
Интеграционни помощници от проекта „die brücke“ - Integrationslots_innen  

 

Интеграционни помощници 
Понякога мигрантите се нуждаят от специална подкрепа при въпроси относно 
семейство, работа, жилище, социални въпроси, култура, обществени услуги и 
право на пребиваване. Интеграционните помощници от проекта „die brücke“ 
са на Ваше разположение в 6 пилотни бюра в района на Берлин-Център със 
съвети и помощ. 
 

 

Адреси 

Отдел Wedding  
 
Müllerstraße 158, 13353 Berlin (2.  етаж, без асансьор) 

T (030) 60503098  

 
Отдел Hochstädter Straße 16, 13347 Berlin 

T (030) 45020815 

 

B Предлага се безпрепятствен достъп за лица с увреждания до сградата. 

Отдел Moabit 
Beusselstraße 80, 10553 Berlin 

T (030) 34096426 

Отдел Gesundbrunnen 
Putbusser Straße 27, 13355 Berlin 

T (030) 50344148 
 
Отдел Koloniestraße 35 A, 13359 Berlin 

T (030) 48478064 

  

Интеграционните помощници 

 Обясняват административните структури и подкрепят 
достъпа до социалните услуги 

 Обясняват заявления и официални писма 

 Подкрепят Ви при попълването на заявления 

 Превеждат в прости контексти 

 Придружават по институции 

 Услугата е безплатна! 

 Das Angebot ist kostenlos! 
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Гражданско отделение за бежанци 
 
Община Tiergarten 
Mathilde-Jacob-Platz 1 
10551 Berlin 
Стая 15 -15a 

T (030)-9018 34524 

Приемно време в гражданското отделение за бежанци 
Понеделник, вторник: 08:00 – 15:00 ч 

Сряда, Петък:   07:00 – 14:00 ч 

Четвъртък:    11:00 – 18:00 ч 

Обща информация 

T (030) 45020882 

 
Запитвания за придружаване с преводач при срещи 

M lotsen-verwalt@bildungsmarkt.de 

Приемно време във всички офиси с изключение на гражданското отделение 
за бежанци 

 
Понеделник, Вторник, Четвъртък.:  09:00 – 16:00 ч* 
Сряда:     09:00 – 17:00 ч  
Петък:    09:00 – 15:00 ч 
 
*След преварителна заявка срещи са възможни до 17:00 ч.  

 
 Ние говорим следните езици: 
Арабски, арамейски, азербайджански, босненски, български, персийски 
(фарси / дари), гръцки, английски, кюрдски (куманджи / сорани), румънски, 
руски, полски, сърбо-хърватски, испански, турски. 
 

 Моля, обърнете внимание, че някои езици са достъпни само в 
отделни офиси. Запитване предварително по телефон или имейл! 


