
                                   
 

 

Jesteście Państwo w ciężkiej 
sytuacji?  
Potrzebujecie pomocy? 
 

◤ brak dokumentów 
 

◤ brak pracy 
 

◤ brak środków finansowych 

 

◤ brak miejsca do spania 
  

◤  jesteście głodni 
 

◤ problemy zdrowotne 

 
Udzielimy Państwu informacji w tych i 
innych sprawach po:   
 
Polsku, Rosyjsku, Bosniacku,  
Serbsko-chorwacku 
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Udzielamy bezpłatnych porad 
dotyczących:     
 

◣ znalezienia noclegu  
◣ załatwiania dokumentów 

◣ wyjaśnienia prawa do świadczeń 
socjalnych 
◣ znalezienia odpowiedniej pomocy 
 

Udzielamy porad w kilku miejscach w 
mieście, ludziom nie posiadającym 
własnego mieszkania. 
 
Możecie nas Państwo z nami 
skontaktowac pod numerami:  
 

Tel:  030/463 03 90 25 
Fax:  030/463 03 90 22 
Mail: beratung@frostschutzengel.de 
www.frostschutzengel.de 
 

Skorzystajcie z naszej pomocy 
jeśli jesteście w trudnej sytuacji! 
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