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z przyjemnością przedstawiamy Państwu przewodnik „Witamy w Spandau”. Niniejszy 
przewodnik został opracowany w ramach współpracy międzyresortowej, w której 
uczestniczyli: kierownik ds. integracji okręgowej (urzędnik ds. zrządzania integracją), 
jednostka organizacyjna ds. rozwoju jakości, planowania i koordynacji oraz biuro ds. 
opieki nad młodzieżą.

W naszej dzielnicy mieszka około 240 000 osób licznych narodowości. Wielu nowych 
mieszkańców Spandau pochodzi z zagranicy. Aby umożliwić wszystkim dobre przyjęcie, 
pragniemy przedstawić Państwu przewodnik „Witamy w Spandau”, dzięki któremu łatwiej 
będzie Państwu odnaleźć się w naszej dzielnicy.

Przewodnik podzielony jest na główne zagadnienia tematyczne, dzięki czemu można 
szybko i dokładnie znaleźć specjalistyczne porady. Zebraliśmy dla Państwa wybór 
najważniejszych centrów doradztwa w zarówno w dzielnicy Spandau, jak i w całym 
Berlinie.

Głównym celem tego specjalnego wsparcia jest zapewnienie wszystkim nowym 
mieszkańcom Spandau ułatwienia integracji z przestrzenią społeczną oraz zapewnienie 
pomocy w czynnościach urzędowych.

Oprócz w języku niemieckim, niniejszy przewodnik dostępny jest również w języku 
angielskim, arabskim, perskim, dari, kurdyjskim, francuskim, rosyjskim, polskim  
i tureckim.

Byłoby nam niezmiernie miło, gdyby przewodnik przydał się Państwu w odnalezieniu się 
wokół Spandau. Mamy nadzieję, że będą Państwu czuli się w naszej dzielnicy komfortowo.

Z poważaniem

Stephan Machulik
Radny ds. obywatelskich,  
porządku publicznego i   

młodzieży

Frank Bewig
Radny ds. budownictwa,  

planowania i zdrowia

Helmut Kleebank
Burmistrz dzielnicy

Drodzy mieszkańcy dzielnicy 
Spandau,
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1
Urzędnik ds. zarzą-
dzania integracją

Urząd Dzielnicy Spandau

Inspektor ds. migracji i integracji –  
Dyrektor ds. zarządzania integracją w 
Urzędzie Dzielnicy Spandau
Pokój 1201c
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 030 90279 3940
 d.segina@ba-spandau.berlin.de
  www.berlin.de/ba-spandau/politik-
-und-verwaltung/beauftragte/inte-
gration

Koordynacja BENN-Teams (Berlin Ent-
wickelt Neue Nachbarschaften) – urzęd-
nik ds. zarządzania integracją w Urzędzie 
Dzielnicy Spandau 
Osoba kontaktowa: P. Bork

 030 90279 2234
 f.bork@ba-spandau.berlin.de

Prasa i public relations – urzędnik ds. za-
rządzania integracją w Urzędzie Dzielnicy 
Spandau
Osoba kontaktowa: P. Schneider

 030 90279 3325
  benjamin.schneider@ba-spandau.
berlin.de

Urzędnik ds. zarządzania 
integracją pozostaje do 
Państwa dyspozycji jako 
pierwszy kontakt dla wszel-
kich pytań związanych z 
integracją. Pośredniczy w 
wyszukiwaniu ofert pomocy i 
zapewnia wsparcie.

Urzędnik ds. zarządzania integracją 
zarządzania integracją Urząd Dzielnicy 

Urząd Dzielnicy Spandau Urzędnik ds. zarządzania 
zarządzania integracją Urząd Dzielnicy Spandau
integracją Urząd Dzielnicy Spandau Urzędnik ds. 
Urząd Dzielnicy Spandau Urzędnik ds. zarządzania inte-

Dzielnicy Spandau
integracją Urząd

Urzędnik
zarządzania

http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration
mailto:f.bork%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:benjamin.schneider%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:benjamin.schneider%40ba-spandau.berlin.de?subject=
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Informacja i 
doradztwo

2 Doradztwo ogólne

Inspektor ds. migracji i integracji
W tym miejscu uzyskają Państwo wszel-
kie informacje związane z zagadnieniem 
integracji.
Danilo Segina

 030 90279 3940
 d.segina@ba-spandau.berlin.de

Stowarzyszenie Integrationslots*innen
Stowarzyszenie Integrationslots*innen 
zapewni Państwo bezpłatne towarzystwo 
i pomoc językową w biurach i urzędach.
(wejście od strony Mönchstraße)
Reformationsplatz 4a
13597 Berlin

 030 5130 100
 integrationslotsen@giz.berlin.de
  https://giz.berlin/projects/integra-
tionslotsen.htm

Godziny urzędowania
od poniedziałku do piątku w godz.  
08:30–16:30

  arabski, bośniacki, bułgarski, perski/
dari, francuski, angielski, kurdyjski 
(kurmandżi), polski, rosyjski, chor-
wacki, serbski, hiszpański i turecki

Stowarzyszenie Współpracy  
Międzykulturowej (GIZ e.V.)
Stowarzyszenie non-profit oferuje 
porady, pomoc językową i edukację dla 
migrantów i uchodźców.
Reformationsplatz 2
13597 Berlin

 030 5130 100
 info@giz.berlin
 www.giz.berlin

Są Państwo w Spandau od 
niedawna i potrzebują pomo-
cy w stawianiu pierwszych 
kroków w Niemczech?
Poniższe organizacje udzielą 
Państwu pomocy w różnych 
językach. W sprawach spo-
łecznych i prawnych oraz w 
przypadku dyskryminacji pro-
simy zwrócić się bezpośrednio 
do specjalnych instytucji.

Doradztwo ogólne Doradztwo soc-
socjalne i prawne Doradztwo w zakresie azylu 

prawne Doradztwo w zakresie azylu Antydyskrymi-
zakresie azylu Antydyskryminacja Informacja i doradzt-
ogólne Doradztwo socjalne i prawne Doradztwo w zak-
Doradztwo ogólne Doradztwo socjalne i prawne Do-

socjalne i prawne Doradztwo w 
Doradztwo ogólne

Informacja
i doradztwo

https://giz.berlin/projects/integrationslotsen.htm
https://giz.berlin/projects/integrationslotsen.htm


Witamy w Spandau

8

Związek Opieki Społecznej dla Robotników 
(AWO)

Powiatowe Stowarzyszenie Berlin  
Centrum e.V.
dla uchodźców wymagających szczególnej 
ochrony Waldschluchtpfad 27
14089 Berlin

 030 3650 8315
 asyl@awo-mitte.de
 www.awo-mitte.de/index.php

Lista oczekujących tworzona jest o godz. 
10:00, konsultacje rozpoczynają się ok. 
godz. 10:30. Pozostałe terminy również 
w innych językach ustalane są drogą 
e-mailową.

AWO Mitte
Doradztwo w zakresie azylu
nr 5 parter (od podwórza)
Waldschluchtpfad 27
14089 Berlin

 030 3650 8313
 030 3650 8332
 asyl@awo-mitte.de
  albański, francuski, angielski, arabski, 
kurdyjski, perski, rosyjski, chorwacki, 
bośniacki, serbski

Stowarzyszenie Caritas dla Archidiecezji 
Berlińskiej e.V.
Doradztwo migracyjne dla dorosłych po-
wyżej 27. roku życia
Hasenmark 3
13585 Berlin

 030 6663 3612
 030 6663 3613
 s.pavlina@caritas-berlin.de

Centrum Kontaktu i Doradztwa dla 
Uchodźców i Migrantów e.V.
Doradca we wszelkich pytaniach  
dotyczących uchodźców
Oranienstraße 159
10969 Berlin

 030 6149 400
 030 6154 534
 kontakt@kub-berlin.org
 www.kub-berlin.org

Godziny urzędowania
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w 
godz. 09:00–12:00

  arabski, kurdyjski, rumuński, włoski, 
hiszpański, francuski, perski, turecki, 
angielski, rosyjski

Rada ds. uchodźców Berlin e.V.
Do podstawowywch celów stowarzysze-
nia należą brona prawa do azylu i ochro-
na uchodźców oraz ograniczenie dyskry-
minacji ze strony państwa.
Greifswalder Straße 4 
10405 Berlin

 030 2247 6311
 buero@fluechtlingsrat-berlin.de
 www.fluechtlingsrat-berlin.de

Centrum powitalne w Berlinie
Centrum powitalne udziela wszystkim 
nowym imigrantom wszelkich informa-
cji dotyczących ich przyjazdu i pobytu w 
Berlinie.
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin

 030 90172 326
 030 90172 320
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  willkommenszentrum@intmig.berlin.de
  www.berlin.de/willkommenszentrum

Koordynator ds. współpracy z uchodźca-
mi – Dekanat Ewangelicki Spandau
Doradztwo i koordynacja działań 
uchodźców w ewangelickich parafiach  
w Spandau
Jüdenstraße 37
13597 Berlin

 0162 5706 856
 leubner@kirchenkreis-spandau.de

KUB – Centrum Kontaktu i Doradztwa dla 
Uchodźców i Migrantów e.V.
Oranienstraße 159
10969 Berlin

 030 6149 400
 kontakt@kub-berlin.org
 www.kub-berlin.org

Doradztwo
od poniedziałku do piątku w godz.  
09:00–12:00

Al Muntada
Diakoniewerk Simeon e.V.
Porady dla uchodźców i imigrantów  
ze świata arabskiego
Morusstraße 18a
12053 Berlin

 030 6824 7719
 030 6824 7712
 almuntada@diakoniewerk-simeon.de
  www.diakonie-integrationshilfe.de/sis-
-leistungen/beratung/al-muntada.html 

 

Godziny urzędowania
wtorek w godz. 10:00–13:00
czwartek w godz. 14:00–17:00 
oraz po uzgodnieniu

 arabski, francuski, angielski

Organizacja ds. migrantów
Jednostka doradcza dla wszystkich Irań-
czyków /Iranek oraz Afgańczyków/Afga-
nek żyjących w Berlinie
Reuterstraße 52
12047 Berlin

 030 6298 1530
 030 6298 1531
 vereiniranischerfluechtlinge@gmx.de
 www.iprberlin.com

Godziny urzędowania
poniedziałek i środa w godz. 10:00–13:00
wtorek w godz. 11:00–14:00

Doradztwo socjalne i prawne

Urzędnik Senatu w Berlinie ds. integracji

Senacki Departament Pracy, Integracji i 
Kobiet – Komisarz Berlińskiego Senatu ds. 
integracji i migracji
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin

 030 9017 2351/-2360
  integrationsbeauftragter@intmig.
berlin.de

 beratung@intmig.berlin.de
 www.berlin.de/lb/intmig
  niemiecki, angielski, arabski, wiet-
namski, rosyjski, polski, serbochor-
wacki

http://www.berlin.de/willkommenszentrum
http://www.diakonie-integrationshilfe.de/sis-leistungen/beratung/al-muntada.html
http://www.diakonie-integrationshilfe.de/sis-leistungen/beratung/al-muntada.html
mailto:integrationsbeauftragter%40intmig.berlin.de?subject=
mailto:integrationsbeauftragter%40intmig.berlin.de?subject=
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Immanuelberatung Spandau
Burbacher Weg
13583 Berlin

 030 3313 021
 030 3313 022
 beratung.spandau@immanuel.de
  http://beratung.immanuel.de/wo-
-wir-sind/berlin-spandau/schwange-
ren-und-schwangerschaftskonflikt-
-beratung/

  niemiecki, angielski, arabski, perski

Centra Rodzinne znają Państwo w pod-
rozdziale „Dzieci” na stronie 31.

Centra dzielnicowe znajdą Państwo w 
podrozdziale „ Czas wolny, kultura i reli-
gia” na stronie 46.

Doradztwo w zakresie azylu

Oase Berlin e.V.
Doradztwo w zakresie pobytu i azylu
Schönfließer Straße 7
10439 Berlin

 030 3002 4406 0
 beratung@oase-berlin.org
 www.oase-berlin.org

Doradztwo wyłącznie po telefonicznym 
uzgodnieniu terminu

Doradztwo w trudnych sytuacjach rady  
ds. uchodźców Berlin e.V.
Porady dla uchodźców opuszczających 
kraj, którzy np. chcą zapewnić sobie hu-
manitarne prawo do pobytu ze względu 
na dobrą integrację i/lub długi pobyt.

  www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/
gesetzgebung/Info_HFK_Berlin.pdf

Godziny urzędowania
poniedziałek godz. 10:00–12:00
poniedziałkowe popołudnia po uzgodnie-
niu telefonicznym

Bridge – Berlińska sieć ds. prawa  
schronienia
Potsdamer Straße 65 
10785 Berlin

 030 9017 2321
 bridge@intmig.berlin.de
 www.bridge-bleiberecht.de

Otwarta pomoc prawna (bez uzgodnienia 
terminu)
Wstęp od godz. 08:00
poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 
09:00–13:00
czwartek w godz. 09:00–13:00 oraz 
 15:00–18:00

http://beratung.immanuel.de/wo-wir-sind/berlin-spandau/schwangeren-und-schwangerschaftskonflikt-beratung/
http://beratung.immanuel.de/wo-wir-sind/berlin-spandau/schwangeren-und-schwangerschaftskonflikt-beratung/
http://beratung.immanuel.de/wo-wir-sind/berlin-spandau/schwangeren-und-schwangerschaftskonflikt-beratung/
http://beratung.immanuel.de/wo-wir-sind/berlin-spandau/schwangeren-und-schwangerschaftskonflikt-beratung/
http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/gesetzgebung/Info_HFK_Berlin.pdf
http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/gesetzgebung/Info_HFK_Berlin.pdf
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Antydyskryminacja

Dokumentowanie przypadków rasizmu
Rejestr dzielnicy Spandau
Reformationsplatz 2, 13591 Berlin
Incydenty o charakterze rasistowskim, 
prawnym i związane z dyskryminacją 
prosimy zgłaszać na adres

  register.spandau@giz.berlin
  https://giz.berlin/projects/register-
stelle-spandau.htm

Doradztwo dla ofiar poszkodowanych z 
powodu ataków na tle rasistowskim
Oranienstraße 53
10969 Berlin

 030 6130 5328
 adnb@tbb-berlin.de
 www.adnb.de

Krajowa placówka ds. równego  
traktowania i walki z dyskryminacją
Salzburgerstraße 21–25
10825 Berlin 

 030 9013 3460
  antidiskriminierung@senjustva.berlin.de
 www.berlin.de/sen/lads

https://giz.berlin/projects/registerstelle-spandau.htm
https://giz.berlin/projects/registerstelle-spandau.htm
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3
Zameldowanie i 
pobyt

Zameldowanie pobytu w  
Niemczech

Krajowy urząd ds. uchodźców
Rejestracja
Bundesalle 171
10715 Berlin

 030 90229 3101
 karla.merkel@laf.berlin.de
 www.berlin.de/laf

Friedrich-Krause-Ufer w berlińskim zoo 
(siedziba główna)
Najwięcej spraw załatwia się we Frie-
drich-Krause-Ufer. Przyznawane są w 
szczególności zezwolenia na pobyt ze 
względu na wykonywaną pracę zarobko-
wą z powodów rodzinnych lub humani-
tarnych.
Niezależnie od narodowości do powyż-
szej placówki swoje sprawy kierować 
mogą poniższe grupy osób:
• osoby zobowiązane do wyjazdu, posia-

dające dokument dotyczący odroczenia 
deportacji

• osoby ubiegające się o azyl, które zo-
stały przydzielone do kraju związko-
wego Berlin, posiadające zezwolenie 
na pobyt

