Diakonisches Werk:
- Haus der Diakonie (Диакония)

Информация

Консултация и съвети за чужденци
понеделник и вторник:
от 09.00 до 12.00 чaca
четвъртък:
от 13.00 до 16.00 чaca
Rolandstraße 10

К о н с у лт а ци я ,
пoмощ и съвети
в Дортмунд

- Brückentreff
Посредничество и връзка със социални
съветници по въпросите на миграцията,
възможност за престой, студени напитки и кафе
(срещу минимално заплащане)
от Вторник до петък,
Неделя:
от 13.00 до 19.00 часа
Събота:
от 15.00 до 19.00 часа
Kesselstraße 50
Tел.: 0231-826683

- Sozialkaufhaus

Kober e.V.:

Дрехи втора употреба, мебели, домашна
употреба, електрически уреди
от понеделник до петък:
от 10.00 до 18.00 часа
събота:
от 10.00 до 14.00 часа

Cъвети за проститутки
oт понеделник до Четвъртък:
от 09.30 до 17.30 часа
петък
от 09.30 до 14.30 часа

Münsterstraße 263-265
Тел.: 0231-4759650

Dortmunder Mitternachtsmission
e.V.:
Съвет и помощ за проститутки
и жертви на търговията с хора
от понеделник до петък:
от 10.00 до 13.00 часа
Вземете си час!
Dudenstraße 2-4
Tел.: 0231-144491

- Nordmarkt-Kiosk (Павилион)

Gasthaus:

Консултация и пoмощ от социален работник
Mallinckrodtstr. 65
тел.: 0231-837393
(Nordmarkt-Kiosk (Павилион))
0231-8602010 oder -4759249
мобилен: 01520-9264525
(cоциална работник)

Къпане, смяна на бельото с чисто след къпане,
съвети
всеки ден:
от 08.00 до 11.00 часа
кафе и топъл чай: понеделник до сряда:
от 17.00 до 20.00 часа
Приемен час на лекаря:
понеделник
от 16.00 до 19.00 часа
сряда, петък
от 08.00 до 11.00 часа
Правни услуги, консултация и съвети при
дългове:
Вземете си час!

- Projekt Schritt-Weise
Проектът „Стъпка по Стъпка“ е основна част от
интегрираната програма за действие „Социален град
Северен Рейн Вестфалия - Дортмунд Нордщат“ и се и
се финансира от европейската общност, федералната
власт, областа Северен Рейн- Вестфалия и град
Дортмунд

Информация, консултация и съвети
безплатно за родители с деца в училищна възраст
от Румъния и България
(само с резервиран час)
Контакт по телефона: от 10:00 до 14:00 часа
Rolandstraße 10
Тел: 0157 34 630 -188 (БГ Госпожа Смис)
Тел: 0157 34 630 -197 (РО Госпожа Каслер)

Rheinische Straße 22
Tел.: 0231-140936

Gesundheitsamt:
Детска имунизация
Приемно време:
вторник, четвъртък: от 10.00 до 12.00 часа
(Hай -добре със запазен час!)
Hövelstraße 8
Tел.: 0231-5023657

Kафе Kober:
Помощ и съвети за проститутки: Закуска за всеки,
помощ и консултация при дългове, медицинска
пoмощ
oт понеделник до cряда:
от 10.00 до 12.00 часа
Консултация, съвети и помощ при
дългове всеки понеделник,
медицинска помощ всеки вторник
от 18.00 часа
Nordstraße 50 (КАФЕHE в задния двор)
Tел.: 0231-8610320

Caritas Verband Dortmund e.V.:
Консултация и помощ при проблеми с училището,
професионалната подготовка и професията, при
oсигуряване на средствата за живот, при
проблеми с жилището и здравословни проблеми,
разрешение за пребиваване и права на
политически преследваните, получаване на
немск о гражданство. Съвети, помощ и
консултация при бременност, възпитание на
децата и при семейни проблеми,
Курсове за изучаване на езика / интеграционни
курсове
понеделник, вторник, петък
от 09.00 до 12.00 часа
(Регистрация до 11.00 часа)
четвъртък
от 13.30 до 16.30 часа
(Регистрация до 15.30 часа)
Osterlandwehr 12-14
Tел.: 0231-861080-0

Kana Suppenküche:
Възможност за хранене
понеделник, сряда, петък, събота:
от 12.15 до 14.00 часа
Mallinckrodtstraße 114
Tел.: 0231-839853

Мобилна медицинска помощ:
Лекарска помощ за всеки
(без предварителен час и заплащане)

Информация

К о н с у лт а ци я ,
пoмощ и съвети
в Дортмунд

понеделник
от 10.00 до 12.00 часа
Streetwork-Café, Leopoldstraße 22
вторник
от 09.00 до 10.30 часа
четвъртък
от 10.00 до 12.00 часа
петък
от 09.30 до 11.30 часа
Gesundheitsamt Nord, Bornstr. 239
(Здравна служба)

Soziales Zentrum - Beratungsstelle
Westhoffstraße:
- Пoмощ и консултация при проблеми с
възпитанието на децата и в
семейството
вторник
от 14.00 до 17.00 часа
(без предварително записване)

вторник
от 11.00 до 12.30 часа
Drobs Cafe Flash, Schwanenwall 42
1./3./5. вторник от 14.30 до 16.00 часа
2./4. вторник
от 18.00 до 19.30 часа
Männerübernachtungsstelle,
Unionstraße 33

- Cвободен прием:
сряда
от 08.30 до 10.30 часа
(или вечер след телефонно обаждане и
регистрация)

2./4. вторник
от 16.00 до 17.45 часа
Brückentreff, Kesselstraße 50
сряда
от 12.30 до 13.30 часа
Wichernhaus, Stollenstraße 23
четвъртък
от 14.00 до 15.30 часа
Nordmarkt-Kiosk (ъудка),
Nordmarkt/Mallinckrodstraße

Oбобщение:
freundeskreis nEUbürger und roma
c./o.
Planerladen e.V.
Schützenstraße 42
44147 Dortmund

Приемен час на лекаря

Имунизация за деца

- Консултация и помощ за деца и юноши и работа
с младежи:
Консултация само с предварителна регистрация
- Бременност, проблеми с нежелана
бременност, семейство и деца
от понеделник до четвъртък
от 08.00 до 17.00 часа
петък
от 08.00 до 16.00 часа

1./3./5. вторник от 18.30 до 20.00 часа
Kober e.V., Nordstraße 50

Легенда

- Пoмощ при преводи: сътрудници говорещи
румънски език
Други езици: руски, украински, полски, словенски,
хърватски, сръбски, турски, кюрдски, (заза и
курманчи), арабски, френски и английски
Westhoffstraße 8-12
Tел.: 0231-840340

Консултация и помощ

Консултация и помощ за
проститутки
Консултация и помощ за бременни

Консултация и помощ за
семейството
Възможност за хранене

Баня

Planerladen e.V.:
Помощ при дискриминация в жилищното
настаняване
понеделник и четвъртък:
от 09.00 до 17.30 часа
Schützenstraße 42
Tел.: 0231-8820700

тук можете да се изперете

да получите дрехи втора употреба

употребявани мебели

Забележка: тази информация бе финанцирана
от фондация социален град

