Актуално към: 07.05.2020

BULGARISCH

Тук хората без подслон продължават да получават помощ въпреки
коронавируса!
Подслон

/

Програма

за спешно

настаняване

и

снабдяване
Работно време: 15 часа до 11 часа на следващия ден


Обект Kollaustraße 15 (Тел.: 040 / 52 10 27 624) Можете да стигнете до Kollaustraße 15 както следва:
С автобусните линии 5, 22, 39 и 281 пътувате до спирка Siemersplatz. Оттам имате ок. 5 минути път пеша.
Най-близката станция на метрото е спирка Hagendeel на линия U 2.



Автобусът за трансфер (шатъл) пътува в 17 часа от Централна гара към обекта на
Kollaustraße и в 10.30 часа от обекта на Kollaustraße към Централна гара.
Обект Friesenstraße 22 (Тел.: 040 / 428 35 37 49) Можете да стигнете до Friesenstraße 22 както
следва: С трамвая (S3/S31) пътувате до спирка Hammerbrook. Оттам имате ок. 10 минути път пеша. Това
учреждение е подходящо също за лица с физически увреждания, напр. хора, които се нуждаят от инвалидна
количка.





Pik As, Neustädter Straße 31a, 20355 Хамбург (Тел.: 040 / 427 31 20 59)
Обект за спешно предоставяне на подслон за мъже и лица (мъже и жени) с кучета.
FrauenZimmer – спешно предоставяне на подслон за жени, Hinrichsenstraße 4a (Тел.:
040 / 25 41 87 21)
Спешно предоставяне на подслон за жени, Horner Landstraße 85 (Тел.: 0176 428 611
61)
Можете да стигнете до Horner Landstraße 85 както следва: С метрото (U2) пътувате до спирка Rauhes Haus.
Оттам пътувате с автобусна линия 16 до спирка Culinstraße, след което имате ок. 2 минути път пеша.

Във всички обекти има хигиенни помещения, храна и облекло.

Обекти за раздаване на храна и други услуги за подпомагане


Дневен приют Hinrichsenstraße, Hinrichsenstraße 4: Пон. - нед. раздаване на топла храна
от 12 до 15 часа.



Дневен приют Bundesstraße, Bundesstraße 101, пон. до пет., съответно
11 - 15 часа за пощенски адреси или бюджетни суми и телефонни консултации. Раздаване на топла храна от
пон. до пет. от 11 - 15 часа. Ограничени възможности за използване на душове. Медицинска консултация пон.
и ср., съответно от 11 - 14 часа.



StützPunkt, Norderstraße 44, раздаване на солени печива, топла супа и напитки от пон. до
пет., съответно между 10 - 12 часа, възможно е използване на тоалетна на място.



CaFée mit Herz, Seewartenstraße 10, Haus 2, раздаване на храна за закуска (пакетиран
обяд) пон. до пет., съответно между 7 - 10 часа. Топли ястия пон. до пет., съответно между 14 - 16 часа.
Затворено на 05.05.2020 г. Медицинско обслужване (кабинет Stupoli) съответно в пет., 14 - 16 часа.



Herz As, Norderstraße 50: Пон., втор., четв.: 10 - 16 часа, ср.: 10 - 17 часа, пет.: 10 - 15 часа, в
момента без редовен дневен престой / раздаване на пакетиран обяд и напитки (пон., втор. и четв. от 10 часа
също топла храна, докато има наличност). Пощенската администрация се поддържа. Моля, преди вземане
от пощата се обадете на 040 / 233 66 7.



Kemenate (само за жени) Charlottenstraße 30, Тел.: 040 / 430 48 59 (посетителки):
Пон., четв., съб., нед. 14 - 19 часа, ср. 10 - 15 часа, раздаване на пакетиран обяд, без престой. Възможно е
вземане от поща. Няма медицинска консултация. Душовете, тоалетните и пералните машини остават
достъпни за посетителките.



Ali-Maus, Nobistor 42: Раздаване на пакетиран обяд, пон. - нед., 12 - 13:30 часа.
Спешни медицински грижи (без лекарски консултации) пон. и ср., съответно между 11 - 13 часа.




Alimaus Kältebus: Раздаване на пакетиран обяд
Haus Bethlehem, Budapester Straße 23 a: Раздаване на храна в неделя от 14 - 16 пред вратата.
Други предложения (вж. на гърба) 



Suppenküche St. Georg, Koppel 1, (Централна гара) вход на църквата: В петък раздаване
на храна, вода и топла супа. Извън църквата и на приемливо разстояние помага спешен екип.



Caritas: В момента екип от двама души пътува на велосипеди от пон. до пет. в централната част на
града и раздава пакетиран обяд, както и вода. Съответно за 2 - 3 часа, през 2 от дните преди обед, през
останалите 3 дни следобед.