• nielegalni imigranci
Friedrich-Krause-Ufer 24
13353 Berlin

Obywatele Unii Europejskiej 
cieszą się swobodnym dostę-
pem do wszystkich państw 
członkowskich UE.
Jeśli pochodzą Państwo z 
innego kraju lub mają Państwo 
pytania dotyczące legalności 
swojego pobytu w Niemczech, 
zachęcamy do kontaktu z 
biurem imigracyjnym. 
Centrum dla uchodźców 
jest LAF (Krajowy urząd ds. 
uchodźców). W okręgowych 
urzędach spraw obywatel-
skich zarejestrują Państwo 
mieszkanie, narodziny dziec-
ka lub zawarcie związku 
małżeńskiego.

pobytu w Niemczech Zameldowanie 
pobytu w Niemczech Zameldowanie mieszka-

w Niemczech Zameldowanie mieszkania Mieszkanie, 
Zameldowanie mieszkania Mieszkanie, doradztwo i ws-
mieszkania Mieszkanie, doradztwo i wsparcie Rejestrac-
Mieszkanie, doradztwo i wsparcie Rejestracja narodzin 

Niemczech Zameldowanie miesz-
mieszkania Mieszkanie

pobyt
Zameldowanie
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Keplerstraße w Berlin- Charlottenburg 
(placówka zewnętrzna – w ramach szcze-
gólnych celów pobytu)
W placówce przy Keplerstraße wydawane 
są pozwolenia na pobyt i przedłużane na 
specjalne potrzeby rezydencji, w szcze-
gólności w przypadku pobytu na studiach 
lub uczęszczania na kursy językowe, 
zatrudnienia na stanowisku badacza, 
naukowca lub nauczyciela, w przypadku 
stażu i szkolenia zawodowego, au pair 
czy programu typu Working Holiday. Pla-
cówka ta jest ponadto odpowiedzialna 
za wydawanie zezwolenia na pobyt w ra-
mach Niebieskiej Karty UE i przedłużania 
wiz Schengen.
Keplerstraße 2
10589 Berlin

 030 90269 4000
 030 90269 4099
 Formularz kontaktowy online
  www.berlin.de/labo/ willkommen-
in-berlin/dienstleistungen/servi-
ce.493524.php/standort/327437

Zameldowanie mieszkania

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Spraw Obywatelskich
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 115
 buergeramt@ba-spandau.berlin.de
  www.berlin.de/ba-spandau/ politik-
und-verwaltung/aemter/amt- fuer-
buergerdienste/buergeraemter

Mieszkanie, doradztwo i  
wsparcie

Federalny urząd ds. migracji i uchodźstwa
Badensche Straße 23 
10715 Berlin

 030 6840 8147 500
 030 6840 8147 115
 ber-posteingang@bamf.bund.de
 www.bamf.de

Krajowy Urząd ds. Uchodźców (LAF)
Adres dla odwiedzających
Goslarer Ufer 15 
10589 Berlin

 030 90225 0
 post@laf.berlin.de
 www.berlin.de/laf

Świadczenia pieniężne i rzeczowe, za-
kwaterowanie, zdrowie, opieka społecz-
na, doradztwo w zakresie powrotu, zwrot 
kosztów poniesionych na usługi tłuma-
czeniowe
Darwinstraße 14–18
10589 Berlin

 030 90225 2130
 marlies.ivers@laf.berlin.de
 www.berlin.de/laf

Urząd Spraw Społecznych

Doradztwo „Pomoc dla zapewnienia bytu”
Galenstraße 14
13597 Berlin

 030 90279 0
 soz3@ba-spandau.berlin.de

http://www.berlin.de/labo/-willkommen-in-berlin/dienstleistungen/service.493524.php/standort/327437
http://www.berlin.de/labo/-willkommen-in-berlin/dienstleistungen/service.493524.php/standort/327437
http://www.berlin.de/labo/-willkommen-in-berlin/dienstleistungen/service.493524.php/standort/327437
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/buergeraemter
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/buergeraemter
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/buergeraemter
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Doradztwo w zakresie zaświadczenia wy-
maganego dla osób chcących korzystać z 
mieszkań wybudowanych dzięki dotacjom 
państwowym
Carl-Schurz-Str. 2/6
13597 Berlin
Pani Altenstein

 030 90279-3384
 wohn@ba-spandau.berlin.de

Rejestracja narodzin

Urząd Stanu Cywilnego – Księga Urodzeń
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 115
 standesamt@ba-spandau.berlin.de
  www.berlin.de/ba-spandau/ politik-
und-verwaltung/aemter/amt-fuer-
-buergerdienste/standesamt

Rejestracja małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597Berlin

 standesamt@ba-spandau.berlin.de

http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/standesamt
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/standesamt
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/standesamt
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4 Poszukiwanie mieszkania

Miejskie wspólnoty mieszkaniowe

degewo AG
Potsdamer Straße 60
10785 Berlin

 030 2648 50
 www.degewo.de

GESOBAU AG
Wilhelmsruher Damm 142
13439 Berlin

 030 4073 0
 www.gesobau.de

GEWOBAG AG
Alt-Moabit 101a
10559 Berlin

 030 4708 10
 www.gewobag.de

HOWOGE
Wohnungsbaugesellschaft mbH
Ferdinand-Schultze-Straße 71
12681 Berlin

 030 5464 0
 www.howoge.de

STADT UND LAND
Wohnbauten-Gesellschaft mbH
Wohnungsbaugesellschaft mbH
Werbellinstraße 12
12053 Berlin

 030 6892 0
 www.stadtundland.de

Mieszkanie

Osoby szukające mieszkania w 
pierwszej kolejności kierują swe 
kroki do wspólnot mieszkanio-
wych oraz przeglądają oferty 
internetowe. Istnieje kilka firm 
zajmujących się pośrednictwem 
nieruchomości, które posiadają 
własne strony internetowe. 
Ponadto dostępnych jest wiele 
ogłoszeń mieszkaniowych w 
berlińskich gazetach oraz na 
ich stronach internetowych. 
Poniżej prezentujemy przegląd 
rozmaitych rodzajów mieszkań 
oraz odpowiedzi na pytania z 
zakresu prawa mieszkaniowego 
i prawa najmu w Berlinie:

www.stadtentwicklung.berlin.
de/wohnen/mieterfibel

wsparcie Mieszkanie Poszukiwanie 
Mieszkanie Poszukiwanie mieszkania Do-

Poszukiwanie mieszkania Doradztwo i wsparcie
mieszkania Doradztwo i wsparcie Mieszkanie Poszuki-
Doradztwo i wsparcie Mieszkanie Poszukiwanie miesz-
i wsparcie Mieszkanie Poszukiwanie mieszkania Do-

mieszkania Doradztwo i wspar-
mieszkania Doradztwo

Mieszkanie
Poszukiwanie

http://www.degewo.de
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mieterfibel
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mieterfibel


Witamy w Spandau

16

WBM Wohnungsbaugesellschaft
Berlin-Mitte mbH
Dircksenstraße 38
10178 Berlin

 030 2471 30
 www.wbm.de

Poszukiwanie mieszkania przez Internet
 www.immobilienscout24.de
  www.ebay-kleinanzeigen.de/s-woh-
nung-mieten/berlin/c203l3331

  www.berlin.de/special/ immobilien-
und-wohnen

 www.immonet.de
 www.null-provision.de
 www.immowelt.de
 www.wohnungsmarkt24.de
 www.wohnung-jetzt.de
 www.wohnungssuche-berlin.net

Ogłoszenia mieszkaniowe w berlińskich 
gazetach

Berliner Zeitung
 www.berliner-zeitung.immowelt.de

Der Tagesspiegel
  www.tagesspiegel.immowelt.de

Berliner Morgenpost
  www.morgenpost.de/berlin/wohnun-
g-mieten

ZITTY
 www.zitty.de/kleinanzeigen

zweitehand.de
  www.zweitehand.de/immobilien/mie-
ten/wohnung

Pokój we wspólnotach mieszkaniowych 
(WG-Zimmer)

WG-gesucht
  www.wg-gesucht.de/wg- zimmer-in-
Berlin.8.0.1.0.html

Studenten-WG
  www.studenten-wg.de/ Berlin,wg-
zimmer.html

Wohngemeinschaft
 www.wohngemeinschaft.de

WG-Suche
  www.wg-suche.de/wg-zimmer/deut-
schland-berlin

WG Berlin
 www.wgberlin.net

Flüchtlinge willkommen
 www.fluechtlinge-willkommen.de

Doradztwo i wsparcie
W przypadku potrzeby uzyskania pomo-
cy przy zawieraniu umowy najmu mogą 
zwrócić się Państwo do organu odpowie-
dzialnego za doradztwo mieszkaniowe. 
Organ ten udzieli Państwu szczegóło-
wych informacji; w tym celu należy za-
troszczyć się o członkostwo i regularnie 
płacić składki. W przypadku niektórych 
mieszkań będą Państwo potrzebować za-
świadczenia dla osób chcących korzystać 
z mieszkań wybudowanych dzięki dota-
cjom państwowym, tzw. Wohnberechti-
gungsschein (WBS). Otrzymają je Pań-
stwo w urzędach spraw obywatelskich. 

http://www.berlin.de/special/immobilien-und-wohnen
http://www.berlin.de/special/immobilien-und-wohnen
http://berliner-zeitung.immowelt.de
http://tagesspiegel.immowelt.de/
http://www.morgenpost.de/berlin/wohnung-mieten
http://www.morgenpost.de/berlin/wohnung-mieten
http://www.zweitehand.de/immobilien/mieten/wohnung
http://www.zweitehand.de/immobilien/mieten/wohnung
http://www.wg-gesucht.de/wg-zimmer-in-Berlin.8.0.1.0.html
http://www.wg-gesucht.de/wg-zimmer-in-Berlin.8.0.1.0.html
http://www.studenten-wg.de/Berlin,wg-zimmer.html
http://www.studenten-wg.de/Berlin,wg-zimmer.html
http://www.wohngemeinschaft.de
http://www.wg-suche.de/wg-zimmer/deutschland-berlin
http://www.wg-suche.de/wg-zimmer/deutschland-berlin
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Ewangelicka opieka społeczna i opieka 
nad młodzieżą (EJF) doradza uchodźcom 
posiadającym prawo do pobytu w ra-
mach poszukiwania mieszkania i pośred-
niczy na rynku nieruchomości.Jeśli nie 
mogą znaleźć Państwo żadnego miesz-
kania,zachęcamy do zwrócenia się o po-
moc do wyszczególnionych placówek. Na 
stronie internetowej Berliner Kältehilfe 
znajdą Państwo bogatą ofertę – w róż-
nych językach – noclegowni, kuchni dla 
ubogich, sklepów odzieżowe, ośrodków 
opieki medycznej i poradni.

  www.kaeltehilfe-berlin.de/21-angebot-
-bezirke/68-angebot-bezirk-spandau

Doradztwo mieszkaniowe

Berliner Mieterverein e.V.
Spichernstraße 1
10777 Berlin

 030 2262 60
 bmv@berliner-mieterverein.de
  www.berliner-mieterverein.de
  Informacje pisemne w języku arabskim, 
angielskim, francuskim, włoskim, pol-
skim, rumuńskim, rosyjskim, hiszpań-
skim, serbskim, tureckim, wietnam-
skim itp.

Berliner Mieter Gemeinschaft e.V.
Möckernstraße 92
10963 Berlin

 030 2168 001
 verwaltung@bmgev.de
  www.bmgev.de

Mieterschutzbund Berlin e.V.
Torstraße 25
10119 Berlin

 030 9210 2303 0
 mitte@mieterschutzbund.berlin
  www.mieterschutzbund-berlin.de

Doradztwo w zakresie poszukiwania 
mieszkania dla uchodźców

Ewangelicka opieka społeczna i opieka 
nad młodzieżą (EJF)
Turmstraße 4
10559 Berlin

 030 3230 4007
 wohnungen-fuer-fluechtlinge@ejf.de
  www.ejf.de/einrichtungen/migra-

tion-und-fluechtlingshilfe/wohnun-
gen-fuer-fluechtlinge.html

  arabski, perski, dari, turecki, urdu, 
tigrinia, rosyjski, bośniacki, serbski, 
kurdyjski

Place4Refugees
Place4Refugees udostępnia wskazówki 
dotyczące najrozmaitszych sposobów po-
szukiwania mieszkania.

 info@place4refugees.de
 www.place4refugees.org

Bezdomni

Urząd Dzielnicy Spandau, Wydział Spraw 
Społecznych
Galenstraße 14
13597 Berlin

 030 115
 030 90279 3377
 sozialamt@ba-spandau.berlin.de

http://www.kaeltehilfe-berlin.de/21-angebot-bezirke/68-angebot-bezirk-spandau
http://www.kaeltehilfe-berlin.de/21-angebot-bezirke/68-angebot-bezirk-spandau
http://www.ejf.de/einrichtungen/migration-und-fluechtlingshilfe/wohnungen-fuer-fluechtlinge.html
http://www.ejf.de/einrichtungen/migration-und-fluechtlingshilfe/wohnungen-fuer-fluechtlinge.html
http://www.ejf.de/einrichtungen/migration-und-fluechtlingshilfe/wohnungen-fuer-fluechtlinge.html
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Berlińska misja miejsca kościoła ewange-
lickiego
Noclegownia
Franklinstraße 27
10587 Berlin

 030 3912 722
  www.berliner-stadtmission.de/not-
-franklinstr

Berlińska misja miejsca kościoła ewange-
lickiego
Misja kolejowa przy zoo dworcowym

  www.berliner-stadtmission.de/ba-
hnhofsmission/projekte/hilfen-fuer-
-wohnungslose/am-bahnhof-zoo

GEBEWO pro
Noclegownia dla kobiet
Tieckstraße 17
10115 Berlin

 030 2832 939
 notuebernachtung@gebewo.de
  www.gebewo-pro.de/notuebernach-
tung-fuer-frauen

http://www.berliner-stadtmission.de/not-franklinstr
http://www.berliner-stadtmission.de/not-franklinstr
https://www.berliner-stadtmission.de/bahnhofsmission/projekte/hilfen-fuer-wohnungslose/am-bahnhof-zoo
https://www.berliner-stadtmission.de/bahnhofsmission/projekte/hilfen-fuer-wohnungslose/am-bahnhof-zoo
https://www.berliner-stadtmission.de/bahnhofsmission/projekte/hilfen-fuer-wohnungslose/am-bahnhof-zoo
http://www.gebewo-pro.de/notuebernachtung-fuer-frauen
http://www.gebewo-pro.de/notuebernachtung-fuer-frauen
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5
Język

Doradztwo w zakresie kursów 
językowych i oferty kursów 
językowych

Kursy integracyjne w Spandau
Kurs integracyjny w swojej okolicy znajdą 
Państwo na stronie internetowej Federal-
nego Urzędu do spraw Migracji i Uchodź-
ców (BAMF):

  www.bamf.de/DE/Willkommen/Deut-
schLernen/Integrationskurse/integra-
tionskurse-node.html

Uniwersytet ludowy (VHS) Spandau
Moritzstraße 17
13597 Berlin

 030 90279 5000
 info@vhs-spandau.de
  www.berlin.de/vhs/volkshoch-
schulen/spandau

Kursy integracyjne – kurs języka  
niemieckiego (GIZ e.V.)
Reformationsplatz 4a
13597 Berlin

