до 12.00 ч. 

Актуално работно време за консултации побликувано на 
 www.frostschutzengel.de/aktuell/beratungszeiten 

Социална консултация за граждани от Eвропейския съюз в места на берлинските 
организации за подпомагане на бездомни. Консултация на руски, български, полски, литовски 
и румънски. 

  
 
GANGWAY E.V. – TEAM DROP OUT (Генгуей – Тийм Дроп Аут) 
Schumannstr. 5, 10117 Berlin   

 030/ 28 30 230 
dropout@gangway.de 

 www.gangway.de/teams/team-drop-out-streetwork-an-brennpunkten/ 
 понеделник до петък 

Ние работим на следните места: Alexanderplatz и околност, Bahnhof Zoologischer Garten и 
околост, kleiner Tiergarten, Kurfürstenstraße и околност, Ostbahnhof и околност както и в 
целия Friedrichshain-Kreuzberg (Фридрихсхайн-Кройцберг) и Treptow-Köpenick (Трепто-
Кьопеник) 

 улични социални работници: 0157/828302 -32, -33, -34, -35, -36, -38, -39, 0162/7500857, 
0151/7145476, 0176/76716933, 0176/60168016, 0176/56798265. Консултация на немски, 
английски, турски, испански, руски, румънски. 
  

TRIA- AUFSUCHENDE MEHRSPRACHIGE GESUNDHEITSBERATUNG DER CARITAS (Триа - 
Мобилна многоезична здравна консултация на Каритас) 
Здравната консултация се извършва мобилно на лесно достъпни места на организации 
помагащи на бездомни.  

 0172/ 96 07 834 
 Frau Trost (Госпожа Трост) 
 tria-gesundheit@caritas-berlin.de 
 www.caritas-berlin.de 
 Понеделник до петък от 9.00 до 16.00 ч. I Консултация се получава и при запитване. 

Консултацията е предназначена за бездомни граждани на Европейския съюз и се занимава с 
темите по здравето, хигиената, защитата от инфекции и наркопристрастяването, както 
и дава информация и съвети по здравеопазването на бездомни без здравна застраховка. 
Консултацията е на немски, полски и английски. 

   
 

TRIA – AUFSUCHENDE MEHRSPRACHIGE BERATUNG DER CARITAS (Триа - Мобилна 
многоезична консултация на Каритас) 
Levetzowstr. 12a, 10555 Berlin  
В близост до: U9 Hansaplatz | автобус 106 Solinger Str.  

 030/ 50 56 26 81 
 Frau Trifa (Госпожа Трифа) 
 tria@caritas-berlin.de 

mailto:beratung@frostschutzengel.de
http://www.frostschutzengel.de/aktuell/beratungszeiten
mailto:tria-gesundheit@caritas-berlin.de


 www.caritas-berlin.de 
 понеделник до петък, от 9.00 до 16.00 ч. 

Мобилна консултация; подпомагане на влизане в контакт чрез придружител говорещ 
майчиния език; насочване и придружаване към лесно достъпни подпомагащи програми; 
активно търсене и достъп до работа, придружаващ превод. 

  
 

TRIA- AUFSUCHENDE MEHRSPRACHIGE BERATUNG DER GEBEWO PRO GGMBH (Триа - 
Мобилна многоезична консултация на ГЕБЕВО Про) 
Hobrechtstr. 65, 12047 Berlin, заден двор вляво, 2. етаж 
В близост до: U7, U8 Hermannplatz 
 030/ 34 65 55 00 
 Frau Ketelsen (Госпожа Кетелсен) 
 tria@gebewo-pro.de 
 www.frostschutzengel.de/aktuell/beratungszeiten 
 приемно време понеделник от 9.00 до 12.00 ч.  

Мобилна консултация за бездомни граждани на Европейския съюз в лесно достъпни места 
на организации помагащи на бездомни. Консултацията се извършва на полски, английски, 
немски, заедно с организацията Frostschutzengel 2.0.  
Актуално работно време за консултации се публикува във 

 www.frostschutzengel.de/aktuell/beratungszeiten. Триа е общ проект между ГЕБЕВО Про, 
Берлинер Щатмисион и Каритас.  социални работнички и работници: 0176 17 87 94 15 
(полски), 0172 20 55 59 4 (полски). 

