Целогодишни консултации
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Лятно работно време: 1. Май – 31. Октомври
Понеделник – петък 9-12 часа
Понеделник, вторник, четвъртък 14-17 часа
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Целева група:
Бездомни имигранти от Европейския съюз без
право на социално подпомагане
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Консултации без предварително записване:
Румънски: понеделник , сряда и петък
Български/ Турски: вторник и четвъртък
Италиански: четвъртък и петък
Унгарски: понеделник и сряда
Сръбски: вторник
Испански, френски: с предварително запитване
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Предлагани услуги и консултации по темите:
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 Перспективи/липса на перспективи
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 Перспективи/липса на перспективи








във връзка с работа, жилища и социална
система и подпомагане в Мюнхен
Възможности за подслоняване
Здравно осигуряване и обслужване
Пощенски адрес
Курсове по немски език
Завръщане в родните страни
Пренасочване към други подходящи и
специализирани институции и организации

Bulgarisch
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Програма за защита през студения
период
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период

Програма за защита през студения
период

Зимно работно време: 1. Ноември – 30. Aприл
Понеделник – неделя: 13-21 часа
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Целева група:
Всички хора, които се нуждаят от място да
пренощуват
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Консултации след предварително запитване за
съответните езици в консултационното ни
бюро:
Ръмънски, български, италиански, английски,
немски, унгарски, турски, сръбски, полски,
испански, френски
Услуги и подпомагане:
 Места/легла в закрито помещение за
пренощуване в баварската казарма
(ежедневно от 17ч. до 9ч.)
 Централен офис за издаване на
направления за преспиване в казармата по
време на студения период
 Консултации (виж лятно раб. време) в
Шилер 25 и в казармата (17-21ч.)
 Намеса и помощ при кризисни ситуации
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Социална работа на улицата
(целогодишно)
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 Обиколки в градската област
 Мобилни консултации
 Намеса и помощ при кризисни ситуации.
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