 030 5130 100
 marina.fuhrmann@giz-berlin.de
  https://giz.berlin/courses/integra-
tionskurs.htm

Mogą Państwo uczyć się języka niemieckiego 
również na prywatnych lekcjach. Albo skorzy-
stać z jednego z licznych bezpłatnych interne-
towych kursów językowych. Wiele berlińskich 
inicjatyw oferuje bezpłatne lub niezwykle 
korzystnie cenowo kursy językowe.

  www.netzwerk-deutschkurse-fuer-alle.de

Jest wiele sposobów na naukę 
języka niemieckiego. Więk-
szość imigrantów może ukoń-
czyć kurs integracyjny. Koszty 
z reguły ponosi państwo. Kur-
sy oferowane są przez uni-
wersytety ludowe lub orga-
nizacje prywatne. Uchodźcy, 
którzy nie są jeszcze upraw-
nieni do uczęszczania na kurs 
integracyjny, mogą zapisać 
się do jednego z berlińskich 
uniwersytetów ludowych na 
„kurs języka niemieckiego dla 
uchodźców”. 

językowych i oferty kursów języ-
i oferty kursów językowych Język Doradzt-

oferty kursów językowych Język Doradztwo w zakresie 
kursów językowych Język Doradztwo w zakresie kursów 
językowych Język Doradztwo w zakresie kursów języ-
Język Doradztwo w zakresie kursów językowych i oferty 

kursów językowych i
w zakresie kursów

Język
Doradztwo

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
http://www.netzwerk-deutschkurse-fuer-alle.de
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4

Kształ-

6
Praca

Doradztwo w zakresie pracy

Witamy w Stowarzyszeniu Współpracy 
Międzykulturowej (GIZ) e.V.
Doradztwo w zakresie poszukiwania pra-
cy, podejmowania pracy, orientacji zawo-
dowej i kształcenia uzupełniającego
Jüdenstraße 30
13597 Berlin

 030 5130 1002 7
 wia@giz.berlin
 www.giz-berlin.de

Godziny urzędowania
poniedziałek und czwartek w godz. 
10:00–13:00 oraz  14:00–17:00

 arabski, perski i niemiecki

Młodzieżowa Agencja Pracy
Nadrzędnym celem Młodzieżowej Agencji 
Pracy w Berlinie jest niesienie pomocy 
berlińskiej młodzieży lub młodym doro-
słym do 25. życia w zdobyciu kwalifikacji 
zawodowych.
Wohlrabedamm 32
13629 Berlin

 030 90227 5052
 jba@jba-berlin.de
 www.jba-berlin.de

Służba migracyjna dla młodzieży w  
Spandau –  Caritas e.V.
Służba migracyjna dla młodzieży, do-
radztwo dla osób w wieku 12-27 lat
Centrum migracyjne Spandau
Hasenmark 3
13585 Berlin

 030 6663 4612
 030 6663 3613

W Niemczech istnieją rozma-
ite sposoby na znalezienie 
pracy. Agencje pracy i tzw. 
Jobcenter pośredniczą  
w zatrudnieniu i doradzają  
w zakresie dalszych możliwo-
ści kształcenia.

Uznawanie kwalifikacji
kwalifikacji zawodowych zdobytych

zawodowych zdobytych za granicą Praca Doradztwo 
zdobytych za granicą Praca Doradztwo w zakresie pracy 
za granicą Praca Doradztwo w zakresie pracy Poszuki-
Doradztwo w zakresie pracy Poszukiwanie pracy Uzna-

pracy Poszukiwanie
w zakresie pracy

Praca
Doradztwo
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 a.becker@caritas-berlin.de
  www.caritas-berlin.de/beratungun-
dhilfe/berlin/migration/jugendmigra-
tionsdienst

Doradztwo
wtorek w godz. 9:00–12:00
czwartek w godz. 15:00–18:00 oraz po 
uzgodnieniu

Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands 
e.V. – CJD Berlin-Brandenburg
promigra – służba migracyjna dla mło-
dzieży w Spandau
Doradztwo dla osób w wieku 12-27 lat
Kurstraße 5
13585 Berlin

 030 4730 2143
 030 4753 1778
 jmd.spandau@cjd-berlin.de
 www.cjd-berlin.de

Służba migracyjna dla młodzieży w 
Berlinie
Bellermannstraße 92
13357 Berlin

 030 4931 635
 nadapdap@invia-berlin.de
 www.jugendmigrationsdienste.de

Dom doradztwa dla młodzieży w Spandau
Zapewnia doradztwo młodzieży i mło-
dym dorosłym w wieku 12-27 lat na 
wszelkie tematy.
Hasenmark 21
13595 Berlin

 030 7790 78970

  info@jugendberatungs haus-
spandau.de

 www.jugendberatungshaus-spandau.de

UMACNIAĆ MŁODZIEŻ w dzielnicy – JUSTiQ
Koordynatorka projektu: Britta Müller
Klosterstraße 36
13581 Berlin

 030 90279 3334
 030 90279 2006
 bs.mueller@ba-spandau.berlin.de

Urząd Pracy Spandau
Brunsbüttler Damm 75
13581 Berlin

 030 2787 3315 0
 030 2787 3315 9
 spandau@jobassistenz-berlin.de
 www.jobassistenz-berlin.de

Work4Refugees
Bezpłatne pośrednictwo pracy dla 
uchodźców. Tutaj uchodźcy przeglądają 
oferty pracy zamieszczane przez praco-
dawców.
Landesverband Berlin e.V.
Brandenburgische Straße 80
10713 Berlin

 030 8600 1686
 info@work-for-refugees.de
 www.work-for-refugees.de
  Dodawanie ogłoszeń lub wyszukiwa-
nie na platformie online możliwe w 
języku angielskim, niemieckim, fran-
cuskim i arabskim.

http://www.caritas-berlin.de/beratungundhilfe/berlin/migration/jugendmigrationsdienst
http://www.caritas-berlin.de/beratungundhilfe/berlin/migration/jugendmigrationsdienst
http://www.caritas-berlin.de/beratungundhilfe/berlin/migration/jugendmigrationsdienst
mailto:info%40jugendberatungshaus-spandau.de?subject=
mailto:info%40jugendberatungshaus-spandau.de?subject=
mailto:bs.mueller%40ba-spandau.berlin.de?subject=
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Centrum Powitalne przy Izbie Rzemieślni-
czej w Berlinie (HWK)
Blücherstraße 68
10961 Berlin

 030 2590 3394
 buettner@hwk-berlin.de
 www.hwk-berlin.de

Poszukiwanie pracy

JobCenter Spandau
Altonaer Straße 70–72
13581 Berlin

 030 5555 7122 22
 030 5555 7169 99

Inspektor ds. migracyjnych
Altonaer Straße 70–72
13581 Berlin

 030 5555 7166 85
 katharina.semertsidis@jobcenter-ge.de

Uznawanie kwalifikacji zawodo-
wych zdobytych za granicą

Uznawanie kwalifikacji zawodowych i 
świadectw przy Izbie Przemysłowo-Han-
dlowej (IHK)
Informacje na temat doradztwa w zakre-
sie uznawania
Fasanenstraße 85
10623 Berlin

 030 3151 0424
 030 3151 0107
 gunda.schnock@berlin.ihk.de

  www.ihk-berlin.de/Service-und-Be-
ratung/fachkraefte-und- mitarbeiter/
Anerkennungsberatung_nicht_re-
glemtierter_Berufe/Angebot_Aner-
kennungsberatung/3319682

 angielski i arabski

Uznawanie kwalifikacji zawodowych i 
świadectw przy Izbie Handlowej w Berlinie 
(IHK)
Doradztwo indywidualne
Blücherstraße 68
10961 Berlin

 030 2590 3481
 intepe@hwk-berlin.de 
 nowara@hwk-berlin.de
  www.hwk-berlin.de/ausbildung/au-
slaendische-qualifikationen

Doradztwo u inspektorów ds. integracji 
kraju związkowego Berlin
Doradztwo w zakresie uznawania i zdo-
bywania kwalifikacji
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin

 030 90172 313
  www.berlin.netzwerk-iq.de/
unsere-angebote-fuer- menschen-
mit-im-ausland-erworbenen-
berufsqualifikationen

http://www.ihk-berlin.de/Service-und-Beratung/fachkraefte-und-mitarbeiter/Anerkennungsberatung_nicht_reglemtierter_Berufe/Angebot_Anerkennungsberatung/3319682
http://www.ihk-berlin.de/Service-und-Beratung/fachkraefte-und-mitarbeiter/Anerkennungsberatung_nicht_reglemtierter_Berufe/Angebot_Anerkennungsberatung/3319682
http://www.ihk-berlin.de/Service-und-Beratung/fachkraefte-und-mitarbeiter/Anerkennungsberatung_nicht_reglemtierter_Berufe/Angebot_Anerkennungsberatung/3319682
http://www.ihk-berlin.de/Service-und-Beratung/fachkraefte-und-mitarbeiter/Anerkennungsberatung_nicht_reglemtierter_Berufe/Angebot_Anerkennungsberatung/3319682
http://www.ihk-berlin.de/Service-und-Beratung/fachkraefte-und-mitarbeiter/Anerkennungsberatung_nicht_reglemtierter_Berufe/Angebot_Anerkennungsberatung/3319682
http://www.hwk-berlin.de/ausbildung/auslaendische-qualifikationen
http://www.hwk-berlin.de/ausbildung/auslaendische-qualifikationen
http://www.berlin.netzwerk-iq.de/unsere-angebote-fuer-menschen-mit-im-ausland-erworbenen-berufsqualifikationen
http://www.berlin.netzwerk-iq.de/unsere-angebote-fuer-menschen-mit-im-ausland-erworbenen-berufsqualifikationen
http://www.berlin.netzwerk-iq.de/unsere-angebote-fuer-menschen-mit-im-ausland-erworbenen-berufsqualifikationen
http://www.berlin.netzwerk-iq.de/unsere-angebote-fuer-menschen-mit-im-ausland-erworbenen-berufsqualifikationen
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Samodzielna działalność go-
spodarcza – zakładanie własnej 
firmy

Urząd Dzielnicy Spandau
Doradztwo w zakresie wspierania przed-
siębiorczości
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 030 90279 2272
  wirtschaftsfoerderung@ba-spandau.
berlin.de

  www.berlin.de/ba-spandau/ politik-
und-verwaltung/service-und-organi-
sationseinheiten/wirtschaftsfoerde-
rung

Centrum Usług Izby Przemysłowo-Handlo-
wej (IHK) w Berlinie
Fasanenstraße 85
10623 Berlin

 030 3151 00
 service@berlin.ihk.de
  www.ihk-berlin.de

Izba Handlowa w Berlinie (HWK)
Blücherstraße 68
10961 Berlin

 030 2590 301
 info@hwk-berlin.de
  www.hwk-berlin.de/ueber-uns/die-
-handwerkskammer

Inicjatywa Samodzielnych Imigrantów e.V. 
(I.S.I)
Doradztwo dla zakładających własną 
działalność kobiet
z przeszłością migracyjną
Kurfürstenstraße 126
10785 Berlin

 030 6113 336
 info@isi-ev.de
  www.isi-ev.de

mailto:wirtschaftsfoerderung%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:wirtschaftsfoerderung%40ba-spandau.berlin.de?subject=
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/service-und-organisationseinheiten/wirtschaftsfoerderung
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/service-und-organisationseinheiten/wirtschaftsfoerderung
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/service-und-organisationseinheiten/wirtschaftsfoerderung
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/service-und-organisationseinheiten/wirtschaftsfoerderung
http://www.hwk-berlin.de/ueber-uns/die-handwerkskammer
http://www.hwk-berlin.de/ueber-uns/die-handwerkskammer
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Kształ-

7
Kształcenie

Przedszkola
Dzieci w wieku od 0 do 6 lat można oddać 
pod opiekę niani lub posłać do przedszko-
la z całodzienną opieką (tzw. Kita). Każde-
mu dziecku w Berlinie od pierwszego roku 
życia przysługuje prawo do otrzymania 
miejsca opieki. Zachęcamy do zapytania w 
przedszkolach w Państwa pobliżu o wolne 
miejsca i zapisania się na listę oczekują-
cych. Przedszkola decydują samodzielnie, 
które dziecko zostanie przyjęte.  W celu 
dokonania rejestracji potrzebują Państwo 
rachunku kosztów, który otrzymają Pań-
stwo u grupy specjalistów całodniowej 
opieki przedszkolnej „Kitagutscheinstelle” 
w Ratuszu w Spandau. Doradztwo w za-
kresie opieki przedszkolnej oraz przegląd 
wszystkich placówek całodniowej opieki 
przedszkolnej uzyskają Państwo w Urzę-
dzie ds. młodzieży Spandau.
Tutaj znajdą Państwo również przegląd 
specjalistycznych placówek kształcenia 
wczesnoszkolnego:

  www.berlin.de/ba-spandau/politik-
-und-verwaltung/aemter/jugendamt/
kindertagesbetreuung/

Doradczynie: 
Pani Polko, Pani Bordien

Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 030 90279 3274
 kita-koordination@ba-spandau.berlin.de

Terminy spotkań indywidualnych
wtorek w godz. 09:00–11:00
Czwartek: 16:00–18:00

 

Dzieci w Niemczech rozpo-
czynają edukacje szkolną 
w wieku 6 lat. Zgłoszenie 
do szkoły następuje auto-
matycznie wraz z zameldo-
waniem mieszkania. Czas 
uczęszczania do szkoły wy-
nosi co najmniej dziesięć lat. 
Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej dzieci idą do liceum 
lub do zintegrowanej szkoły 
średniej. W zależności od 
ukończonej szkoły mogą roz-
począć szkolenie zawodowe 
lub podjąć studia na uczelni 
wyższej lub uniwersytecie.

Studia Kształcenie dorosłych Pakiet 
Kształcenie dorosłych Pakiet edukacyjny

dorosłych Pakiet edukacyjny Kształcenie Przedszkola 
Pakiet edukacyjny Kształcenie Przedszkola Szkoła 
edukacyjny Kształcenie Przedszkola Szkoła Kształcenie 
Kształcenie Przedszkola Szkoła Kształcenie zawodowe 

zawodowe Stu-
Kształcenie zawodowe

Kształcenie
Przedszkola Szkoła

http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/kindertagesbetreuung/
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/kindertagesbetreuung/
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/kindertagesbetreuung/
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Bon Kita
Urząd ds. młodzieży Spandau
Miejsce wydawania bonów
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 030 90279 3149
 030 90279 6605
  kindertagesbetreuung@ba-spandau.
berlin.de

Szkoła

Urząd szkolny

w przypadku pytań o miejsca w szkole dla 
dzieci bez znajomości języka niemieckiego
Carl-Schurz-Straße 8
13597 Berlin

 030 90279 2235
 schulamt@ba-spandau.berlin.de

W Berlina są zarówno szkoły publiczne, 
jak i szkoły prywatne. Zestawienie szkół 
w dzielnicy Spandau znajdą Państwo na 
stronie internetowej Administracji Sena-
tu ds. Kształcenia, Młodzieży i Rodziny:

  www.berlin.de/sen/bildung/schule/
berliner-schulen/schulverzeichnis

Dzieci, które nie znają jeszcze języka
niemieckiego, uczęszczają najpierw do 
specjalnych klas, tak zwanych „klas po-
witalnych”. Informacje na temat zgłosze-
nia oraz przydziału do danej klasy dzieci
bez znajomości języka niemieckiego 
znajdą Państwo na stronie internetowej 
Urzędu Szkolnego dzielnicy Spandau.

