
PUNKT KONTAKTOWY I PORADNIA 
DLA LUDZI DOTKNIĘTYCH 
PROBLEMEM BEZDOMNOŚCI I Z 
TRUDNOŚCIAMI SOCJALNYMI, JEST 
PROJEKTEM STOWARZYSZENIA 
KLIK E.V. W BERLINIE.

KONTAKT

Kontakt- & Beratungsstelle  
für Menschen in Wohnungsnot & sozialen Schwierigkeiten
Torstraße 210
10115 Berlin
Tel:    +49 30 . 40 75 25 73
Tel. w J. polskim:          +49 177 . 827 23 45  
   +49 159 . 06 39 21 42
   +49 176 . 43 68 83 14
Tel. în limba română:  +49 176 . 43 68 84 82
Fax:    +49 30 . 40 74 97 94

Dojazd środkami komunikacji miejskiej:
S-Bahn/Kolej miejska: Oranienburger Straße/Nordbahnhof
(S1, S2)
U-Bahn/Metro: Oranienburger Tor (U6)
MetroTram/Tramwaj: Torstraße/U Oranienburger Tor 
(M1, M5); Nordbahnhof (M10, M8)

PUNKT KONTAKTOWY 
I PORADNIA
DLA LUDZI DOTKNIĘTYCH
PROBLEMEM BEZDOMNOŚCI I 
Z TRUDNOŚCIAMI SOCJALNYMI  

WWW.KLIK-BERLIN.DE

für Menschen in Wohnungsnot & sozialen Schwierigkeiten

Chętnie pomożemy Państwu spojrzeć na całość sytuacji, 
znaleźć pasujące źródła wsparcia i umożliwić korzystanie 
z nich.

¬ Oferujemy Państwu nasze wsparcie  …
… w przypadku gdy nie mają Państwo mieszkania lub są 
zagrożeni bezdomnością

¬ Głównymi obszarami naszej pracy to ...
… pomoc dla ludzi młodych w wieku pomiędzy 18 a 26 
rokiem życia
... pomoc dla ludzi bezdomnych pochodzących z innych 
krajów Unii Europejskiej 

¬ Naszym celem jest ...
… zrozumienie Państwa sytuacji 
... udzielenie Państwu pomocy przy wyjaśnieniu indywidual-
nych problemów oraz wsparcia w procesie rozwojowym 

Punkt kontaktowy i poradnia dla ludzi dotkniętych problemem 
bezdomności i z trudnościami socjalnymi 
jest finansowany przez Senat do Spraw Integracji, Pracy oraz 
Spraw Socjalnych, ze środków programu ISP (das Integrierte 
Sozialprogramm) 

NOTATKI:

PL



KLIK E.V. JEST PODMIOTEM 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, 
DZIAŁAJĄCYM NA RZECZ MŁODZIEŻY 
I OSÓB BEZDOMNYCH W BERLINIE. 

Stowarzyszenie KLIK e.V. zostało założone w 2012 roku, 
na rzecz wspólnego rozwijania perspektyw życiowych 
bezdomnych młodych ludzi w Berlinie, poprzez poradnictwo 
psychospołeczne oraz oferty pedagogiczne, opierające 
się na emancypacji i wzmocnieniu jednostki. Zadaniem 
stowarzyszenia jest wsparcie w zabieganiu o prawa socjalne 
osób bezdomnych oraz egzekwowanie ich praw do życia 
społecznego.

Sekretariat/Biuro: 
Linienstraße 119 
10115 Berlin
Tel: +49 30 . 12 02 36 70 
Sąd prowadzący rejestr: Amtsgericht Charlottenburg
Numer w rejestrze stowarzyszeń: VR 249/2012 
Numer identyfikacji podatkowej: 27/670/61724

Zarząd stowarzyszenia: Prof. Dr. Claudia Steckelberg, 
Sarah Büsse, Prof. Dr. Vincenz Leuschner
Komitet doradczy: Dr. Klaus Jankowski, Klaus Finneiser, 
Prof. Dr. Philipp Enger, Dr. Martin Römermann
Administracja i zarządzanie projektami: Alexandra Post, 
Ronny Auer