  

CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF (Шарлотенбург-Вилмерсдорф) 

ANLAUFSTELLE AMARO FORO E.V. (Консултантско бюро Амаро Форо е.В.) 
Kaiser-Friedrich-Straße 19, 10585 Berlin  
В близост до: U2,U7 Bismarckstraße 
 030/610 811 020 I 030/610 811 021 I 030/610 811 022 
 anlaufstelle@amaroforo.de  
 www.amaroforo.de 
 понеделник, вторник, четвърък, петък от 9.00 до 16.00 ч. I сряда от 12.00 до 18.00 ч. I вторник 

и петък само с уговорен час! 
Консултация и придружаване на български, ромски и румънски. 

 

FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG (Фридрихсхайн-Кройцберг) 

BERATUNGSSTELLE FÜR WOHNUNGSNOTFÄLLE UND EXISTENZSICHERUNG 
(Консултантско бюро за застрашена жилищна и житейска ситуация) 
Taborstraße 17, 10997 Berlin  
Записване в приземния етаж 
В близост до: U1, U3 Schlesisches Tor I S Treptower Park I автобус 165/265 Taborstraße 

 030/ 531 568 50 
 Frau Schnur (Госпожа Шнур) 
 beratungsstelle-gebewopro@gebewo.de 
 www.gebewo-pro.de/beratungsstelle  
 понеделник до сряда от 9.00 до 13.00 ч. | четвъртък от 14.00 до 17.30 ч.   

Консултацията е безплатна, по желание анонимна и е предназначена за хора от всички 
берлински квартали. 

 
 
STRAßENKINDER E.V. – BERATUNGSBÜRO (Щрасенкиндер е.в. – Консултантско бюро) 
Kopernikusstr.4, 10243 Berlin I приземен етаж вдясно 
В близост до: S+U Warschauer Str. | U5 Frankfurter Tor | M10 Grünberger Str./Warschauer Str. | 
M13 Libauer Str. 

 0157/ 77 37 45 15 
 Frau Simon (Госпожа Симон) 
streetwork@strassenkinder-ev.de 
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 www.strassenkinder-ev.de 
 понеделник от 12.00 до 16.00 I вторник от 14.00 до 16.00 I сряда от 12.00 до 14.00 I четвъртък 

от 12.00 до 16.00 I петък от 12.00 до 14.00, както и с уговорен час  
Пощенски адрес, дрехи за нуждаещи се, душ, ползване на компютър, театрален проект, 
спортно катерене, творчески занимания, излети, мобилно раздаване на храна. 

     

Lichtenberg (Лихтенберг) 
 
IMMANUEL BERATUNG BERLIN LICHTENBERG (Имануел Консултация Берлин Лихтенберг) 
Bornitzstr. 73-75, 10365 Berlin 
В сградата „the wave“, къща Б 
В близост до: Трамвай 12,21,27,37,67,M5,M8,M13,M17 Betriebsbahnhof Lichtenberg 

 030/ 55 00 91 18 
 Frau Häselbarth (Госпожа Хезелбарт), Herr Kramm (Господин Крам) 
 beratung.lichtenberg@immanuel.de 
 www.beratung.immanuel.de/wo-wir-sind/berlin-lichtenberg/beratungsstelle/ 
 вторник, четвъртък, от 10.00 до 13.00 ч. приемен час; както и с уговорен час 

За всички квартали, безплатна консултация по темите: жилище, дългове, финансово 
осигуряване и социална консултация. 

 

MITTE (Мите) 
 
KONTAKT- UND BERATUNGSSTELLE FÜR MENSCHEN IN WOHNUNGSNOT UND SOZIALEN 
SCHWIERIGKEITEN MIT SCHWERPUNKT JUNGE ERWACHSENE UND MIGRATION (бюро за 
консултация и контакт за хора в критична жилищна ситуация и социални трудности с 
особено внимание върху подпомагането на млади хора и мигранти) 
Torstr. 210, 10115 Berlin 
В близост до: S1, S2 Oranienburger Straße/ Nordbahnhof I U6 Oranienburger Tor I M1, M5 
Torstraße/ U Oranienburger Tor I M10, M8 Nordbahnhof 
 030 40752573 
 kontaktladen@klik-berlin.de 
 www.klik-berlin.de 
 целогодишно I понеделник от 13.00 до 16.00 ч. консултация с/ без уговорен час I вторник от 

13.00 до 16.00 следобедна закуска – консултация по желание за млади хора до 26 годишна 
възраст, ползване на душ и пералния, достъп до компютри и интернет, Wi Fi (Уай Фай), групови 
занимания I четвъртък от 15.00 до 19.00 ч. консултация по желание за млади хора до 26 
годишна възраст, ползване на душ и пералния, достъп до компютри и интернет, Wi Fi (Уай Фай), 
групови занимания, ветеринарна лекарка ХундеДок с уговорен час I петък от 10.00 до 13.00 ч. 
консултация с/ без уговорен час, групови занимания. 
Ние предлагаме безплатна консултация по темите живеене, осигуряване на препитание и 
обща социална консултация. Възможна е уговорка за консултация извън приемните часове и 
придружаване до различните служби. Консултация и на полски. консултация по желание за 
млади хора до 26 годишна възраст, ползване на душ и пералния, достъп до компютри и 
интернет, дрехи за нуждаещи се, топла храна, Wi Fi (УайФай), групови занимания. 
    