Placówka koordynacyjna ds. klas powi-
talnych
Organ zajmujący się nadzorem szkół 
może powołać wykwalifikowanych do-
radców w celu zapewnienia wsparcia 
danej szkole: Wykwalifikowani doradcy 
wypełniają zadania doradcze, koordyna-
cyjne, opiekuńcze i organizacyjne.
Streitstraße. 6–7
13587 Berlin

 030 90279 3139
 sibylle.behnes@senbjf.berlin.de

Centra Psychologii Szkolnej oraz Doradz-
twa i Wsparcia Edukacyjnego (SIBUZ)
SiBuZ udziela z reguły wsparcia na wnio-
sek szkoły w przypadku występowania 
przeszkód w rozwoju dziecka lub jego 
nieprawidłowego zachowania w życiu 
codziennym szkoły. SiBuZ jest również 
odpowiedzialny za przeprowadzanie spe-
cjalnych pedagogicznych postępowań do-
chodzeniowych.
Streitstraße 6
13587 Berlin

 030 90279 5850
 sabine.wasmuth@senbjf.berlin.de

Kształcenie zawodowe

Młodzieżowa Agencja Pracy
Nadrzędnym celem Młodzieżowej Agencji 
Pracy w Berlinie jest niesienie pomocy 
berlińskiej młodzieży lub młodym doro-
słym do 25. życia w zdobyciu kwalifikacji 
zawodowych.

mailto:kindertagesbetreuung%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:kindertagesbetreuung%40ba-spandau.berlin.de?subject=
http://www.berlin.de/sen/bildung/schule/berliner-schulen/schulverzeichnis
http://www.berlin.de/sen/bildung/schule/berliner-schulen/schulverzeichnis
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Wohlrabedamm 32
13629 Berlin

 030 90227 5052
 jba@jba-berlin.de
 www.jba-berlin.de

Regionalny Związek Edukacji (RAV)
Doradczyni: Patricia Schmihing (koordy-
natorka związku)

 030 3699 6980
 patricia.schmihing@sos-kinderdorf.de
 www.sos-berlin.de

Ewangelicki Ośrodek Diakonijny Johan-
nesstift
nr domu 12
Schönwalder Allee 26
13587 Berlin

 030 3360 90
 030 3360 9506
 info@evangelisches-johannesstift.de

Biuro Witamy w Pracy (WiA) Spandau GIZ 
e.V.
Reformationsplatz 2
13597 Berlin

 030 5130 10027
 wia@giz.berlin
  https://giz.berlin/projects/wia-bu-
ero-spandau.htm

  turecki, francuski, angielski, polski, 
rosyjski, hiszpański, kurdyjski, bo-
śniacki, serbski, afar, amharski, saho, 
tigre

Stowarzyszenie Współpracy Międzykultu-
rowej e.V. (GIZ)
Reformationsplatz 2
13597 Berlin

 030 3039 8709
 info@giz.berlin
 https://giz.berlin/

RKI BBW
(wejście od Nottepfad)
Krampnitzer Weg 83–87
14089 Berlin

 030 3650 2117
 030 3656 856

die Wille gmbH
die Wille gGmbH jako przedsiębiorstwo 
społeczne ma wieloletnie doświadczenie 
w realizacji ofert edukacyjnych, dorad-
czych oraz promocyjnych w samym Berli-
nie i w całej Brandenburgii.
Müllerstraße 56–58
13349 Berlin

 030 2647 620
 030 2647 6299
  diewille@evangelisches-johannesstift.de
  www.evangelisches-johannesstift.de/
die-wille

ARRIVO Hospitality
Pośrednictwo w kształceniu w zakresie 
szkoleń dla młodych uchodźców w ber-
lińskim sektorze hotelarskim
Waldenserstraße 2–4
10551 Berlin

 030 3973 9169
 afourestie@bildungsmarkt.de

https://giz.berlin/projects/wia-buero-spandau.htm
https://giz.berlin/projects/wia-buero-spandau.htm
http://www.evangelisches-johannesstift.de/die-wille
http://www.evangelisches-johannesstift.de/die-wille
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  www.hospitality-berlin.de/de/ unsere-
angebote/fuer-gefluechtete

ARRIVO GesBiT GmbH
Informacje i doradztwo w zakresie za-
wodów w sektorze zdrowia i opieki spo-
łecznej
Karl-Marx-Straße 43
12043 Berlin

 0176 3426 3120
 arrivo@gesbit.de

Warsztaty ćwiczeniowe BERLIN ARRIVO
w sektorze rzemieślniczym i społecznym
Köpenicker Straße 148
10997 Berlin

 030 6950 8900
 f.hartmann@schlesische27.de

ARRIVO Ringpraktikum
Netzwerk Großbeerenstraße
Großbeerenstraße 2–10
12107 Berlin

 030 7628 7085
 info@ringpraktikum-berlin.de
 http://ringpraktikum-berlin.de

Studia

Doradztwo w zakresie studiów –  
Technische Universität Berlin
Pokój 0070
Budynek główny
Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin

 in2@tu-berlin.de

Godziny przyjęć (bez wcześniejszego uzgod-
nienia terminu) 
poniedziałek, czwartek i piątek w godz. 
9:30–12:30
wtorek w godz. 14:00–18:00
środa w godz. 09:30–12:30 oraz  
14:00–16:00

Kursy edukacyjne online dla uchodźców – 
Kiron Open Higher Education
Massive Open Online Courses (MOOCs) 
na czterech kierunkach studiów
Am Festungsgraben 1
10117 Berlin

 030 2201 3951
 info@kiron.ngo
  www.kiron.ngo/for-students/how-
-does-it-work

Doradztwo w zakresie studiów Freie 
Universität (FU)
Iltisstraße 4
14195 Berlin

 030 8387 0000
 info-service@fu-berlin.de

Godziny urzędowania
od poniedziałku do czwartku w godz. 
09:00–17:00
poniedziałek w godz. 09:00–15:00

  co drugi poniedziałek, na zmianę po 
niemiecku, angielsku, arabsku i persku

Doradztwo w zakresie studiów Humboldt 
Universität (HU)
Unter den Linden 6
10117 Berlin

 refugees.welcome@hu-berlin.de

http://www.hospitality-berlin.de/de/unsere-angebote/fuer-gefluechtete
http://www.hospitality-berlin.de/de/unsere-angebote/fuer-gefluechtete
http://www.kiron.ngo/for-students/how-does-it-work
http://www.kiron.ngo/for-students/how-does-it-work
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  www.hu-berlin.de/de/studium/bera-
tung/refugees/sprechstunde

Otwarte konsultacje 
wtorek w godz. 13:00–16:00    (bez reje-
stracji)

 arabski, niemiecki, angielski, perski

Kształcenie dorosłych

Stowarzyszenie Współpracy Międzykultu-
rowej (GIZ) e.V.
Punkt kontaktowy dla osób w dzielnicy, 
które nie potrafią poprawnie czytać i 
pisać
Mönchstraße 7
13597 Berlin

 030 5130 1006 0
 lerncafe@giz.berlin
  www.giz.berlin/projects/ lerncafe-
spandau.html

Pakiet edukacyjny
Mają Państwo prawo do świadczeń  
w ramach pakietu edukacyjnego (obiad  
w przedszkolu, opieka przedszkolna, 
szkoła lub świetlica, osobiste przybo-
ry szkolne, korepetycje, uczestnictwo 
w wycieczkach przedszkolnych lub 
szkolnych, udział w całodniowej opiece 
przedszkolnej lub szkolnych wyjazdach 
w przypadku, gdy Państwo lub Państwa 
dziecko otrzymują jedno z następują-
cych świadczeń socjalnych: Zasiłek dla 
bezrobotnych II, zasiłek socjalny, pomoc 
społeczna, zasiłek mieszkaniowy, zasiłek 

rodzinny lub świadczenia na podstawie 
ustawy o świadczeniach dla osób ubiega-
jących się o azyl.
Informacje odnośnie pakietu edukacyjne-
go na stronie:

  www.berlin.de/sen/bjw/bildungspaket
Formularze, karty:

  www.berlin.de/sen/bjf/bildungspa-
ket/artikel.108191.php

Finansowanie studiów (BAföG)
Behrenstraße 40–41
10117 Berlin

 030 9393 970
  www.stw.berlin/finanzierung.html

Stypendia
Tutaj znajdą Państwo informacje na temat 
stypendiów: 

  www.daad.de/deutschland/stipen-
dium/de

  www.obs-ev.de
  www.deutschland-stipendium.de

Przegląd wszystkich stypendiów
znajdą Państwo na stronie:

  www.stipendienlotse.de

Dofinansowanie nauki zawodu (BAB)
  www.arbeitsagentur.de/bildung/au-
sbildung/berufsausbildungsbeihilfe-
-bab

  https://con.arbeitsagentur.de/prod/
apok/ct/dam/download/documents/
Merkblatt-BAB_ba013469.pdf

http://www.hu-berlin.de/de/studium/beratung/refugees/sprechstunde
http://www.hu-berlin.de/de/studium/beratung/refugees/sprechstunde
http://www.giz.berlin/projects/lerncafe-spandau.html
http://www.giz.berlin/projects/lerncafe-spandau.html
http://www.berlin.de/sen/bjf/bildungspaket/artikel.108191.php
http://www.berlin.de/sen/bjf/bildungspaket/artikel.108191.php
http://www.stw.berlin/finanzierung.html
http://www.daad.de/deutschland/stipendium/de
http://www.daad.de/deutschland/stipendium/de
http://www.obs-ev.de
http://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsausbildungsbeihilfe-bab
http://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsausbildungsbeihilfe-bab
http://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsausbildungsbeihilfe-bab
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/Merkblatt-BAB_ba013469.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/Merkblatt-BAB_ba013469.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/Merkblatt-BAB_ba013469.pdf
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48
Oferty specjalne

W celu uzyskania informacji na temat 
oferty kursów poszczególnych placówek 
prosimy zapoznać się z konkretną stroną 
internetową.

Rodzina

Koordynatorka ds. uchodźców Biura ds. 
Młodzieży w dzielnicy Spandau
Doradczyni w sprawach związanych z rodzi-
ną, dziećmi i młodzieżą – w szczególności 
dla specjalistów: Pani Acimi
Klosterstraße 36 
13597 Berlin 

 030 90279 3445
 a.acimi@ba-spandau.berlin.de

Mobilny zespół pilotażowy
Celem projektu jest integracja dzieci w 
wieku poniżej dwunastu lat, posiadających 
doświadczenia związane z uchodźstwem, 
ich rodzin i kobiet w ciąży ze strukturami 
opieki zdrowotnej w długofalowej perspek-
tywie.
Klinika Medycyny Dzieci i Młodzieży –  
Ev. Waldkrankenhaus Spandau  
Paul-Gerhardt-Diakonie
Stadtrandstraße 555
13589 Berlin

 030 3702 2174
 lotsenteam@pgdiakonie.de 

Wczesna pomoc
W ramach „Wczesnej pomocy” znajdą Pań-
stwo lokalne i regionalne programy wspar-
cia dla rodziców i dzieci od początku ciąży 
do ukończenia 3. roku życia. Ich celem jest 

Oferty te skierowane są do 
rodzin z małymi dziećmi/
nastolatkami, kobiet, senio-
rów/seniorek, osób niepełno-
sprawnych i osób o odmien-
nej tożsamości seksualnej.

Kobiety Seniorzy Osoby
Seniorzy Osoby niepełnosprawne

Osoby niepełnosprawne Osoby o odmiennych orien-
niepełnosprawne Osoby o odmiennych orientacjach 
Osoby o odmiennych orientacjach seksualnych Ofer-
Rodzina Dzieci Młodzież Kobiety Seniorzy Osoby niepeł-

Młodzież Kobiety
Rodzina Dzieci

Oferty
specjalne
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poprawa możliwości rozwoju dzieci i rodzi-
ców w rodzinie i społeczeństwie poprzez 
wczesne i zrównoważone wsparcie oraz 
umożliwienie prawidłowego rozpoczęcia ży-
cia rodzinnego.

  www.frühe-hilfen-spandau.de/ange-
bote

  fruehe-hilfen-spandau@ba-spandau.
berlin.de

Centrum doradztwa edukacyjno-rodzinne-
go przy Urzędzie Dzielnicy Spandau
Pokój 1220 w ratuszu
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 030 90279 2448
  erziehungsberatung@ba-spandau.
berlin.de

  www.berlin.de/ba-spandau/ politik-
und-verwaltung/aemter/jugendamt/
erziehungs-und-familienberatung

Konsultacje są bezpłatne.

Centrum doradztwa edukacyjno-rodzinne-
go Placówka wsparcia psychologicznego 
Spandau (Neustadt)
Personel poradni zapewnia doradztwo, 
pomoc i wsparcie dla rodziców i rodzin 
we wszystkich sprawach związanych z 
edukacją i rodziną, konfliktów z rodzica-
mi, rodzeństwem, nauczycielami, przyja-
ciółmi lub partnerami.
Kirchhofstraße 30
13585 Berlin

 030 3361 429

 

Centrum doradztwa edukacyjno-rodzinne-
go Placówka wsparcia psychologicznego 
Spandau (Siemensstadt)
Personel poradni zapewnia doradztwo, 
pomoc i wsparcie dla rodziców i rodzin 
we wszystkich sprawach związanych z 
edukacją i rodziną, konfliktów z rodzica-
mi, rodzeństwem, nauczycielami, przyja-
ciółmi lub partnerami.
Goebelstraße 135
13629 Berlin

 030 3010 5115

Informacje dla przyszłych matek i ojców
Pod poniższym linkiem znajdą Państwo 
do pobrania broszurę zatytułowaną 
„Oferty dla przyszłych matek i ojców, ro-
dzin z niemowlętami i małymi dziećmi w 
Spandau 2017/2018”:

  www.berlin.de/ba-spandau/service/
publikationen/artikel.234109.php

Dzieci

Koordynatorka ds. uchodźców Biura ds. 
Młodzieży w dzielnicy Spandau
Doradczyni w sprawach związanych z ro-
dziną, dziećmi i młodzieżą – w szczegól-
ności dla specjalistów: Pani Acimi
Klosterstraße 36
13597 Berlin

 030 90279 3445
 a.acimi@ba-spandau.berlin.de

http://www.frühe-hilfen-spandau.de/angebote
http://www.frühe-hilfen-spandau.de/angebote
mailto:fruehe-hilfen-spandau%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:fruehe-hilfen-spandau%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:erziehungsberatung%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:erziehungsberatung%40ba-spandau.berlin.de?subject=
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/erziehungs-und-familienberatung
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/erziehungs-und-familienberatung
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/erziehungs-und-familienberatung
http://www.berlin.de/ba-spandau/service/publikationen/artikel.234109.php
http://www.berlin.de/ba-spandau/service/publikationen/artikel.234109.php
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Place zabaw

Serdecznie pragniemy Państwa zaprosić 

do korzystania z placów zabaw w dziel-
nicy Spandau. Szczegółowy opis znajdą 
Państwo pod poniższym linkiem:

  www.berlin.de/ba-spandau/politik-
-und-verwaltung/aemter/strassen-
-und-gruenflaechenamt/gruenfla-
echen/artikel.478787.php

Ponadto w ratuszu i informacji turystycz-
nej dostępne są broszury pod nazwą 
„Moje place zabaw w Spandau”.

