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TANÁCSADÁS EGÉSZ ÉVBEN

TANÁCSADÁS EGÉSZ ÉVBEN

NYÁRI NYITVATARTÁS: Május 1 – OKTÓBER 31
Hétfő – Péntek: 9-12 óra között
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 14-17 óra között
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Célcsoport:
Hajléktalanok,
nem igényjogosult új Európai Úniós bevándorlók
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Tanácsadás a következő nyelveken:
Román: Hétfőn és szerdán
Bolgár/Török: Csütörtökön és pénteken
Olasz: Kedden
Magyar: Szerdán és pénteken
Szerb: Kedden és pénteken
Lengyel: Hétfőn és szerdán
Spanyol, francia: igény szerint
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Ajánlatunk: Tanácsadás a következő témákban:
→Perspektívák, esélyek /Perspektívanélküliség,
esélytelenség, Münchenben, a munka, lakás és
szociális rendszer szempontjából
→Elhelyezkedési lehetőségek
→ Egészségügyi ellátás
→ Postai cím – postai elérhetőség biztosítása
→ Német nyelvkurzus
→Visszatérés a szülőföldre
→A megfelelő szaktanácsadási központokhoz való
közvetítés.
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VÉDELEM A HIDEG IDŐSZAKBAN
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TÉLI NYITVATARTÁS: NOVEMBER 1 – ÁPRILIS 30
Hétfő – Vasárnap: 13-21 óra között
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Célcsoport:
Minden ember, akinek egy alvóhelyre van szüksége
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Tanácsadás az irodában megbeszélt időpontban a
következő nyelveken:
Román, bolgár, olasz, angol, német, magyar, török,
szerb, lengyel, spanyol, francia.
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Ajánlat:
→ Éjszakai menedékhely a Bajor Kaszárnyában
(naponta 17.00 - 09.00 óra között)
→A hideg időszakban az éjszakai menedékhelyen
való alváshoz szükséges beutalók kiállítása és
kiadása
→Tanácsadás, nyáron a „Schiller 25“ - ben a
Hidegvédelmi időszakban ( 17-21 óra között) a
Bajor Kaszárnyában
→ Krízisintervenció.
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Utcai szociális munka (egész évben):
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→ Felkereső munka a város területén
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