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PROGRAMUL DE AJUTOR DE URGENȚĂ PE TIMP DE IARNĂ DIN 
HAMBURG

1.11.2022 – 31.03.2023
zilnic între orele 17:00 – 9:30

Programul de ajutor de urgență pe timp de iarnă este o ofertă a statului și este dedicată exclusiv persoanelor
fără adăpost care caută gratuit și, la cerere, anonim, un adăpost peste noapte și care nu dispun de alte
posibilități de adăpost sau de auto-ajutorare.

Pentru un loc de dormit gratuit vă rugăm să vă adresați direct uneia dintre locațiile de de cazare ale Fördern &
Wohnen (F&W):

Friesenstraße 22
Hamburg-Hammerbrook
Telefon: 428 35-37 49

Indicații spre adresă:
Mergeți cu S-Bahn S3 sau S31 până la
stația „Hammerbrook”. De acolo se mai
parcurg cca 10 minute pe jos.
Acest adăpost este adaptat și pentru
scaune rulante.

Halskestraße 72
Hamburg-Billbrook

Telefon: 0176 / 42870863

Indicații spre adresă:
Mergeți cu liniile de autobuz 120, 230
până la stația „Moorfleet (Halskestraße)”.
Sau: Mergeți cu S-Bahn S21 până la stația
„Billwerder-Moorfleet”. De acolo se mai
parcurg cca 10 minute pe jos.

Dacă doriți să beneficiați de unul dintre cele cca 100 de locuri de dormit din containerele de locuit ale
comunităților bisericești, ale Facultății de științe aplicate sau ale Facultății Evanghelice pentru Socio-
pedagogie de la Rauhes Haus, adresați-vă:

De luni până vineri între orele 11:00 și 
16:00:
Centrului Diakonie pentru persoane fără 
adăpost 
Bundesstraße 101 (U2 Christuskirche)
Telefon: 40 17 82 11

Pentru femei fără adăpost: 
Lu, Jo, Sâ, Du: între orele 14:00 și 19:00
Mi: între orele 10:00 și 15:00 
Loc de întâlnire pe timpul zilei „Kemenate” 
Charlottenstraße 30 (U2 Emilienstraße) 
Telefon: 430 49 59 

De pe Friesenstraße seara există un autobuz Shuttle gratuit al Fördern & Wohnen până în Halskestraße.
Persoanele care petrec noaptea acolo pot folosi transferul cu autobuzul spre centru. Informații în acest
sens se pot obține în Friesenstraße.

❷ Containere de locuit la biserici și facultăți

❶ Locații de cazare ale Fördern & Wohnen



❸ Cameră încălzită
Iarna, nimeni nu trebuie să petreacă noaptea pe stradă! Persoanelor fără adăpost care nu solicită un loc de
dormit în adăposturile Fördern & Wohnen, li se oferă cazare peste noapte în camera încălzită din
Hinrichsenstraße 4.

❹ Centre de zi
Unde pot sta în timpul zilei? În principiu există, de exemplu, posibilități de ședere pe timpul zilei la
următoarele instituții. Vă rugăm să vă informați în prealabil cu privire la posibile limitări, de exemplu de la
personalul programului de ajutor de urgență pe timp de iarnă al Fördern & Wohnen. De acolo veți primi și
informații despre alte oferte de ședere pe timpul zilei care nu sunt enumerate aici.

 Centru de zi Bundesstraße 101 
Stația Schlump (U2, U3) 
De luni până vineri: între orele 11:00 și 16:00, 
mâncare caldă: între orele 12:00 și 14:00
• Kemenate – Loc de întâlnire pe timpul zilei pentru femei, Charlottenstraße 30 
Stația Emilienstraße (U2) 
Lu, Jo, Sâ, Du: între orele 14:00 și 19:00 
Mi: între orele 10:00 și 15:00 

• Centru de zi Herz As, Norderstraße 50 
Stația Hauptbahnhof 
Lu, Ma, Jo: între orele 10:00 și 13:00 și 14:30 și 16:00, după efectuarea unei programări se poate face duș, se 
pot spăla rufe, se poate petrece timp. Mi între orele 13:00 și 16:00 înmânare corespondență și consiliere
mâncare caldă: începând cu ora 14:00, în limita stocului disponibil
• Centru de zi pentru persoane fără adăpost „MAhLZEIT“, Billrothstraße 79 
Stația Holstenplatz (S11, S21, S31), de acolo cu autobuze până la stația Gerichtstraße 
De luni până joi: între orele 9:00 și 14:30 
mâncare caldă: De luni până joi între orele 11:00 și 13:00

❻ „Plata” – Consiliere și ajutor pentru cetățenii UE
Proiectul „Plata” oferă consiliere în special persoanelor fără adăpost din Europa de Est. Angajații vorbesc
germană, bulgară, engleză, italiană, poloneză, română, rusă, slovacă și cehă. Plata facilitează intrarea în
sistemul de asistență sau ajută la revenirea în țara de origine, dacă se dorește, și se află la adresa: Rosenallee
11, 20097 Hamburg
Telefon: 28 00 43 11
Program de lucru: Lu, Mi, Vi între orele 10:00 și 13:00 cu programare
Indicație: Consilierea se oferă suplimentar și în locațiile programului de ajutor de urgență pe timp de iarnă.
Informații în acest sens se pot obține de la „Plata” sau de la angajații Fördern & Wohnen care se ocupă cu
programul de ajutor de urgență pe timp de iarnă.
www.hoffnungsorte-hamburg.de

❺ Oferte de consiliere
Programul de ajutor de urgență pe timp de iarnă oferă consiliere socială gratuită. Astfel vă ajutăm să găsiți un
mod de a ieși din situația de persoane fără adăpost. Discutați cu asistentele și asistenții sociali de la Fördern &
Wohnen și lăsați-vă ajutați.
Pentru a obține un loc într-o locuință, trebuie să solicitați mai întâi verificarea dreptului dumneavoastră la
servicii sociale la Jobcenter team.arbeit.hamburg (Kleine Reichenstraße 2, 20457 Hamburg).
Indicație: Prezentarea în persoană este posibilă numai cu programare prealabilă.
Telefon: 286 65 555 (linie de asistență telefonică)
Program de lucru prin telefon: De luni până vineri: între orele 8:00 și 12:30.
Telefonul centrului de servicii este disponibil de luni până vineri între orele 8:00 și 18:00 la numărul: 24 85-14
44.

Informații suplimentare cu privire la programul de ajutor de urgență pe timp de iarnă, precum și la sistemul de
asistență din Hamburg pentru persoane fără locuință se găsesc la adresa www.hamburg.de/obdachlosigkeit/,
precum și în broșura „Sistemul de asistență socială pentru persoanele fără locuință”, disponibilă în numeroase
facilități ale centrelor de asistență pentru persoane fără adăpost.

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