Centra Rodziny
Centra Rodziny wspierają rozwój spo-
łeczno-przestrzenny ramach między-
resortowych działań na rzecz rodzin, 
zwłaszcza w przedszkolach całodniowej 
opieki, służą rodzinom jako punkty za-
czepienia i wspierają je.

Centrum Rodzinne Stresow – 
Ev.  Kirchengemeinde St. Nikolai
Grunewaldstraße 7
13597 Berlin

 030 3530 2789

Centrum Rodzinne Villa Nova – 
 Kompaxx e.V.
Rauchstraße 66
13587 Berlin

 030 3377 6116
  www.kompaxx.de/index.php?id=7

Centrum Rodzinne Hermine Heerstraße 
Nord
Räcknitzer Steig 12 
(Dostęp przez Maulbeerallee 23)

13593 Berlin
 030 3640 3877
 familienzentrum-hermine@trialog-  

 berlin.de

Centrum Rodzinne Falkenhagener Feld 
West
Wasserwerkstraße 3
13589 Berlin

 030 2232 4148
  fizwasserwerkstrasse@humanisti-
schekitas.de

Centrum Rodzinne Falkenhagener Feld Ost  
Westerwaldstraße 15–17
13589 Berlin

 030 3439 7890
 fiz-ost@fippev.de

Centrum Rodzinne Kita Lasiuszeile
Lasiuszeile 6
13585 Berlin

 030 2903 4671
  familienzentrum-lasius@jugendwoh-
nen-berlin.de

Centrum Rodzinne Rohrdamm – 
 Kompaxx e.V.
Voltastraße 2
13629 Berlin

 030 3675 7560
 0151 1133 4903
 famz.rohrdamm@kompaxx.de
  www.kompaxx.de/index.php?id=170

Centrum Rodzinne Wilhelmine
Weverstraße 72
13595 Berlin

 030 9395 2197
   familientreff@trialog-berlin.de

http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/gruenflaechen/aartikel.478787.php
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/gruenflaechen/aartikel.478787.php
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/gruenflaechen/aartikel.478787.php
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/gruenflaechen/aartikel.478787.php
http://www.kompaxx.de/index.php?id=7
mailto:familienzentrum-hermine%40trialog-berlin.de?subject=
mailto:familienzentrum-hermine%40trialog-berlin.de?subject=
mailto:fizwasserwerkstrasse%40humanistischekitas.de?subject=
mailto:fizwasserwerkstrasse%40humanistischekitas.de?subject=
mailto:fiz-ost%40fippev.de?subject=
mailto:familienzentrum-lasius%40jugendwohnen-berlin.de?subject=
mailto:familienzentrum-lasius%40jugendwohnen-berlin.de?subject=
http://www.kompaxx.de/index.php?id=170
mailto:%20familienzentrum.stresow%40nikolai-spandau.de?subject=
mailto:familientreff%40trialog-berlin.de?subject=
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Centrum Rodzinne Villa Nova
Rauchstraße 66
13587 Berlin

 030 3377 6116
 villanova@kompaxx.de

Centrum Rodzinne Wilhelmine
Weverstraße 72
13595 Berlin

 030 9395 2197
 familientreff@trialog-berlin.de

Rodzina w Centrum Falkenhagener Feld 
Ost (FiZ)
Hermann-Schmidt-Weg 5
13589 Berlin

 030 3439 7890

Casablanca Spandau gGmbH
Hauskavel Weg 17
13589 Berlin

 030 3083 22711
 pfaack@g-casablanca.de
  www.g-casablanca.de

Młodzież

Koordynatorka ds. uchodźców Biura ds. 
Młodzieży w dzielnicy Spandau
Doradczyni w sprawach związanych z rodzi-
ną, dziećmi i młodzieżą – w szczególności 
dla specjalistów: Pani Acimi
Klosterstraße 36 
13597 Berlin 

 030 90279 3445
 a.acimi@ba-spandau.berlin.de

Centra młodzieżowe
Biuro ds. młodzieży Spandau posiada 
wiele ofert w zakresie wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży w trakcie wakacji: Pro-
gram wakacyjny „Dzieci na świeżym po-
wietrzu i na słońcu” jest skierowany do 
dzieci w wieku od siedmiu do trzynastu 
lat i organizowany jest każdego dnia w 
różnych lokalizacjach dzielnicy Spandau. 
Obecnie są to centra rekreacyjne przy 
Aalemannufer, strefa czasu wolnego Co-
smarweg i ośrodek sportowy Südpark.

Organizujemy ponadto kolonie dla dzieci 
i młodzieży w wieku od ośmiu do piętna-
stu lat w różnych miejscach nieopodal i 
wzdłuż Morza Północnego i Bałtyckiego.

Istnieje również możliwośćwysłania dzie-
ci pomiędzy szóstym a dziesiątym rokiem 
życia na wymianę do Holandii.
Oferty wakacyjne organizowane są z re-
guły we współpracy z niezależnymi pod-
miotami. Wysokość opłat za uczestnic-
two obliczana jest zawsze na podstawie 
całkowitego dochodu  danej rodziny.
Szczegółowe informacje
Ratusz Spandau
Pokój U40 lub U38
Carl-Schurz-Str. 2/6
13597 Berlin

 030 90279 6531
 030 90279 2329
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Centrum Młodzieżowe (JFE)  Aalemannufer
Niederneuendorfer Allee 30
13587 Berlin

 030 3559 9070
 030 3559 90732
 office@jfe-aalemannufer.de
 www.jfe-aalemannufer.de

Centrum Młodzieżowe (JFE) Quader
Helen-Keller-Weg 12
13587 Berlin

 030 3351 940
 office@quader-spandau.de
 www.quader-spandau.de

Jugendtreff Havelspitze
Hugo-Cassirer-Straße 2
13587 Berlin

 030 3393 9743
 030 3350 7694
 jugendtreff-havelspitze@gmx.de
 www.jugendtreff-havelspitze.de

Klub Falkenhagener Feld
Westerwald Straße 13
13589 Berlin

 030 3789 090
 030 3789 0920
 info@klubhaus-spandau.de
 www.klubhaus-spandau.de

Plac zabaw „Na budowie” przy Pionier-
straße
Plac zabaw stanowi doskonałe miejsce 
rozrywki dla dzieci, rodziców i innych 
mieszkańców dzielnicy. Plac zabaw 
otwarty jest dla wszystkich i na wszyst-
ko: koszykówkę, tenis stołowy, siatków-
kę, piłkarzyki, naprawę zepsutego rowe-
ru czy po prostu pogawędkę z sąsiadami.
Młodzież i dorośli mogą się tu spotykać, 
bawić i relaksować w godzinach 13:30–
19:00 zarówno latem, jak i zimą.
Pionier Straße 195
13589 Berlin

 030 3731 964
 030 3740 2730

Młodzieżowe warsztaty teatralne Span-
dau (JTW)
Gelsenkircher Straße 12–20
13589 Berlin

 030 3758 7623
 post@jtw-spandau.de
 www.jtw-spandau.de

Punkt spotkań Lynarstraße
Lynarstraße 8
13585 Berlin

 030 3366 100
 kontakt@treffpunkt-lynarstrasse.de
 www.treffpunkt-lynarstrasse.de

Związek Harcerstwa Niemieckiego (BDP) 
Koeltzepark
Am Koeltzepark 4
13585 Berlin

 030 3361 038
 info@bdp-koeltzepark.de
 www.bdp-koeltzepark.de
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Klub Studencki Downtown
Blumenstraße 13
13585 Berlin

 030 3559 2820
 downtown.spandau@gmx.de
 www.borchertschule-spandau.de

Młodzieżowe warsztaty historyczne
Młodzieżowe warsztaty historyczne 
stanowią miejsce spotkań studentów i 
studentek, pragnących zapoznać się z 
historią dzielnicy Spandau. Tutaj moż-
na również uzyskać pomoc w zakresie 
egzaminów maturalnych lub MSA (świa-
dectwo ukończenia szkoły realnej), mają-
cych związek z historią Spandau.
Galenstraße 14
13597 Berlin

 030 3360 7610
 030 3360 7620
 info@jgwspandau.de
 www.jgwspandau.de

Związek Harcerstwa Niemieckiego (BDP) 
Mädchenladen
Lasiuszeile 2
13585 Berlin

 030 3358 393
 maedchenmail@yahoo.de
  http://maedchenladen.bdp-berlin.
org/

Młodzieżowa kawiarnia Mitternachtssport
Jüdenstraße 46
13597 Berlin

 030 5562 0626
 030 5507 1615
 info@mitternachtssport.com
 www.mitternachtssport.com

Dom Rodzeństwa Schollów
Magistratsweg 95
13591 Berlin

 030 3668 817
 030 3715 1004
 info@gshonline.de
 www.gshonline.de

Dom Jony
Schulstraße 3
13591 Berlin

 030 3632 736
 030 3640 3545
 info@stiftung-jona.de
 www.stiftung-jona.de

Centrum Młodzieżowe Räcknitzer Steig
Räcknitzer Steig 10
13593 Berlin

 030 3641 5513
 030 3641 5515
 imsteig@imsteig.de
 www.imsteig.de

Dzieci w dzielnicy
Obstallee 28–30
13593 Berlin

 030 3632 520
 030 3641 5512
 kontakt@kik-jugendcafe.de
 www.kik-jugendcafe.de

MedienKompetenzZentrum CIA
Räcknitzer Steig 10
13593 Berlin

 030 3640 4127
 info@cia-spandau.de
 www.cia-spandau.de

http://maedchenladen.bdp-berlin.org/
http://maedchenladen.bdp-berlin.org/


Oferty specjalne

35

Centrum Rozrywki Cosmarweg
Cosmarweg 71
13591 Berlin

 030 5446 9686
 info@staakkato.de
 www.staakkato.de

Młodzieżowy Klub Sportowy Wildwuchs
Götelstraße 64
13595 Berlin

 030 3641 3556
 030 3641 3557
 sjcwildwuchs@yahoo.de
 www.sjcwildwuchs.de

Dom zabaw Goldbeckweg
Goldbeckweg 6
13599 Berlin

 030 3300 2372
 www.haveleck.de

Młodzieżowe Centrum Kultury Haveleck
Pulvermühlenweg 10
13599 Berlin

 030 3513 5341
 030 3513 5344
 contact@haveleck.de
 www.haveleck.de

Centrum Młodzieżowe (JFE) CHiP 77
Jungfernheideweg 77
13629 Berlin

 030 3830 8274
 chip77@casa-ev.de
 www.casa-ev.de

Klub Studencki Schülerhaus
Lenther Steig 1–3
13629 Berlin

 030 3839 2643

 schuelerhaus@casa-ev.de
 www.casa-ev.de

Schronisko młodzieżowe (JFH) Kladow
Parnemannweg 22
14089 Berlin

 030 3653 108
 030 3628 9655
 nachbarschaftshaus.kladow@gmail.com

Młodzież dzielnicy Spandau e.V.
Oferty skierowane są do wszystkich dzieci i 
całej młodzieży Łatwo dostępna praca so-
cjalna dla dzieci i młodzieży, otwarte miej-
sce spotkań, specjalne oferty dla dziewcząt, 
zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia wa-
kacyjne, prace nad projektami, korepetycje, 
przygotowanie do MSA (świadectwo ukoń-
czenia szkoły realnej), kursy wyrównawcze, 
patroni studentów dla dzielnicy Spandau
Kleine Mittelstraße 9
13585 Berlin

 030 6391 9362
 info@spandauerjugend.de
 www.spandauerjugend.de

Służba migracyjna dla młodzieży w Span-
dau –  Caritas e.V.
Służba migracyjna dla młodzieży, do-
radztwo dla osób w wieku 12-27 lat
Centrum migracyjne Spandau
Hasenmark 3
13585 Berlin

 030 6663 4612
 030 6663 3613
 a.becker@caritas-berlin.de
  www.caritas-berlin.de/beratungun-
dhilfe/berlin/flucht-und-migration/

http://www.caritas-berlin.de/beratungundhilfe/berlin/flucht-und-migration/beratung/fuer-junge-migranten-bis-27-jahre/jugendmigrationsdienst
http://www.caritas-berlin.de/beratungundhilfe/berlin/flucht-und-migration/beratung/fuer-junge-migranten-bis-27-jahre/jugendmigrationsdienst
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beratung/fuer-junge-migranten-bis-
-27-jahre/jugendmigrationsdienst

Doradztwo
wtorek w godz. 9:00–12:00
czwartek w godz. 15:00–18:00 oraz po 
uzgodnieniu

Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands 
e.V. – CJD Berlin-Brandenburg
promigra – służba migracyjna dla mło-
dzieży w Spandau
Doradztwo dla osób w wieku 12-27 lat
Ulmenstraße 4
13595 Berlin

 030 4730 2143
 030 4753 1778
 jmd.spandau@cjd-berlin.de
 www.cjd-berlin.de

Służba migracyjna dla młodzieży w 
Berlinie
Bellermannstraße 92
13357 Berlin

 030 4931 635
 nadapdap@invia-berlin.de
 www.jugendmigrationsdienste.de

Dom doradztwa dla młodzieży w Spandau
Zapewnia doradztwo młodzieży i mło-
dym dorosłym w wieku 12-27 lat na 
wszelkie tematy.
Hasenmark 21
13595 Berlin

 030 7790 78970
  info@jugendberatungs haus-
spandau.de

 www.jugendberatungshaus-spandau.de

Kobiety
Centra dzielnicowe oraz VHS (szkoła lu-
dowa) zapewniają regularnie wachlarz 
kursów i rozmaitych ofert dla kobiet. 
Można skontaktować się z nimi bezpo-
średnio na miejscu lub poprzez strony 
internetowe. Centra rodzinne zapewniają 
odpowiednie oferty dla matek i kobiet w 
ciąży.

