
Състояние: 04.11.2022 г. БЪЛГАРСКИ

ПРОГРАМА “ПОМОЩ ПРЕЗ ЗИМАТА” - ХАМБУРГ

01.11.2022 – 31.03.2023г.
всеки ден от 17.00 до 09.30 часа

Програмата “Помощ през зимата” е държавна инициатива, насочена изключително към бездомни хора, които търсят
безплатна нощувка, а при желание и анонимно, и нямат друга възможност за настаняване или друг начин да си
помогнат сами.

За намиране на безплатно място за пренощуване се обърнете директно към някое от местата за
пренощуване на проекта Подкрепа и настаняване (F&W):

ул. Фризенщрасе № 22
Хамбург-Хамербрук

телефон: 428 35-37 49

Градски транспорт:
С влак S3 или S31 до спирка „Хамербрук“. 
Оттам са около 10 минути пеш.

Това място за пренощуване е пригодено за 
инвалидни колички.
.

ул. Халскещрасе № 72
Хамбург-Билбрук

телефон: 0176 / 42870863

Градски транспорт:
С автобуси 120, 230 до спирка „Мурфлит
(Халскещрасе)“. или: С влак S21 до спирка
„Билвердер Мурфлит“. Оттам са около 10
минути пеш.

Ако искате да получите едно от приблизително 100-те места за преспиване в жилищните контейнери
към различните енории, към Университета за приложни науки или към Евангелисткия университет за
социална педагогика при Рауен Хаус, се обърнете към:

от понеделник до петък от 11.00 до
16.00 часа:
Център за бездомни "Диакония", улица 
Бундесщрасе № 101 (U2, спирка 
Кристускирхе), телефон: 40 17 82 11

За бездомни жени: 
понеделник, четвъртък, събота, неделя: от 
14.00 до 19.00 часа
сряда: от 10.00 до 15.00 часа
Дневна среща „Кеменате“, улица 
Шарлотенщрасе № 30 (U2, спирка 
Емилиенщрасе), телефон: 430 49 59 

От улица Фризенщрасе до улица Халскещрасе всяка вечер пътува безплатен автобус, осигурен от
проекта Подкрепа и настаняване. Който пренощува там, на сутринта може да ползва автобусен
транспорт до центъра на града. Информация за това има в базата на улица Фризенщрасе.

❷ Жилищни контейнери към църкви и университети

❶ Места за пренощуване от проекта Подкрепа и настаняване



❸ Стая за стопляне
През зимата никой не трябва да нощува на улицата! За бездомни, които нямат право да пренощуват в
местата за временно настаняване на проекта Подкрепа и настаняване, се предлага подобно
настаняване в стаята за стопляне на улица Хинрихсенщрасе № 4.

❹ Дневни центрове
Къде мога да се подслоня през деня? Възможност за дневен престой има по принцип в следните
центрове. Информирайте се предварително за възможните ограничения, например от персонала на
проекта Подкрепа и настаняване. Там ще получите информация и за други места за дневен престой,
които не са изброени тук.

 Дневен център на ул. Бундесщрасе № 101 
спирка Шлумп (U2, U3), 
от понеделник до петък: от 11:00 до 16:00 часа,
топла храна: от 12:00 до 14:00 часа
• Кеменати – дневен център за жени, ул. Шарлотенщрасе №30 
спирка Емилиенщрасе (U2)
понеделник, четвъртък, събота, неделя: от 14:00 до 19:00 часа, сряда: от 10:00 до 15:00 часа

• Дневен център Херц Ас, ул. Нордерщрасе № 50 
Спирка Централна гара
понеделник, вторник, четвъртък: от 10:00 до 13:00 часа и от 14:30 до 16:00 часа, след уговорка на дата и 
час е възможно измиване, изкъпване и престой сряда от 13:00 до 16:00 часа - доставка на поща и 
консултации, топла храна: от 14:00 часа до изчерпване на приготвеното количество

• Дневен център за бездомни „Време за ядене“, ул. Билротщрасе № 79 
спирка Холстенплац (S11, S21, S31), оттам с автобуси до спирка Герихтсщрасе, 
от понеделник до четвъртък: от 9:00 до 14:30 часа, 
топла храна: от понеделник до четвъртък, от 11:00 до 13:00 часа

❻ „Плата“ – консултации и помощ за граждани на Европейския съюз
Проектът „Плата“консултира най-вече бездомни хора от Източна Европа. Служителите говорят немски,
български, английски, италиански, полски, румънски, руски, словашки и чешки. “Плата” посредничи на
нуждаещите се в комуникацията им със системата за социални помощи или им помага за връщане в
родината, ако те искат това. Офисът се намира на: ул. Розеналее № 11, 20097 Хамбург
телефон: 28 00 43 11
Работно време: понеделник, сряда, петък, от 10:00 до 13:00 часа и по уговорка
Забележка: Консултации се провеждат още и в центровете на програмата “Помощ през зимата”.
Информация по въпроса можете да получите от служителите на “Плата” или от служителите на
програмата “Помощ през зимата”. www.hoffnungsorte-hamburg.de

❺ Консултации
Програмата “Помощ през зимата” предлага безплатни социални консултации. Така ще ви помогнем да
намерите изход от състоянието си на бездомник. Говорете със социалните работници от проекта
“Подкрепа и настаняване” и им позволете да ви помогнат.
За да получите място за временно настаняване, първо трябва да проверите вашите права на социални
помощи в Бюрото по труда team.arbeit.hamburg (ул. Клайне Райхенщрасе № 2, 20457 Хамбург).
Забележка: Лично посещение е възможно само след предварително уговорена на дата и час.
телефон: 286 65 555 (гореща линия)
Работно време за телефонни разговори: от понеделник до петък: от 08:00 до 12:30 часа.
Телефонният номер на центъра за обслужване работи от понеделник до петък, от 08:00 до 18:00 часа:
24 85-14 44.

Повече информация общо за програмата “Помощ през зимата” и за Хамбургската система за социални
помощи за бездомници можете да намерите на адрес www.hamburg.de/obdachlosigkeit/ или в брошурата
„Хамбургска система за социални помощи за бездомници“, която е разпространена в много от
центровете за временно настаняване на бездомници.

http://www.hamburg.de/obdachlosigkeit/
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