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ZIMOWY PROGRAM POMOCY W HAMBURGU

1.11.2022 – 31.03.2023
codziennie w godzinach 17.00 – 9.30

Zimowy Program Pomocy jest ofertą państwową, skierowaną wyłącznie do osób bezdomnych, które poszukują
bezpłatnego i w razie potrzeby anonimowego noclegu oraz które nie mają innych możliwości zakwaterowania
lub innego rodzaju samopomocy.

W sprawie bezpłatnego miejsca noclegowego prosimy o bezpośredni kontakt z jedną z noclegowni Fördern &
Wohnen (F&W):

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

Dojazd:
Tramwajem S3 lub S31 dojedź do
przystanku „Hammerbrook”. Stąd to ok.
10 minut drogi piechotą.
Noclegownia ta jest przystosowana
również dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich.

Halskestraße 72
Hamburg-Billbrook

Telefon: 0176 / 42870863

Dojazd:
Autobusami linii 120, 230 dojedź do
przystanku „Moorfleet (Halskestraße)”.
Lub: Tramwajem S21 dojedź do przystanku
„Billwerder-Moorfleet”. Stąd to ok. 10
minut drogi piechotą.

Jeśli chciałbyś skorzystać z jednego z ok. 100 miejsc noclegowych w kontenerach mieszkalnych parafii, Wyższej
Szkoły Nauk Stosowanych lub Ewangelickiej Wyższej Szkoły Pedagogiki Społecznej w pobliżu Rauhes Haus,
prosimy o kontakt:

Pon.-pt. od 11:00 do 16:00:
Centrum diakonijne dla osób bezdomnych 
Bundesstraße 101 (U2 Christuskirche)
Telefon: 40 17 82 11

Dla bezdomnych kobiet: 
Pon., czw., sob., ndz.: 14:00 - 19:00
Śr.: 10:00 - 15:00 
Miejsce dziennego pobytu „Kemenate” 
Charlottenstraße 30 (U2 Emilienstraße) 
Telefon: 430 49 59 

Wieczorami z Friesenstraße do Halskestraße kursuje bezpłatny autobus Fördern & Wohnen. Osoby
korzystające z noclegu rano mogą skorzystać z transferu autobusem do centrum miasta. Więcej
informacji znajdziesz na Friesenstraße.

❷ Kontenery mieszkalne przy kościołach i uczelniach

❶ Noclegownie Fördern & Wohnen



❸ Ogrzewalnia
Zimą nikt nie musi spać na ulicy! Osobom bezdomnym, którym nie przysługuje miejsce noclegowe w Fördern
& Wohnen, proponujemy nocleg w ogrzewalni na Hinrichsenstraße 4.

❹ Miejsca dziennego pobytu
Gdzie mogę zatrzymać się w ciągu dnia? Zasadniczo możliwość dziennego pobytu oferują np. następujące
obiekty. O ewentualne ograniczenia prosimy pytać wcześniej, na przykład pracowników Zimowego Programu
Pomocy Fördern & Wohnen. Znajdziesz tam również informacje o innych ofertach dziennego pobytu,
niewymienionych tutaj.

 Miejsce dziennego pobytu Bundesstraße 101 
Przystanek Schlump (U2, U3) 
Pon.-pt.: 11.00 - 16.00, 
Ciepłe jedzenie: 12:00 - 14:00
• Kemenate – miejsce dziennego pobytu dla kobiet, Charlottenstraße 30 
Przystanek Emilienstraße (U2) 
Pon., czw., sob., ndz.: 14:00 - 19:00 
Śr.: 10:00 - 15:00 

• Miejsce dziennego pobytu Herz As, Norderstraße 50 
Przystanek Hauptbahnhof [Dworzec Główny] 
Pon., wt., czw.: 10.00 - 13.00 i 14.30 - 16.00, po uzgodnieniu terminu istnieje możliwość kąpieli, umycia się i 
pobytu. Śr. 13.00 - 16.00, wydawanie poczty i konsultacje
Ciepłe jedzenie: od 14.00, do wyczerpania zapasów
• Dom dziennego pobytu dla osób bezdomnych „MAhLZEIT”, Billrothstraße 79 
Przystanek Holstenplatz (S11, S21, S31), stąd autobusami do przystanku Gerichtstraße
Pon.-czw.: 09:00 - 14:30 
Ciepłe jedzenie: Pon.-czw. 11.00 - 13.00

❻ „Plata” – Konsultacje i pomoc dla obywateli UE
Projekt „Plata” doradza w szczególności osobom bezdomnym z Europy Wschodniej. Pracownicy mówią po
niemiecku, bułgarsku, angielsku, włosku, polsku, rumuńsku, rosyjsku, słowacku i czesku. Plata pośredniczy w
systemie pomocy lub w razie potrzeby pomaga w powrocie do kraju i znajduje się pod adresem: Rosenallee 11,
20097 Hamburg
Telefon: 28 00 43 11
Godziny otwarcia: Pon., śr., pt. 10.00 - 13.00 i po umówieniu
Uwaga: Porady udzielane są również w miejscach Zimowego Programu Pomocy. Informacji na ten temat
udziela „Plata” lub pracownicy Fördern & Wohnen w ramach Zimowego Programu Pomocy.
www.hoffnungsorte-hamburg.de

❺ Oferty poradni
Zimowy Program Pomocy oferuje bezpłatne konsultacje społeczne. Dzięki temu pomożemy Ci znaleźć wyjście z
kryzysu bezdomności. Porozmawiaj z pracownikami socjalnymi Fördern & Wohnen i pozwól sobie pomóc.
Aby otrzymać miejsce w ramach zakwaterowania mieszkalnego, sprawdź najpierw swoje prawo do świadczeń
społecznych w urzędzie pracy team.arbeit.hamburg (Kleine Reichenstraße 2, 20457 Hamburg).
Uwaga: Wizyta osobista jest możliwa tylko po wcześniejszym umówieniu terminu.
Telefon: 286 65 555 (infolinia telefoniczna)
Dyżury telefoniczne: Pon.-pt.: 8.00 - 12.30.
Pod numer telefonu Service Center możesz dzwonić od pon. do pt. w godzinach 8.00 - 18.00: 24 85-14 44.

Więcej informacji na temat Zimowego Programu Pomocy i całego systemu pomocy osobom bezdomnym w
Hamburgu znajdziesz na stronie www.hamburg.de/obdachlosigkeit/ oraz w broszurze „System pomocy
społecznej dla osób bezdomnych”, dostępnej w wielu obiektach pomocy.

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