HÎNBÛN – Centrum kształcenia i doradz-
twa dla kobiet i ich rodzin
HÎNBÛN oferuje obszerne doradztwo so-
cjalne w rozmaitych językach.
Brunsbütteler Damm 17
13581 Berlin

 030 3366 662
 info@hinbun.de
 www.hinbun.de

Eulalia Eigensinn e.V.
Doradztwo psychospołeczne, doradztwo 
w zakresie przeciwdziałania przemocy, 
doradztwo w sprawach socjalnych, po-
łożna rodzinna
Lutherstraße 13
13585 Berlin

 030 3351 191
 info@eulalia-eigensinn.de
 www.eulalia-eigensinn.de
 arabski

http://www.caritas-berlin.de/beratungundhilfe/berlin/flucht-und-migration/beratung/fuer-junge-migranten-bis-27-jahre/jugendmigrationsdienst
http://www.caritas-berlin.de/beratungundhilfe/berlin/flucht-und-migration/beratung/fuer-junge-migranten-bis-27-jahre/jugendmigrationsdienst
mailto:%20info%40jugendberatungshaus-spandau.de?subject=
mailto:%20info%40jugendberatungshaus-spandau.de?subject=
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Berlińskie Centrum ds. komputerów wśród 
kobiet e.V. (FCZB)
Cuvrystraße 1
10997 Berlin

 030 6179 7016
 030 6179 7010
 info@fczb.de
 www.fczb.de

Ugrak – Doradztwo, kursy i miejsce spo-
tkań dla kobiet pochodzących z Turcji
Weisestraße 32
12049 Berlin

 030 6211 037
 030 6298 4740
 ugrak@diakonisches-werk-berlin.de
 www.diakoniewerk-simeon.de

Stowarzyszenie Dwunarodowościowych 
Rodzin i Związków Partnerskich e.V. (iaf)
Doradztwo prawne i psychospołeczne dla 
par dwunarodowościowych
Hinterhaus 4. piętro
Oranienstraße 44
10999 Berlin

 030 6153 499
 030 6159 267
 berlin@verband-binationaler.de

Godziny urzędowania telefonicznego 
poniedziałek i czwartek w godz.  
10:00–14:00
wtorek i środa w godz. 14:00–19:00
Doradztwo prawne
wtorek od godz. 17:00, ok. 30 min., 
 konieczne umówienie terminu spotkania

WOMEN`S WELCOME BRIDGE –  berlinki 
budują mosty
WOMEN‘S WELCOME BRIDGE to cyfrowe 
czarne łóżko, na którym kobiety-uchodź-
cy, berlinki i oferty inicjatyw dla kobiet 
mogą zgłaszać wstawiać oferty i podania.
Raupe und Schmetterling – Frauen in der 
Lebensmitte e.V.
Pariser Straße 3
10719 

 030 8892 260
 www.womens-welcome-bridge.de

Seniorzy
Pod poniższym linkiem znajdą Państwo 
wszystkie Kluby Seniora i spotkania se-
niorów z poszczególnymi ofertami w 
Spandau. Wybór Klubów Seniora znajdą 
Państwo na stronie 47.

  www.berlin.de/ba-spandau/ politik-
und-verwaltung/aemter/amt-fuer-
-soziales/artikel.292592.php

Opieka nad seniorem Spandau
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 030 90279 2717
 030 90279 2751
  seniorenvertretung@ba-spandau.
berlin.de

http://www.fczb.de
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/artikel.292592.php
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/artikel.292592.php
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/artikel.292592.php
mailto:seniorenvertretung%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:seniorenvertretung%40ba-spandau.berlin.de?subject=
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Osoby niepełnosprawne

Okręgowy Zespół Doradczy ds. Osób Nie-
pełnosprawnych
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 030 90279 3110
 030 90279 2839
 s.klebbe@ba-spandau.berlin.de

Inspektor okręgu ds. seniorów i osób 
niepełnosprawnych
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 030 90279 7551
 030 90279 2839
 s.lang@ba-spandau.berlin.de

Poradnia dla osób niepełnosprawnych, 
chorych na raka i AIDS
Melanchthonstraße 7–8
13595 Berlin

 030 3699 7611
 030 3699 76 25
 ges3b@ba-spandau.berlin.de

Osoby o odmiennych orienta-
cjach seksualnych

GLADT – Geje i lesbijki z Turcji e.V.
Koloniestraße 116
13359 Berlin

 030 2655 6633
 info@gladt.de 
 beratung@gladt.de
 www.gladt.de

Mann-o-Meter e.V.
Bülowstraße 106
10783 Berlin

 030 2168 008
 info@mann-o-meter.de
 www.mann-o-meter.de

Związek Lesbijek i Gejów w Niemczech 
(LSVD)
Kleiststraße 35
10787 Berlin

 030 2250 2215
 030 2250 2222
 berlin@lsvd.de
 https://berlin.lsvd.de

LesMigraS, projekt antydyskryminacyjny 
i przeciwdziałania przemocy przy poradni 
dla lesbijek e.V.
Kulmer Straße 20a
10783 Berlin

 030 2152 000
 info@lesmigras.de,
 beratung@lesbenberatung-berlin.de
 www.lesmigras.de
  angielski, arabski, włoski, polski, tu-
recki, francuski, perski

Ofiary przemocy – przemoc w rodzinie
Stali się Państwo ofiarą przemocy –
numery alarmowe znajdą Państwo w 
rozdziale 11.



Zdrowie

39

4

Kształ-

9
Zdrowie

Szpitale i przychodnie lekarskie 
w Spandau

Szpitale w Spandau z pogotowiem ratun-
kowym – pierwsze pomoc / izba przyjęć

Vivantes Klinikum Spandau
Neue Bergstraße 6
13585 Berlin

 030 1301 30
 www.vivantes.de

Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau 
gGmbH
Stadtrandstraße 555–561
13589 Berlin

 030 3702 0
  www.pgdiakonie.de/evangelisches-
-waldkrankenhaus-spandau/

Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe 
gGmbH
Kladower Damm 221
14089 Berlin

 030 3650 10
  www.havelhoehe.de

Lekarze w Spandau
Adresy lekarzy mogą Państwo znaleźć  
w Przewodniku Spandau lub w bazie da-
nych berlińskich lekarzy. Tam mogą Pań-
stwo wyszukiwać konkretnego specjalistę 
mówiącego w Państwa ojczystym języku.

  www.wegweiser-aktuell.de/ber-
lin/15_spandau.htm

 www.aerzte-berlin.de
  www.kvberlin.de/60arztsuche/esu-
che.php

W Spandau znajduje się wiele 
szpitali, lekarzy specjalistów 
i ratowniczych służb medycz-
nych. Lekarze podlegają 
obowiązkowi zachowania 
tajemnicy lekarskiej. Koszty 
leczenia ponoszą z reguły 
kasy chorych. Dlatego każdy 
pacjent/pacjentka zawiera 
umowę z ustawowym lub pry-
watnym podmiotem ubezpie-
czenia chorobowego.

Opieka zdrowotna i profilak-
tyka należą do obowiązków 
państwa. Ośrodek Zdrowia 
Spandau oferuje obszerną 
pomoc specjalistyczną i infor-
mację.

Konsultacje i opieka zdrowotna
i opieka zdrowotna Opieka zdrowotna walki z traumą Konsultacje w sprawie uzależnień Opieka

zdrowotna Opieka zdrowotna dla osób bez ubezpieczenia zdrowotnego Leczenie psychiatryczne Pomoc w zakresie walki z traumą Konsul-
Opieka zdrowotna dla osób bez ubezpieczenia zdrowotnego Leczenie psychiatryczne Pomoc w zakresie walki z traumą Konsultacje w spra-
zdrowotna dla osób bez ubezpieczenia zdrowotnego Leczenie psychiatryczne Pomoc w zakresie walki z traumą Konsultacje w sprawie uza-
dla osób bez ubezpieczenia zdrowotnego Leczenie psychiatryczne Pomoc w zakresie walki z traumą Konsultacje w sprawie uzależnień Opie-

lekarskie w Spandau
przychodnie

Zdrowie
Szpitale i

http://www.pgdiakonie.de/evangelisches-waldkrankenhaus-spandau/
http://www.pgdiakonie.de/evangelisches-waldkrankenhaus-spandau/
https://www.wegweiser-aktuell.de/berlin/15_spandau.htm
https://www.wegweiser-aktuell.de/berlin/15_spandau.htm
http://www.kvberlin.de/60arztsuche/esuche.php
http://www.kvberlin.de/60arztsuche/esuche.php
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Konsultacje i opieka zdrowotna

Urząd Zdrowia Spandau
Państwa doradca w zakresie zdrowia, 
higieny i ochrony przed infekcjami w na-
szej dzielnicy.

Urząd Zdrowia Spandau obejmuje zasadni-
czo trzy główne obszary działalności:
• Poradnia zdrowotna i opieka nad 

dziećmi i młodzieżą
• Ochrona zdrowia (ochrona przed in-

fekcjami, higiena i ochrona zdrowia 
społecznego)

• Poradnia zdrowotna i opieka nad do-
rosłymi
  www.berlin.de/ba-spandau/ politik-und-

verwaltung/aemter/gesundheitsamt

Dyrekcja Urzędu
Koordynacja ds. uchodźców
Pani doktor kieruje urzędem zdrowia i 
koordynuje obowiązki publicznej służ-
by zdrowia w dzielnicy Berlin-Spandau 
zgodnie z ustawą o publicznym ośrod-
kach zdrowia.
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 030 90279 4012
 g.widders@ba-spandau.berlin.de

Służba dla dzieci i młodzieży
Doradztwo i wsparcie dla rodzin z dzieć-
mi od samego urodzenia. Celem jest 
towarzyszenie rozwojowi niemowląt, 
małych dzieci i dzieci w wieku szkolnym 
oraz zapobieganie lub rozpoznawanie 
zaburzeń zdrowotnych na wczesnym eta-
pie i zapewnianie odpowiedniej pomocy 
w przypadku potrzeby.

Wejście A (Ruhlebener Straße) parter
Klosterstraße 36
13581 Berlin

 030 90279 2256
 030 90279 5504
 ges1@ba-spandau.berlin.de

Godziny urzędowania
wtorek w godz. 13:00–15:00
piątek w godz. 09:00–11:00

Koordynacja ds. ochrony dzieci
W przypadku podejrzenia zagrożenia dla 
niemowląt i małych dzieci
Klosterstraße 37
13581 Berlin

 030 90279 2658
 e.wagner@ba-spandau.berlin.de

KJGD Godziny konsultacji i kontrole w 
szkole oraz przedszkolu z całodniową 
opieką
Klosterstraße 38
13581 Berlin

 030 90279 2256
 g.namaschk@ba-spandau.berlin.de
  www.berlin.de/ba-spandau/ politik-
und-verwaltung/aemter/gesundheit-
samt/artikel.230991.php

http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/artikel.230991.php
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/artikel.230991.php
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/artikel.230991.php
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Poradnia psychiatryczna dla dzieci i 
młodzieży
Poradnia psychiatryczna dla dzieci i 
młodzieży (KJPD) podejmuje wiele za-
dań związanych z badaniem i leczeniem 
dzieci i młodzieży z zaburzeniami zacho-
wania i chorobami psychicznymi, którzy 
mieszkają w dzielnicy Spandau.
Klosterstraße 36
13581 Berlin

 030 90279 2759
 030 90279 5505
 gabriele.latzko@ba-spandau.berlin.de

Otwarte konsultacje
czwartek w godz. 16:00–18:00
Telefoniczne ustalenie terminu
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w 
godz. 9:00–14:00

Opieka stomatologiczna
• coroczne kontrole stomatologiczne  

w przedszkolach i szkołach 
• stomatologiczna profilaktyka grupowa 

wraz z poradnią żywieniową 
• poradnia ortodontyczna 
• Porady obywatelskie w sprawach sto-

matologicznych 
• Wydział public relations ds. promo-

wania zdrowia zębów i higieny jamy 
ustnej (np. udział w wieczorach dla ro-
dziców, praca z multiplikatorami  
i wydarzenia w Urzędzie Dzielnicy)

Melanchthonstraße 8
13595 Berlin

 030 90279 2453
 030 90279 5503
 l.mueller@ba-spandau.berlin.de

Godziny urzędowania
poniedziałek i czwartek w godz.  
12:00–14:00
oraz po telefonicznym uzgodnieniu

Opieka społeczno-psychiatryczna
Służba społeczno-psychiatryczna to 
poradnia dla osób chorych psychicznie, 
uzależnionych i obłąkanych, osób doro-
słych i ich krewnych.
Klosterstraße 36d
13581 Berlin

 030 90279 2355/-3757
 030 90279 3956
 ges3@ba-spandau.berlin.de

Godziny urzędowania telefonicznego 
od poniedziałku do piątku w godz.   
8:00–16:00
czwartek w godz. 8:00–18:00 
Osobiste godziny przyjęć po telefonicz-
nym ustaleniu terminu.

Poradnia dla osób niepełnosprawnych, 
chorych na raka i AIDS
Melanchthonstraße 7–8
13595 Berlin

 030 3699 7611
 030 3699 7625
 ges3b@ba-spandau.berlin.de

Nadzór zdrowotny (higiena, kontrola 
infekcji)
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 030 90279 4013
 a.elsaesser@ba-spandau.berlin.de
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Doradztwo w zakresie ciąży i konfliktów 
związanych z ciążą

Immanuel Beratung Spandau
Burbacher Weg
13583 Berlin

 030 3313 021
 030 3313 022
 beratung.spandau@immanuel.de
  https://beratung.immanuel.de/ 
wo-wir-sind/berlin-spandau/

  niemiecki, angielski, arabski, perski

Centrum zdrowia seksualnego i planowa-
nia rodziny
Ośrodek Zdrowia Charlottenburg- 
Wilmersdorf
Hohenzollerndamm 174–177
10713 Berlin

 030 90291 6880
  zentrum@charlottenburgwilmers-
dorf.de

  www.berlin.de/ba- charlottenburg-
wilmersdorf/verwaltung/aemter/ge-
sundheitsamt/zentrum-fuer-sexuelle-
-gesundheit-und-familienplanung

  tajski, polski, rosyjski i ukraiński

Opieka zdrowotna dla osób bez 
ubezpieczenia zdrowotnego

Medibüro Berlin – sieć doradztwa praw-
nego i opieki zdrowotnej dla wszystkich 
migrantów
Anonimowe i bezpłatne pośrednictwo w 
leczeniu osób nieposiadających statusu 
pobytu
Gneisenaustraße 2a
10961 Berlin

 030 6946 746
 030 6290 1145
 info@medibuero.de
 www.medibuero.de

Godziny urzędowania
poniedziałek i czwartek w godz.  
15:30–18:30

Leczenie psychiatryczne

Opieka społeczno-psychiatryczna Spandau
Klosterstraße 36
13581 Berlin

 030 90279 2759
 030 90279 5505
 ges3a@ba-spandau.berlin.de

Otwarte konsultacje
czwartek w godz. 16:00–18:00
Telefoniczne ustalenie terminu
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w 
godz. 9:00–14:00

https://beratung.immanuel.de/wo-wir-sind/berlin-spandau/
https://beratung.immanuel.de/wo-wir-sind/berlin-spandau/
mailto:zentrum%40charlottenburgwilmersdorf.de?subject=
mailto:zentrum%40charlottenburgwilmersdorf.de?subject=
http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/gesundheitsamt/zentrum-fuer-sexuelle-gesundheit-und-familienplanung
http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/gesundheitsamt/zentrum-fuer-sexuelle-gesundheit-und-familienplanung
http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/gesundheitsamt/zentrum-fuer-sexuelle-gesundheit-und-familienplanung
http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/gesundheitsamt/zentrum-fuer-sexuelle-gesundheit-und-familienplanung
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Berlińska służba ds. zarządzania  
kryzysowego
Oddział Spandau
Charlottenstraße 13
13597 Berlin

 030 3906 300
 codziennie w godz. 24:00–16:00

 030 3906 330
 codziennie w godz. 16:00–24:00
  Całodobowa gotowość wszystkich 

berlińskich placówek ds. zarządzania 
kryzysowego

 www.berliner-krisendienst.de

GINKO Berlin gGmbH
Punkt spotkań przy Borkumer Straße jest 
placówką kontaktu i doradztwa dla osób  
z problemami psychicznymi i społecznymi.
Borkumer Straße 19
13581 Berlin

 030 3331 055
 brix@ginko-berlin.de
  www.ginko-berlin.de/index.php/an-
gebote/treffpunkt-borkumer-strasse/
wer-wir-sind

Szpital Vivantes Spandau

Psychiatria, psychoterapia i psychosoma-
tyka – Memory Clinic
Neue Bergstraße 6
13585 Berlin

 (030) 1301 3300 1
  www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/
klinikum-spandau/fachbereiche/kli-
niken/psychiatrie-psychotherapie-un-
d-psychosomatik

Szpital Vivantes Spandau

Centrum Psychiatrii Międzykulturowej 
(PIA ZTP)
nr domu 20
Am Nordgraben 2
13509 Berlin

 030 1301 2245 9
 bianca.fischer@vivantes.de
  www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/
details/action/custompage/einrich-
tung/vivantes-humboldt-klinikum/
klinik/psychiatrie-psychotherapie-un-
d-psychosomatik/seite/psychiatri-
sche-institutsambulanz-zentrum-fu-
er-transkulturelle-psychiatrie