Konto bankowe:
GLS Bank
IBAN DE28430609671142557300
BIC GENODEM1 GLS

Godziny otwarcia:
¬ Poniedziałek 
10.00 - 14.00 Otwarte konsultacje - bez ograniczeń wiekowych
14.30 - 16.00 Zebranie zespołu
¬ Wtorek
10.00 - 12.00 Uzgodnienie terminu, odbiór poczty - bez 
ograniczeń wiekowych
13.00 - 16.00 Oferta dla młodych ludzi do 26 roku życia: 
wzięcie prysznica, zrobienie prania, ciepły posiłek, komputer, 
Wi-Fi, oferta grupowa i psychosocjalne porady bez uzgodnio-
nego terminu
¬ Środa
10.00 - 12.00 Zebranie zespołu
Od 13.00 Poradnictwo z terminem - bez ograniczeń wiekowych
¬ Czwartek
10.00 - 12.00 Uzgodnienie terminu, odbiór poczty -  bez 
ograniczeń wiekowych
15.00 - 19.00 Oferta dla młodych ludzi do 26 roku życia: 
wzięcie prysznica, zrobienie prania, ciepły posiłek, komputer, 
Wi-Fi, oferta grupowa i psychosocjalne porady bez uzgodnion-
ego terminu, porady weterynarza HundeDoc po telefonicznym 
zameldowaniu
¬ Piątek
10.00 - 15.00 Poradnictwo z terminem - bez ograniczeń wie-
kowych

¬ W razie potrzeby można uzgodnić terminy poradnicze 
również poza godzinami przyjęć oraz poza naszą placówką.

¬ Możliwa jest też asysta do urzędów w ramach realizow-
anego przez nas poradnictwa. 

¬ Tłumaczenia rosyjsko-niemieckie/niemiecko-rosyjskie 
możliwe po uzgodnieniu terminu. 

¬ Uprzejmie informujemy, że nie mamy jeszcze uprzywile-
jowanego dostępu do rynku mieszkaniowego i nie możemy 
Państwa wspierać w poszukiwaniu mieszkania.

PORADNICTWO & KONTAKTLADEN 
CO & KIEDY? 

WSPIERAMY W ODPOWIEDZI NA 
PYTANIA I WSKAZUJEMY 
MOŻLIWOŚCI ORAZ ROZWIĄZANIA!

Przede wszystkim chodzi oczywiście o zrozumienie, 
jakie pytania Państwa nurtują. Poza pytaniami dotyczącymi 
sytuacji mieszkaniowej mogą one na przykład dotyczyć 
następujących tematów:

¬ zapewnienia warunków bytowych w Berlinie
¬ relacji międzyludzkich 
¬ zdrowia
¬ wykształcenia i pracy

Na początku naszej współpracy ustalamy, jakie wsparcie jest
Państwu potrzebnę: 

¬ co chcieliby Państwo osiągnąć?
¬ co jest Państwu do tego celu potrzebne?

Następnym krokiem jest wspólne poszukanie drogi do celu. 
Wyjaśnimy:

¬  czego są Państwo w stanie dokonać w granicach własnej 
możliwości.

¬ w czym potrzebują Państwo wsparcia.
¬ kto może Państwa wesprzeć przy osiągnięciu celów.

W związku z tym udzielamy informacji dotyczących struktury
oraz sposobu funkcjonowania systemu oferty pomocowej w 
Berlinie. Na życzenie kierujemy do odpowiedniej instytucji 
oferującej pomoc, ponadto możemy towarzyszyć podczas 
terminu. 

Oferujemy Państwu poradnictwo i wsparcie w języku
niemieckim, angielskim, polskim i rumuńskim.

GDZIE?
Punkt kontaktowy & poradnia 
dla ludzi dotkniętych problemem bezdomności i z
trudnościami socjalnymi
Torstraße 210
10115 Berlin

WWW.KLIK-BERLIN.DE

KLIK e.V. należy do:

Nasi protektorzy:


