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Consultanță socială 

Program de lucru pe perioada verii:  

1 Mai - 31 Octombrie 

Luni - Vineri: între orele  9-12  

Luni, Marți, Joi: între orele  14-17  

 

Grupul  țintă: 

→ Persoanele  fără adăpost, noii imigranți din UE, 

fără drept la prestații sociale 

    

Consiliere deschisă:  

Română: Luni, Miercuri, Vineri 

Bulgară/Turcă: Marti și Joi 

Italiană: Joi si Vineri 

Maghiară: Luni și Miercuri  

Sârbă: Marți  

Spaniolă, Franceză: la cerere 

 

Oferim cosnsultanță social pe temele:  

→ Perspective/lipsa de perspective în München în 

privința muncii, locuinței și sistemului social 

→ Posibilități de cazare  

→ Îngrijire medicală 

→ Adresă poștală  

→ Cursuri de limba germană  

→ Repatriere 

→ Intermediearea către birourile de consultanță 

corespunzătoare și de specialitate. 
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Adăpost de noapte  în timpul iernii: 

Program de lucru pe perioada iernii: 

1 Noiembrie – 1 Mai 

Luni - Duminica: între orele  13-21  

 

Grupul țintă: 

Toți oamenii care au nevoie de un loc de dormit 

 

Consiliere deschisă  în limba română și în limbile: 

bulgară, italiană, engleză, germană, maghiară, 

turcă, sârbă, poloneză, spaniolă, franceză.  

 

Oferta: 

→ Adăpost pe timpul nopții în “Bayernkaserne” 

zilnic  între orele 17:00-09:00 

→ „Schiller 25“ - biroul central pentru completarea 

și distribuirea permiselor de intrare în vederea 

înnoptării în “Bayernkaserne” 

→ Consultanță  în biroul „Schiller 25“ 

→ Consultanță în perioada iernii în 

„Bayernkaserne“ între orele 17-21  

→ Intervenție în situații de criză 

 

 

Activități de teren tot anul (Streetwork): 
→ Muncă de teren în oraș 

→ Consultanță pe teren 

→ Intervenție în situații de criză. 
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