Krajowy Urząd ds. Uchodźców (LAF)

Centralna instytucja wyjaśniająca ds. 
leczenia psychiatrycznego uchodźców
dom M, 1. piętro
Turmstraße 21
10559 Berlin

 030 3976 3025
 clearingstelle@charite.de
 www.berlin.de/laf

http://www.ginko-berlin.de/index.php/angebote/treffpunkt-borkumer-strasse/wer-wir-sind
http://www.ginko-berlin.de/index.php/angebote/treffpunkt-borkumer-strasse/wer-wir-sind
http://www.ginko-berlin.de/index.php/angebote/treffpunkt-borkumer-strasse/wer-wir-sind
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/klinikum-spandau/fachbereiche/kliniken/psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/klinikum-spandau/fachbereiche/kliniken/psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/klinikum-spandau/fachbereiche/kliniken/psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/klinikum-spandau/fachbereiche/kliniken/psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/details/action/custompage/einrichtung/vivantes-humboldt-klinikum/klinik/psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/seite/psychiatrische-institutsambulanz-zentrum-fuer-transkulturelle-psychiatrie
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/details/action/custompage/einrichtung/vivantes-humboldt-klinikum/klinik/psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/seite/psychiatrische-institutsambulanz-zentrum-fuer-transkulturelle-psychiatrie
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/details/action/custompage/einrichtung/vivantes-humboldt-klinikum/klinik/psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/seite/psychiatrische-institutsambulanz-zentrum-fuer-transkulturelle-psychiatrie
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/details/action/custompage/einrichtung/vivantes-humboldt-klinikum/klinik/psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/seite/psychiatrische-institutsambulanz-zentrum-fuer-transkulturelle-psychiatrie
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/details/action/custompage/einrichtung/vivantes-humboldt-klinikum/klinik/psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/seite/psychiatrische-institutsambulanz-zentrum-fuer-transkulturelle-psychiatrie
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/details/action/custompage/einrichtung/vivantes-humboldt-klinikum/klinik/psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/seite/psychiatrische-institutsambulanz-zentrum-fuer-transkulturelle-psychiatrie
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/details/action/custompage/einrichtung/vivantes-humboldt-klinikum/klinik/psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/seite/psychiatrische-institutsambulanz-zentrum-fuer-transkulturelle-psychiatrie
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Pomoc w zakresie walki z  
traumą

Zentrum ÜBERLEBEN
Centrum ÜBERLEBEN (dawniej Centrum 
Leczenia Ofiar Tortur e.V.) pomaga w 
kraju i zagranicą ofiarom tortur i prze-
mocy wojennej. Wsparcie w kwestiach 
medycznych, psychoterapeutycznych, 
socjalnym i integracyjnym
Turmstraße 21
10559 Berlin

 030 3039 060
 info@ueberleben.org
 www.ueberleben.org

XENION Pomoc psychospołeczna dla osób 
prześladowanych politycznie e.V.
Specjalistyczna jednostka dla uchodźców 
z trauma i ofiar ciężkiej przemocy berliń-
skiej sieci ds. uchodźców wymagających 
szczególnej ochrony
Paulsenstraße 55–56
12163 Berlin

 030 3232 933
 info@xenion.org
 www.xenion.org

Godziny urzędowania telefonicznego 
od poniedziałku do piątku w godz.  
10:00–12:00
Terminy spotkań po uzgodnieniu
Do Państwa dyspozycji tłumacze
wszystkich języków.

Caritas Berlin e.V.
Identyfikacja, doradztwo i opieka dla 
uchodźców wymagających szczególnej 

ochrony
dom M
Turmstraße 21
10559 Berlin

 0177 5300 0671
 030 6663 3142
 o.salem@caritas-berlin.de
 arabski, perski, urdu, rosyjski

Godziny urzędowania
od poniedziałku do piątku w godz.  
8:00–20:00

Konsultacje w sprawie  
uzależnień
Dzielnica Spandau udostępnia kartę in-
formacyjną „Prewencja i pomoc w zakre-
sie uzależnień” w wielu językach.

  www.berlin.de/ba-spandau/service/
publikationen/artikel.234109.php

Opieka społeczno-psychiatryczna Spandau
 Klosterstraße 36
13581 Berlin

 030 90279 2759
 030 90279 5505
 ges3a@ba-spandau.berlin.de

Otwarte konsultacje
czwartek w godz. 16:00–18:00
Telefoniczne ustalenie terminu
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w 
godz. 9:00–14:00

Berlińska służba ds. zarządzania  
kryzysowego
Oddział Spandau
Szybka, wykwalifikowana pomoc w przy-

http://www.berlin.de/ba-spandau/service/publikationen/artikel.234109.php
http://www.berlin.de/ba-spandau/service/publikationen/artikel.234109.php
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padku kryzysów psychospołecznych oraz 
w nagłych sytuacjach psychicznych i psy-
chiatrycznych dla chorych, ich krewnych i 
innych dotkniętych stron
Charlottenstraße 13
13597 Berlin

 030 3906 330
 codziennie w godz. 16:00–24:00
  Całodobowa gotowość wszystkich 

berlińskich placówek ds. zarządzania 
kryzysowego

 030 3906 300
 codziennie w godz. 24:00–16:00

 www.berliner-krisendienst.de

Caritas
Młodzieżowa poradnia ds. uzależnień 
Spandau
Hasenmark 3
13585 Berlin

 030 6663 3630
  www.caritas-berlin.de

Vista Spandau
Placówka doradztwa w Spandau dla osób 
uzależnionych od alkoholu i leków
Carl-Schurz-Straße 31
13597 Berlin

 030 3553 0877 0
 spandau@vistaberlin.de
  http://vistaberlin.de/einrichtungen/
alkohol-und-medikamentenberatun-
g-spandau

Urząd ds. młodzieży Spandau
Placówki edukacyjne i doradztwa rodzin-
nego.

Pomoc w problemach osobistych, trudno-
ściach w życiu rodzinnym oraz osobliwe-
go zachowania wśród dzieci i młodzieży 
Carl-Schurz-Straße 2–6
13597 Berlin

 030 90279 2448
  www.berlin.de/ba-spandau/ politik-

und-verwaltung/aemter/jugendamt/
erziehungs-und-familienberatung

Opieka

Punkt Oparcia dla Opieki Spandau 
Informacje, doradztwo i wsparcie w kwe-
stiach związanych z opieką

 www.pflegestuetzpunkteberlin.de

Kladow
Parnemannweg 22
14089 Berlin

 030 90279 2026
 030 90279 7560

Ratusz Spandau
Galenstraße 14
13597 Berlin

 030 2398 5597
 info@arge-psp.de

Rohrdamm
Rohrdamm 83
13629 Berlin

 030 2579 4928 1
 030 2579 4960 281
  info@pflegestuetzpunkt-sie-
mensstadt.de

http://vistaberlin.de/einrichtungen/alkohol-und-medikamentenberatung-spandau
http://vistaberlin.de/einrichtungen/alkohol-und-medikamentenberatung-spandau
http://vistaberlin.de/einrichtungen/alkohol-und-medikamentenberatung-spandau
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/erziehungs-und-familienberatung
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/erziehungs-und-familienberatung
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/erziehungs-und-familienberatung
mailto:info%40pflegestuetzpunkt-siemensstadt.de?subject=
mailto:info%40pflegestuetzpunkt-siemensstadt.de?subject=
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410
Czas wolny, kultura  
i religia

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo 
broszury zatytułowane: „Zdrowe i spo-
łeczne Spandau”, „Oferty dla przyszłych 
matek i ojców, rodzin z niemowlętami i 
małymi dziećmi w Spandau 2017/2018” 
oraz „Przewodnik samopomocy w Span-
dau”

  www.berlin.de/ba-spandau/service/
publikationen/artikel.234109.php

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo 
broszurę „W Spandau starzejemy się ak-
tywnie”

  www.verlag-apercu.de/fileadmin/
ddb/2016_02_19_seniorenratgeber_
spandau/index.html#6

Pozostałe oferty poświęcone czasu wol-
nemu znajdą Państwo na stronie

  www.gotischeshaus.de/tourist-info

Centra Rodzinne znają Państwo w pod-
rozdziale „Dzieci” na stronie 31.

Centra dzielnicowe
Punkty spotkań dla osób wszystkich po-
koleń i kultur w centrum dzielnicowym

Centrum Dzielnicowe Stowarzyszenie 
Wspólnotowe Heerstraße Nord e.V.
Obstallee 22d
13593 Berlin

 030 3634 112
 sperling@gwv-heerstrasse.de
 zaidi@gwv-heerstrasse.de
  www.gwv-heerstrasse.de

Dzielnica Spandau posiada 
bogatą ofertę kulturalną, 
m.in. kina, teatry czy muzea.  
Organizowanych jest tu wiele 
imprez i wydarzeń związa-
nych ze światem zabawy, 
sportu i kultury. Więcej infor-
macji uzyskają Państwo m.in. 
w Przewodniku Spandau lub 
w informacji turystycznej 
w Domu Gotyckim. Centra 
dzielnicowe, centra rodzinne, 
ośrodki wypoczynkowe dla 
młodzieży i kluby seniorów 
oferują różnorodne zajęcia 
w ramach relacji sąsiedzki i 
poszczególnych grup docelo-
wych.

seniora i spotkania seniorów
Uniwersytet ludowy Biblioteki Szkoły muzyczne

ludowy Biblioteki Szkoły muzyczne Wolontariat Kluby sportowe
Biblioteki Szkoły muzyczne Wolontariat Kluby sportowe Organizacje imigrantów w Spandau Wspólnoty wyznaniowe i światopoglądowe
Szkoły muzyczne Wolontariat Kluby sportowe Organizacje imigrantów w Spandau Wspólnoty wyznaniowe i światopoglądowe
muzyczne Wolontariat Kluby sportowe Organizacje imigrantów w Spandau Wspólnoty wyznaniowe i światopoglądowe

religia Centra dzielnicowe Kluby
kultura i

Czas
wolny

http://www.berlin.de/ba-spandau/service/publikationen/artikel.234109.php
http://www.berlin.de/ba-spandau/service/publikationen/artikel.234109.php
http://www.verlag-apercu.de/fileadmin/ddb/2016_02_19_seniorenratgeber_spandau/index.html#6
http://www.verlag-apercu.de/fileadmin/ddb/2016_02_19_seniorenratgeber_spandau/index.html#6
http://www.verlag-apercu.de/fileadmin/ddb/2016_02_19_seniorenratgeber_spandau/index.html#6
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Biuro Centrum Dzielnicowego  
Siemensstadt Casa e.V.
Wattstraße 13
13629 Berlin

 030 8172 4570
 stadtteilbuero@casa-ev.de

W przypadku ofert indywidualnych, które 
odbywają się po południu i/lub wieczo-
rem, udostępniane są dodatkowe po-
mieszczenia w sąsiednim Rohrdamm 23

Centrum Sąsiedztwa – 
 Paul-Schneider-Haus – Spandau Mitte
Schönwalder Straße 23
13585 Berlin

 030 6706 0511
  http://paul-schneider-haus.de/#psh

Stowarzyszenie Wspólnotowe Haselhorst 
e.V.
Burscheider Weg 21
13599 Berlin

 030 3345 151
 030 3513 2236
 info@gwv-haselhorst.de
 www.gwv-haselhorst.de/

Centrum Dzielnicowe Paul- Gerhardt-
parafia o dom wielopokoleniowy – Falken-
hagener Feld
Im Spektefeld 26
13589 Berlin

 030 3736 253
 030 3739 186
 info@paulgerhardtgemeinde.de
 www.paulgerhardtgemeinde.de

Centrum Dzielnicowe „Zuversicht”
Brunsbütteler Damm 312
13591 Berlin

 030 2219 0596

Kluby seniora i spotkania  
seniorów
Pod poniższym linkiem znajdą Państwo 
wszystkie Kluby Seniora i spotkania se-
niorów z poszczególnymi ofertami w 
Spandau.

  www.berlin.de/ba-spandau/politik-
-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-
-soziales/artikel.292592.php

Klub Seniora Park Południowy
Weverstraße 38
13595 Berlin

 030 3628 6799
 sk_suedpark@web.de

Klub Seniora Lindenufer
Mauerstraße 10a
13597 Berlin

 030 3360 7614
 sk_lindenufer@web.de

Centrum Seniora w Domu Seniora
Maulbeerallee 23
13593 Berlin

Centrum Seniora
Haselhorster Damm 9
13599 Berlin

http://www.berlin.de/ba-spandau/-politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/artikel.292592.php
http://www.berlin.de/ba-spandau/-politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/artikel.292592.php
http://www.berlin.de/ba-spandau/-politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/artikel.292592.php
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Centrum Seniora w Domu Seniora
Freudstraße 11–13
13589 Berlin 

Centrum Seniora w Domu Seniora
Ruhlebener Straße/Stichstraße 1
13597 Berlin

Centrum Seniora
Hohenzollernring 105
13585 Berlin

Uniwersytet ludowy

Uniwersytet ludowy Spandau
Carl-Schurz-Straße 17–6
13597 Berlin

 030 90279 5000
 030 90279 5001
 info@vhs-spandau.de

Biblioteki

Centralna Biblioteka Dzielnicy
Carl-Schurz-Straße 13–6
13597 Berlin

 030 90279 5537
 030 90279 5550
 bibliothek@ba-spandau.berlin.de
  www.berlin.de/ stadtbibliothek-spandau/

bibliotheken/bezirkszentralbibliothek

Biblioteka dla dzieci i młodzieży
Carl-Schurz-Straße 13–6
13597 Berlin

 030 90279 5512

 030 90279 5550
 bibliothek@ba-spandau.berlin.de
  www.berlin.de/ stadtbibliothek-
spandau/bibliotheken/kinder-und-ju-
gendbibliothek

Biblioteka Centrum Dzielnicowego Falken-
hagener Feld
Westerwaldstraße 9
13589 Berlin

 030 6040 0687
  bibliothek-falkenhagener-feld@ba-

-spandau.berlin.de

Biblioteka Centrum Dzielnicowego Hasel-
horst
Gartenfelder Straße 104
13599 Berlin

 030 90279 8690/-93
 030 90279 8694
  bibliothek-haselhorst@ba-spandau.

berlin.de

Biblioteka Centrum Dzielnicowego Heer-
straße
Obstallee 22f
13593 Berlin

 030 3631 091
  bibliothek-heerstraße@ba-spandau.
berlin.de

Biblioteka Centrum Dzielnicowego Kladow
Sakrower Landstraße 2
14089 Berlin

 030 8161 5889
  bibliothek-kladow@ba-spandau.berlin.de

http://www.berlin.de/stadtbibliothek-spandau/bibliotheken/bezirkszentralbibliothek
http://www.berlin.de/stadtbibliothek-spandau/bibliotheken/bezirkszentralbibliothek
http://www.berlin.de/stadtbibliothek-spandau/bibliotheken/kinder-und-jugendbibliothek
http://www.berlin.de/stadtbibliothek-spandau/bibliotheken/kinder-und-jugendbibliothek
http://www.berlin.de/stadtbibliothek-spandau/bibliotheken/kinder-und-jugendbibliothek
mailto:%20bibliothek-falkenhagener-feld%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:%20bibliothek-falkenhagener-feld%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:bibliothek-haselhorst%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:bibliothek-haselhorst%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:bibliothek-heerstra%C3%9Fe%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:bibliothek-heerstra%C3%9Fe%40ba-spandau.berlin.de?subject=
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Biblioteka na kółkach Spandau
Carl-Schurz-Straße 13–6
13597 Berlin

