
CENTRUL DE CONTACT ȘI 
CONSILIERE PENTRU PERSOANE 
AFLATE ÎN DIFICULTĂȚI SOCIALE 
ȘI LEGATE DE LOCUINȚĂ ESTE UN 
PROIECT AL ORGANIZAȚIEI KLIK E.V. 
DIN BERLIN.

CONTACT

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
Mail: kontaktladen@klik-berlin.de
Web: www.klik-berlin.de

Conexiuni cu mijloace de transport în comun:
S-Bahn: Oranienburger Straße/ Nordbahnhof (S1, S2)
U-Bahn: Oranienburger Tor (U6)
Tramvai: Torstraße/U Oranienburger Tor (M1, M5); 
Nordbahnhof (M10, M8)

CENTRU DE 
CONTACT & 
CONSILIERE  
PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN 
DIFICULTĂȚI SOCIALE ȘI LEGATE 
DE LOCUINȚĂ

WWW.KLIK-BERLIN.DE

für Menschen in Wohnungsnot & sozialen Schwierigkeiten

Vă ajutăm să aveți o imagine globală asupra situației 
proprii, să identificați posibilități potrivite de sprijin și cum 
să le folosiți.

¬ Vă oferim sprijin …
… dacă nu aveți o locuință permanentă sau dacă sunteți 
în pericol să vă  pierdeți locuința actuală

¬ Activitățile noastre se concentrează pe ...
... sprijinul oamenilor între 18  și 26 de ani 
... sprijinul cetățenilor din UE fără locuință

¬ Scopurile noastre sunt ...
... să înțelegem întrebările și probleme dumneavoastră 
… să vă ajutăm la clarificarea problemelor individuale sau 
în dezvoltarea personală

Centrul de contact și consiliere pentru persoane aflate în 
dificultăți sociale și legate de locuință 
este finanțat de Administratia Locală pentru Integrare, Muncă 
și Aspecte Sociale prin buget ISP (Program social integrat) 

NOTIȚE:

RO



KLIK E.V. ESTE O ORGANIZAȚIE 
CARITABILĂ PENTRU AJUTORAREA 
TINERILOR ȘI OAMENILOR FĂRĂ 
ADĂPOST DIN BERLIN.

Organizația KLIK a fost înființată în anul 2012 cu scopul de 
a examina oportunitățile tinerilor fără adăpost din Berlin și 
de a le crește șansele prin oferte pedagogice direcționate 
spre emanciparea și împuternicirea acestora, prin 
consiliere socială și prin relații cu publicul.

Sediu principal: 
Linienstraße 119 
10115 Berlin
Phone: +49 30 . 12 02 36 70
Registru pentru asociații: VR 249/2012 
Judecătoria: Amtsgericht Charlottenburg
Cod fiscal: 27/670/61724

Conducerea organizației: Prof. Dr. Claudia Steckelberg, 
Sarah Büsse, Prof. Dr. Vincenz Leuschner
Consilieri: Dr. Klaus Jankowski, Klaus Finneiser, 
Prof. Dr. Philipp Enger, Dr. Martin Römermann
Administrație și management de proiect: Alexandra Post, 
Ronny Auer

Cont bancar:
GLS Bank
IBAN DE28430609671142557300
BIC GENODEM1 GLS

 

Orar:
¬ Luni 
10.00 - 14.00 Consiliere fără programare pentru toate vârstele
14.30 - 16.00 Ședinţă internă
¬ Marți
10.00 - 12.00 Posibilitatea de a face programări, preluarea 
scrisorilor – deschis pentru toate vârstele
13.00 - 16.00 Deschis pentru tineri până în vârsta de 26 de 
ani: posibilitatea de a face duș și de a spăla hainele, masă 
caldă, acces la calculator și internet, Wi-Fi, grupuri, consiliere 
psihosocială fără programare
¬ Miercuri
10.00 - 12.00 Ședinţă internă
Începând cu ora 13.00 Consiliere cu programare – pentru 
toate vârstele 
¬ Joi
10.00 - 12.00 Posibilitatea de a face programări, preluarea 
scrisorilor – deschis pentru toate vârstele
15.00 - 19.00 Deschis pentru tineri până în vârsta de 26 
de ani: posibilitatea de a face duș și de a spăla hainele, 
masă caldă, acces la calculator și internet, Wi-Fi, grupuri, 
consiliere psihosocială fără programare, medic veterinar 
HundeDoc - cu programare prin telefon
¬ Vineri
10.00 - 15.00 Consiliere cu programare – pentru toate 
vârstele

¬ Programări pentru consiliere sunt posibile și la alte ore, 
dacă este nevoie.

¬ Vă însoțim la autorități sau la alte programări, dacă este 
nevoie.

¬ Traducerea în și din limba rusă este posibilă cu progra-
mare în prealabil.

¬ Nu dispunem de un acces special pe piaţa imobiliară. Din 
păcate nu vă putem sprijini în căutarea unei locuinţe.

CONSILIERE & POSIBILITATE 
DE SOCIALIZARE
CE & CÂND?

VĂ RĂSPUNDEM LA ÎNTREBĂRI ȘI 
VĂ AJUTĂM SĂ GĂSIȚI POSIBILITĂȚI 
ȘI DRUMURI NOI!

În primul rând este important să înțelegem care sunt 
întrebările importante pentru dumneavoastră. Pe lângă 
situația legată de locuință pot fi întrebări legate de:

¬ Situația financiară
¬ Relațiile sociale
¬ Sănătate
¬ Educație/Muncă

La începutul colaborării noastre, trebuie să clarificăm 
împreună de ce fel de ajutor aveți nevoie.

¬ Ce vă doriți?
¬ De ce aveți nevoie?

În al doilea pas, găsim împreuna calea potrivită pentru a 
vă atinge scopul. Vă ajutăm să clarificați

¬ Ce puteți reuși singur cu posibilitățile pe care le aveți.
¬ Unde aveți nevoie de sprijinul unei alte persoane.
¬ Cine vă poate sprijini.

În acest scop, avem multe informații despre structura și 
funcționarea sistemului de ajutorare din Berlin. Dacă doriți, 
vă sprijinim să găsiți și să aveți acces la ajutorul potrivit și 
vă însoțim la programări. 

Vă oferim consiliere în limbile germană, engleză, 
poloneză și română.

UNDE?
Centru de contact și consiliere 
pentru persoane aflate în dificultăți sociale 
și legate de locuință
Torstraße 210
10115 Berlin

WWW.KLIK-BERLIN.DE

KLIK e.V. este membru în:

Sponsori: 


