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Informacione për refugjatë 

 
Përshëndetje! 

A banoni në Berlin dhe merrni pagesa sipas ligjit të pagesave për azilkërkuesit? 

Veç kësaj, a i përkisni një grupi personash si më poshtë? 

 

 njerëz me aftësi të kufizuara,  

 njerëz në moshë të tretë,  

 gra shtatzëna,  

 prindër pa bashkëshort me fëmije të mitur, 

 të mitur,  

 persona të cila kanë përjetuar torturime, përdhunime ose forma të tjera 

të rënda të dhunës psikike, fizike ose seksuale, 

 persona me çrregullime psikike, 

 viktima të trafikimit të njerëzve, 

 gra dhe vajza të cila u bënë viktima të gjymtimit të gjenitaleve 

 

 

Atëhere ju mund të merrni këshillim rreth kujdesjes materiale dhe shëndetsore për ju. 

Këta zyra të specializuara ju lëshojnë një vërtetim për një nevojë të veçantë për mbrojtje, 

po t´i përkisni njerit prej grupëve të përmendura sipër. 

Këshillimi nuk sjell asnjë të drejtë për qëndrim në Berlin ose në Gjermani. 

Në anën e pasme të kësaj flete ju gjeni një organizatë e cila mund t´ju këshillojë në 

problemet tuaja specifike. Ju mund të lini një takim atje ose të vizitoni atë zyrë brenda orarit 

të përshkruar. 

 
 



Albanisch 

o   Zyra e specializuar për gra që rritin vetëm 

fëmijen dhe për gra shtatzëna  
Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und 
MigrantInnen (KuB) e.V. 
 
Orari:  
E hënë, e martë, e enjte, e premte ora 10:00 -13:00 
mbas lënjes së një takimi 
Adresa: Oranienstr. 159, 10969 Berlin 

           Telefon: (030) 614 94 00 

 

 

Rruga për në zyrë:  
U8 Moritzplatz 
Autobuz: M29 Moritzplatz 
 
 

 

o  
 Zyra e specializuar për refugjatë me aftësi të 

kufizuara dhe për refugjatë në moshë të tretë 
Berliner Zentrum für selbstbestimmtes Leben  
behinderter Menschen e.V.  (BZSL e.V.)  
 
Orari:  takim sipas caktimit më parë 
Adresa: Gustav-Adolf-Str. 130 (kat i katërt) 
13086 Berlin 
Telefon: (030) 440 54 424 

 

 

 

Rruga për në zyrë: 
S-Bahn (treni urban): 
Prenzlauer Allee  
Autobuz: 156 Wigandstaler 
Straße 

o  
 Zyra e specializuar për ata që i shpëtuan dhunës 

ekstreme 
Zyra e specializuar për refugjatë të mitur 
XENION, Psychosoziale Hilfen für politisch  
Verfolgte e.V. 
 
Orari: takim sipas caktimit më parë 
Adresa: Paulsenstr. 55/56, 12163 Berlin 
Telefon: (030) 323 29 33 

 

 

 

Rruga për në zyrë: 
U1 Rathaus Steglitz 
S1 Rathaus Steglitz 
Autobuz: X83 Schmidt-Ott- 
Straße 

 

o  
 Zyra e specializuar për refugjatë të traumatizuar 

dhe për viktima të dhunës 
Zyra e specializuar për refugjatë të mitur 
Zentrum Überleben (bzfo-zfm) 
 
Orari: E martë, e enjte ora 9:00 - 12:00 
Adresa: Turmstraße 21, Godinë K, 10559 Berlin 
Telefon: (030) 303 90 654 

 

 
 

Rruga për në zyrë: 
U9 Turmstraße 
S-Bahn (treni urban): 
Bellevue 
Autobuz: M 27 Turmstraße 
101 Turmstraße 
187 Turmstr./Lübeckerstr. 
245, TXL, Kleiner Tiergarten 
 

 

o  
 Partner këshillues për viktima të trafikimit të 

njerëzve 
Ban Ying. Zyrë këshillimi dhe koordinimi kundër 
trafikim njerëzish  
 
Orari: takim sipas caktimit më parë 
Adresa: Anklamer Straße 38, 10115 Berlin 
Telefon: (030)  440 63 73 

Rruga për në zyrë: 
U8 Bernauer Straße 

 

 