 030 90279 5530
 fahrbibliothek@ba-spandau.berlin.de
  www.berlin.de/ stadtbibliothek-
spandau/bibliotheken/fahrbibliothek

Szkoły muzyczne

Szkoła muzyczna Spandau
Moritzstraße 17
13597 Berlin

 030 90279 5812
 030 90279 5807
 musikschule@ba-spandau.berlin.de

Wolontariat

Projekt BENN Zarzadzanie Dzielnicowe 
Falkenhagener Feld West
Kraepelinweg 3, 
13589 Berlin

 030 3036 0802
 030 3036 0800
  BENN.im.Falkenhagener.Feld@ge-
sopmbh.berlin

 www.gesbit.de 

Zespół dzielnicy Wilhelmstadt
Adamstraße 40
13595 Berlin

 030 4995 1910
 benn-wilhelmstadt@gesbit.de
 www.gesbit.de

Evangelische Melanchthon-Gemeinde
Spotkanie z uchodźcami w Café Interna-
tional
Pichelsdorfer Straße 79
13595 Berlin

 0162 3282 865
 r.rosendahl@melanchthon-kirche.de

Godziny otwarcia
poniedziałek w godz. 15:30–18:00

Sojusz Powitalny Gatow-Kladow
Sojusz Powitalny stanowi sieć zaangażo-
wanych osób z Gatow i Kladow w połu-
dniowej części Spandau.

  willkommensbuendnis- gatow-
kladow@web.de

Kluby sportowe
Najwięcej zajęć sportowych w Niemczech 
odbywa się w klubach sportowych. Po 
uiszczeniu niewielkiej składki członkow-
skiej mogą Państwo regularnie uprawiać 
sport (piłkę nożną, koszykówkę, karate, 
pływanie itp.). Szczegółowe informacje 
na temat obszernej oferty sportowej oraz 
zestawienie klubów sportowych w Span-
dau znajdą Państwo na stronie interne-
towej Dzielnicowego Związku Sportowe-
go Berlin-Spandau e.V.:

 www.bezirkssportbund-spandau.de

Krajowy Związek Sportowy Berlin
Priesterweg 6
10829 Berlin

 030 5552 5356
 0152 5571 0048

http://www.berlin.de/stadtbibliothek-spandau/bibliotheken/fahrbibliothek
http://www.berlin.de/stadtbibliothek-spandau/bibliotheken/fahrbibliothek
mailto:BENN.im.Falkenhagener.Feld%40gesopmbh.berlin?subject=
mailto:BENN.im.Falkenhagener.Feld%40gesopmbh.berlin?subject=
mailto:willkommensbuendnis-gatow-kladow%40web.de?subject=
mailto:willkommensbuendnis-gatow-kladow%40web.de?subject=
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 shampe@lsb-berlin.de
 www.lsb-berlin.net/sportangebote

Organizacje imigrantów w  
Spandau

Ewangelicka opieka społeczna i opieka 
nad młodzieżą (EJF)
Brüderstraße 28
13595 Berlin

 030 3510 2400
 030 3510 2401
 wohnungen-fuer-fluechtlinge@ejf.de

Doradztwo
  poniedziałek w godz. 9:00–12:00 
(francuski, arabski, rosyjski, serbski, 
bośniacki, chorwacki)

  wtorek w godz. 9:00–12:00 (dari, kur-
dyjski, turecki, rosyjski)

  środa w godz. 9:00–12:00 (perski, 
kurdyjski, turecki, arabski, urdu)
czwartek w godz. 09:00–12:00

Niemiecko-Arabskie Stowarzyszenie 
Przyjaźni (DAF)
Lynarstraße 35a
13585 Berlin

 030 5552 5278
 info@dafverein.de
 www.dafverein.de

Niemiecko-Serbskie Stowarzyszenie 
Współpracy e.V.

 0170 2113 528
 sdg-berlin@web.de
 www.sdg-berlin.de.tl

Wspólnoty wyznaniowe i świato-
poglądowe
Niemiecka konstytucja gwarantuje wol-
ność wyznania. Ludzie mogą dobrowol-
nie wybierać swoją przynależność religij-
ną. W Spandau istnieje wiele kościołów i 
wspólnot wyznaniowych.

Zestawienie wspólnot wyznaniowych 

iświatopoglądowych w naszym regionie 
znajdą Państwo na stronie internetowej 
Inspektora ds. kościołów, wspólnot wy-
znaniowych i światopoglądowych.

  www.berlin.de/sen/kultur/religion-wel-
tanschauung/artikel.101987.php

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo 
szybkieinformacje zapisane prostym 
językiem o katolickich i ewangelickich 
Inspektorach ds. kwestii dot. wspólnot 
wyznaniowych i światopoglądowych:
• Islam w Niemczech
• Świadkowie Jehowy
• Fundamentalizm chrześcijański
do pobrania w języku niemieckim, angiel-
skim, francuskim, serbskim, arabskim, per-
skim, paszto, urdu

  www.ezw-berlin.de/html/8236.php

alarmowe dla całego Berlina Wypadki i kryzysy Całodobowe numery alarmowe Numery alarmowe dla dzielnicy Spandau Numery alarmo-
dla całego Berlina Wypadki i kryzysy Całodobowe numery alarmowe Numery alarmowe dla dzielnicy Spandau Numery alarmowe dla całego 
Numery alarmowe dla dzielnicy Spandau Numery alarmowe dla całego Berlina
dzielnicy Spandau Numery alarmowe dla całego Berlina

http://www.berlin.de/sen/kultur/religion-weltanschauung/artikel.101987.php
http://www.berlin.de/sen/kultur/religion-weltanschauung/artikel.101987.php
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11
Wypadki i 
kryzysy

Dzielnica Spandau udostępnia listę kon-
taktów do wykorzystania w nagłych wy-
padkach, opublikowaną w kilku językach. 

  www.berlin.de/ba-spandau/service/
publikationen/artikel.234109.php 

Całodobowe numery alarmowe

Numer alarmowy policji
 110

Numer alarmowy straży pożarnej / karetki 
pogotowia ratunkowego

 112

Całodobowa dziecięca opieka lekarska
 030 3100 31

Całodobowa opieka stomatologiczna
 030 8900 4333

BIG Hotline – pomoc w przypadku przemo-
cy domowej wobec kobiet
Pomoc dla kobiet i ich dzieci będących 
ofiarami przemocy domowej
Pośrednictwo w kontaktach z domami 
dla kobiet

 030 6110 300
 www.big-hotline.de

Telefon zaufania dla kobiet ciąży w po-
trzebie – anonimowy i bezpieczny

 0800 4040 020 (połączenie bezpłatne)
  www.bafza.de/aufgaben/ hilfetelefon-
schwangere-in-not.html

 obsługa wielojęzyczna

Zapewniamy pomoc i  
wsparcie.

dla dzielnicy Spandau
Numery alarmowe dla całego Berlina

alarmowe dla całego Berlina Wypadki i kryzysy Całodobowe numery alarmowe Numery alarmowe dla dzielnicy Spandau Numery alarmo-
dla całego Berlina Wypadki i kryzysy Całodobowe numery alarmowe Numery alarmowe dla dzielnicy Spandau Numery alarmowe dla całego 
Numery alarmowe dla dzielnicy Spandau Numery alarmowe dla całego Berlina
dzielnicy Spandau Numery alarmowe dla całego Berlina

numery alarmowe
Całodobowe

Wypadki
i kryzysy
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Berlińska służba ds. zarządzania kryzyso-
wego Oddział Spandau
Szybka, wykwalifikowana pomoc w przy-
padku kryzysów psychospołecznych oraz 
w nagłych sytuacjach psychicznych i psy-
chiatrycznych dla chorych, ich krewnych i 
innych dotkniętych stron

  030 3906 330 codziennie w godz. 
16:00–24:00

  030 3906 300 codziennie w godz. 
24:00–16:00

 www.berliner-krisendienst.de

Berlińskie pogotowie ratunkowe Ochrona 
Dzieci
Gorąca linia Ochrona Dzieci 
(obsługa wielojęzyczna)

 030 6100 61 (całodobowa pomoc dla 
dzieci Berlin)

 030 6100 62 (całodobowa pomoc dla 
młodzieży Berlin)

 030 6100 63 (całodobowa pomoc dla 
dziewczyn)

  www.berliner-notdienst-kinder-
schutz.de

Muzułmański telefon duszpasterski
Muzułmański telefon duszpasterski ofe-
ruje codzienną całodobową pomoc w 
kwestiach duszpasterskich.

 030 4435 0980
 030 4435 0982 9
 info@mutes.de
 www.mutes.de
  arabski, urdu, angielski, marokański, 
arabski

Numery alarmowe dla dzielnicy 
Spandau

Służba ds. zarządzania kryzysowego przy 
Urzędzie ds. młodzieży Spandau
Prewencja przemocy i interwencja kryzy-
sowa w przypadku podejrzenia zagroże-
nia dla niemowląt, dzieci i młodzieży

 030 90279 5555
  030 6100 66 (gorąca linia pomocy dla 

dzieci – poza godzinami urzędowania)
  www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-
-verwaltung/aemter/jugendamt/

Godziny urzędowania
od poniedziałku do piątku w godz.  
8:00–18:00

Urząd Zdrowia Spandau
Centralny dyżur dzienny przy Służbie dla 
dzieci i młodzieży w przypadku podejrze-
nia zagrożenia dla niemowląt i małych 
dzieci

 030 90279 5502
od poniedziałku do piątku w godz.   
8:00–16:00

Sibuz Spandau
Usługi doradcze ze strony szkolnych psy-
chologów, mające na celu zapobieganie 
przemocy i interwencji w sytuacjach kry-
zysowych, skierowane do uczniów, rodzi-
ców i pracowników szkoły

 030 90279 5850
Godziny urzędowania
od poniedziałku do czwartku w godz. 
9:00–15:00
piątek w godz. 9:00–13:30

http://www.berliner-notdienst-kinderschutz.de
http://www.berliner-notdienst-kinderschutz.de
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/


Wypadki i  kryzysy

53

Komisariaty policji w Spandau
Koordynacja w zakresie „przemocy do-
mowej”, „inspektorów ds. ochrony ofiar 
przemocy” oraz „uporczywe nękanie” w 
Dyrekcji 2.

  030 4664 2042 20 
od poniedziałku do piątku w godz. 
8:30–14:00

  030 4664 2217 00 (dyrekcja 2, odci-
nek 21,  Moritzstraße 10)

  030 4664 2237 00 (dyrekcja 2, odci-
nek 23 Schmidt-Knobelsdorf-Straße 27)

Dir 2 K AGIA (obszar roboczy zadania 
międzykulturowe)
Pracownicy AGIA pozostają w bliskim kon-
takcie ze stowarzyszeniami, związkami i 
wspólnotami wyznaniowymi prowadzony-
mi przez lub dla migrantów. Poprzez swo-
ją sieć kontaktów wnoszą istotny wkład w 
doskonałą komunikację międzykulturową 
i pomiędzy instytucjami. 

Troszczą się ponadto o kontakty zpo-
szczególnymi urzędami i organami w 
celu zagwarantowania nienagannej 
współpracy w ramach tych jednostek. 
Specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze 
policji wykonują czynności mające na 
celu zapobieganie przestępstwom lub 
wykroczeniom ze strony osób posiadają-
cych prawo do pobytu.
Moritzstr. 10
13597 Berlin-Spandau

 030 4664 2702 00
 joerg.zillmann@polizei.berlin.de

Eulalia Eigensinn e.V.
Samopomoc i doradztwo dla kobiet

  030 3351 191
 www.eulalia-eigensinn.de

HÎNBÛN
Centrum kształcenia i doradztwa dla ko-
biet i ich rodzin

 030 3366 662
 www.hinbun.de

Numery alarmowe dla całego 
Berlina

Centrum Pomocy Dzieciom Berlin e.V.
Doradztwo i pomoc w zakresie konflik-
tów rodzinnych

 0800 1110 444 
od poniedziałku do piątku w godz.  
9:00–20:00

 www.kinderschutz-zentrum-berlin.de

Niemieckie Stowarzyszenie Pomocy Dzie-
ciom LV Berlin e.V.
Pomoc i doradztwo w przypadku kryzy-
sów i przemocy w rodzinie

 030 4580 2931
 www.kinderschutzbund-berlin.de

Wildwasser wspólnota pracy przeciwko sek-
sualnemu wykorzystywaniu dziewczyn e.V.

  030 4862 8222 (punkty doradztwa 
dla dziewczyn)

  030 6939 192 (oferty wsparcia dla ko-
biet* i transseksualistów*)

 www.wildwasser-berlin.de
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Berlińska Młodzież
Pomoc dla młodzieży w przypadku prze-
mocy seksualnej

 030 2363 3983
 www.berlinerjungs.org

Dziecko w Centrum (KiZ)
Pomoc socjoterapeutyczna dla dzieci, 
młodzieży i członków ich rodzin w przy-
padku wykorzystywania seksualnego

 030 2828 077
 www.kind-im-zentrum.de

Neuhland e.V.
Pomoc dla dzieci i młodzieży z myślami 
samobójczymi

 030 8730 111
 www.neuhland.net

Godziny urzędowania
od poniedziałku do piątku w godz.  
9:00–18:00

Pogotowie ratunkowe
Bezpłatna obdukcja Państwa obrażeń. Jest 
ona niezbędna dla sądu, jeśli zdecydują 
się później Państwo na złożenie wniosku o 
wszczęcie postępowania karnego.

 030 4505 7027 0
  https://gewaltschutzambulanz.chari-
te.de/angebot_der_gewaltschutzam-
bulanz/

Pomoc Ofiarom Berlin e.V.
Poradnia dla ofiar przemocy dla kobie i 
mężczyzn.

 030 3952 867
 www.opferhilfe-berlin.de

Berlińskie Centrum Zapobiegania Przemo-
cy e.V. (BZfG)
Rozwijanie perspektyw życiowych bez 
przemocy

 030 9561 3838
 www.bzfg.de

Solidarność Ludowa LV Berlin e.V.
Doradztwo dla mężczyzn – przeciwko 
przemocy
Tieckstraße 41
10115 Berlin

 030 7859 825
 030 2888 5822
  maennerberatung@volkssolidaritaet.de
  www.volkssolidaritaet.de/berliner-
-volkssolidaritaet/beratung-hilfe/be-
ratung-fuer-maenner-gegen-gewalt/

Opieka w potrzebie
Poradnia i biuro skarg w przypadku kon-
fliktów i przemocy w trakcie opieki nad 
osobami starszymi

 030 6959 8989
 www.pflege-in-not.de

https://gewaltschutzambulanz.charite.de/angebot_der_gewaltschutzambulanz/
https://gewaltschutzambulanz.charite.de/angebot_der_gewaltschutzambulanz/
https://gewaltschutzambulanz.charite.de/angebot_der_gewaltschutzambulanz/
http://www.volkssolidaritaet.de/berliner-volkssolidaritaet/beratung-hilfe/beratung-fuer-maenner-gegen-gewalt/
http://www.volkssolidaritaet.de/berliner-volkssolidaritaet/beratung-hilfe/beratung-fuer-maenner-gegen-gewalt/
http://www.volkssolidaritaet.de/berliner-volkssolidaritaet/beratung-hilfe/beratung-fuer-maenner-gegen-gewalt/
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