Среднощен автобус: Раздава на курсовете си вечер пакетиран обяд, пон. - нед. от 20 часа.



Hamburger Tafel информира https://hamburger-tafel.de/hamburger-tafel-und-corona/ за своите
предложения.

Хигиена / Обществени тоалетни





Извънредна програма за използване на душ за бездомни хора в закрития басейн
St.Pauli (Bäderland и GoBanyo), Budapester Straße 29, безплатни възможности за използване
на душове, работно време: Пон., ср., съб. съответно между 10 - 14 часа. Достъп от задния вход.
Duschbus GoBanyo, четв. и нед., съответно между10 - 14 часа, на местоположение Millerntor.

Обществени тоалетни, които могат да се използват безплатно – местоположения:
на гарата за трамваи Sternschanze (на улица „Sternschanze“ на изхода на гарата за трамваи); в парк
Antonipark (на ъгъла на Pinnasberg/Heidritterstraße); на площада на гарата за трамваи Berliner Tor (на улица
„Beim Strohhause“ на входа на гарата за трамваи и метрото Berliner Tor до Switch-Point), както и тоалетните с
ниски прагове на ъгъла на Stralsunder Straße/Steindamm (непосредствено на площад Hansaplatz) и на улица
Schulterblatt / на ъгъла със Susannenstraße.

Медицинско обслужване (освен редовното медицинско / лекарско подпомагане,
като напр. в болници, за бездомни хора освен това съществуват следните предложения:)









ArztMobil Hamburg, в съботите: Düppelstraße (срещу Neuen Flora) 14 - 15:45 часа, след това обект
Friesenstraße 22, 16 - 19:30 часа (при нужда по-дълго),
неделя: Reeperbahn 100 (пред KFC) 12 - 14:30 часа (при нужда по-дълго), Hafenstraße 14:45 - 15:45 часа; всяка
неделя също Haus Bethlehem. В неделите местоположенията се сменят на 14 дни (на 03.05.2020: Reeperbahn,
на 10.05.2020 Haus Bethlehem). Раздаване на пакетиран обяд. Промени евент. могат да се направят
краткосрочно.
Caritas Krankenmobil: Редовна работа. Графикът на маршрутите може да се види на:
https://www.caritas-hamburg.de/hilfe-und-beratung/arme-und-obdachlose/krankenmobil/krankenmobil
Gesundheitsmobil Alimaus: Възобновяването на това предложение в момента се проверява.
Caritas Schwerpunktpraxis, Norderstraße 44, Консултации с личен лекар: Втор. 13 - 16 часа,
Четв. 15 - 18 часа; Психиатрична консултация: Ср. 13.00 - 15.00 часа.
Schwerpunktpraxis Pik As (Neustädter Straße 31a): Консултация с общопрактикуващ лекар: Ср. 16
- 19 часа, психиатрична консултация: Втор. 14 - 17 часа.
Schwerpunktpraxis Achterdwars (Achterdwars 7-13): Редовна работа. Консултация с личен
лекар: Четв. 13 – 16 часа
Кабинет Stupoli (в CaFée mit Herz, Seewartenstraße 10, Haus 2): В петъците, 14 - 16 часа.

Други учреждения


Бюро по труда team.arbeit.hamburg, Частичен обект в Стария град (Kleine
Reichenstraße 2): Създадена е гореща телефонна линия. Тел.: 040 / 28665555, която работи от пон. до ср.,
съответно между 8 - 16 часа, четв. 8 - 17.30 часа и пет. 8 - 14 часа. Имейли могат да се изпращат на следния
адрес: team-arbeit-hamburg.Altstadt-X263@jobcenter-ge.de, пощенската кутия на сградата се проверява
редовно. Заявления могат да се подават и в свободен формат.



Bahnhofsmission Hamburg-Hauptbahnhof, Steintorwall 20 (Внимание: В момента пред
изхода на Централна гара от Wandelhalle в посока Spitaler Straße, вдясно зад стоянката за таксита пред
художествената галерия): Работата принципно се поддържа, но не е възможен по-дълъг престой.



Приют за бездомни граждани на ЕС - Plata -, Rosenallee 11,
Тел: 040 / 28 00 43 11 или 040 / 28 00 43 12: Телефонна консултация.



Kleiderkammer to go (Caritas), Danziger Str. 66, пон. до пет., отворено съответно между 10 14 часа. В помещение в сградата се раздават облекло / пакети с облекло.

Други предложения и промени, както и актуална версия на брошурата, се публикуват редовно в интернет
на адрес: www.hamburg.de/obdachlosigkeit респ. www.hamburg.de/coronavirus/13735702/obdachlosenhilfe.
Издател: Свободен ханзейски град Хамбург
Служба по труда, социалните въпроси, семейството и интеграцията (BASFI)