CLEARINGSTELLE FÜR NICHT KRANKENVERSICHERTE MENSCHEN (Консултантско бюро 
за хора без здравна застраховка) 
Lehrter Straße 68, 10557 Berlin 
Контейнер веднага след бариерата вляво  
В близост до: U55, S5, S7, S75 Hauptbahnhof | автобуси M41, M85, 120, 140, 240, N20, N40 
 030 690 33 5972 
 Frau Zwirner, Frau Polz (Госпожа Цвирнер, Госпожа Полц) 
 clearingstelle@berliner-stadtmission.de 
 www.berliner-stadtmission.de/clearingstelle 
 понеделник, вторник от 10.00 до 12.30 ч. I сряда от 14.00 до 16.30 ч. I четвъртък от 17.00 до 

19.30 ч. 
Ние подпомагаме и съветваме хора без изяснен статут по пребиванане, граждани и 
гражданки на Европейския съюз както и немци с недостатъчна здравна застраховка. 

 



ZENTRALE BERATUNGSSTELLE FÜR MENSCHEN IN WOHNUNGSNOT LEVETZOWSTRAßE 
(Централно консултантско бюро за хора в критична жилищна ситуация) 
Levetzowstr. 12a, 10555 Berlin  
В близост до: U9 Hansaplatz | автобус 106 Solinger Str.  

 030/ 39 04 740 
 info@wohnungslos-berlin.de 
 www.wohnungslos-berlin.de 
 приемен час понеделник, вторник, четвъртък, петък от 9.00 до 12.00 ч. I сряда само за 

работещи от 15.00 до 18.00 ч.  
Безплатна консултация и подпомагане на бездомни хора и за хора застрашени от изгубване 
на жилището си (за всички квартали). 

 
 
MOBI.BERLIN – MOBILE BERATUNGSSTELLE FÜR ZUWANDERNDE AUS SÜDOSTEUROPA 
(Мобилно консултантско бюро за преселници от югоизточна Европа) 
Levetzowstr. 12a, 10555 Berlin  
В близост до: U9 Hansaplatz | автобус 106 Solinger Str.  

 030/ 50 56 26 81 
 h.berdich@caritas-berlin.de  
 www.caritas-berlin.de 
 Консултация и придружаване на румънски и български език. Приемни часове: понеделник 

от 15.00 до 17.00 ч., Berlin-Neukölln (квартал Нойкьолн), (Rathaus Neukölln/Кметство 
Нойкьолн) Raum A003, Karl-Marx-Straße 83, 12040 Berlin I четвъртък от 14.00 до 17.00 ч., 
Berlin-Mitte (кватртал Мите), Mobile Beratungsstelle für Zuwandernde aus Südosteuropa 
(мобилна консултация за пришълци от югоизточна Европа), Levetzowstraße 12a, 10555 Berlin I 
петък от 9.00 до 12.00 ч., Berlin-Marzahn (квартал Марцан), Migrationszentrum Marzahn-
Hellersdorf(миграционен център Марцан-Хелерсдорф), Allee der Kosmonauten 28a, 12681 Berlin 

 

REINICKENDORF (Райникендорф) 
 
BERLINER BERATUNGSZENTRUM FÜR MIGRATION UND GUTE ARBEIT – BEMA (Берлински 
консултантски център за миграция и добра работа) 
Kapweg 4, 13405 Berlin 
В близост до: U6 Afrikanische Straße  

 030/ 21 24 01 45 
arbeitsrecht@berlin.arbeitundleben.de 

 www.bema.berlin 
 понеделник до петък от 9.00 до 18.00 ч. 

Консултация по темите трудово законодателство, статути за пребиваване и социално-
правни теми. Консултацията се извършва на немски, английски, руски, полски, български, 
румънски, арабски, гръцки, испански, френски, турски. Ние подкрепяме преселници и 
временно работещи в ползването на социални и работни права – чрез консултация, 
обучение и сенсибилизация.  
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