
O nas 

“Frostschutzengel”- organizacja pozarządowa, mobilna poradnia, która swoją ofertę kieruje do obywateli Unii 

Europejskiej z krajów Europy Środkowo- Wschodniej korzystających z pomocy instytucji specjalizujących się w 

opiece nad osobami bezdomnymi w Berlinie. Projekt jest częścią organizacji GEBEWO – Soziale Dienste Berlin 

gGmbH współpracującej z Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. 

Celem projektu “Frostschutzengel” jest poprawa niepewnej sytuacji osób bezdomnych z krajów Europy 

Środkowo- Wschodniej oraz Europy Południowo- Wschodniej, którzy korzystają z pomocy organizacji oferujących 

wsparcie osobom ubogim.  

Nasze główne zadania obejmują: 

 Wsparcie organizacji działających w zakresie systemu pomocy bezdomnym poprzez opiekę nad docelową 

grupą odbiorców 

 Mediacje pomiędzy docelową grupą odbiorców a istniejącymi organizacjami w Berlinie, jak również 

długoterminowe pośrednictwo w indywidualnych przypadkach opieki społecznej obejmująca pojedyncze 

osoby lub rodziny. 

 Odnoszenie się do potrzeb społecznych i domaganie się realizowania  roszczeń prawno-socjalnych 

podopiecznych poprzez regularną pracę indywidualną. 

 Wspieranie komunikacji pomiędzy użytkownikami pomocy a pracownikami organizacji oferujących pomoc 

bezdomnym   

W projekcie zatrudnieni są wyspecjalizowani konsultanci, obecnie dwóch pracowników socjalnych i jeden 

politolog. Pracownicy oferują konsultacje i interwencje w języku polskim, rosyjskim, bułgarskim, 

bośniacko/serbsko/chorwackim i angielskim. współpracujemy z różnymi organizacjami działającymi w obszarze 

pomocy osobom bezdomnym, gdzie przeprowadzamy regularne porady . Dodatkowo jesteśmy w stanie zapewnić 

indywidualne konsultacje oraz interwencje w zakresie wparcia innych organizacji na prośbę tych jednostek. 

Zapewniamy wparcie językowe i profesjonalne umiejętności w systemie pomocy osobom bezdomnym, aby 

zmniejszyć występowanie konfliktów, inicjować porady socjalne dla potrzebujacych, pomagać im w dochodzeniu 

swoich praw i uprawnień w systemie sądownictwa. Staramy się wspierać usuwanie barier strukturalnych w 

dostępie do wiedzy o systemie prawnym, socjalnym oraz zawodowym, aby pomoc w integracji zawodowej i 

spolecznej. Wierzymy, że mobilna poradnia socjalna w ramach systemu pomocy bezdomnym, stanowi odpowiedni 

model do poprawy sytuacji obywateli Unii Europejskiej w Berlinie.  

Projekt “Frostschutzengel” jest finansowany wyłącznie z darowizn. Ustanowiony przez organizację GEBEWO – 

Soziale Dienste Berlin gGmbH; od kwietnia 2015 roku współpracuje z Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V.  

Więcej informacji na temat tych organizacji:  

http://www.gebewo.de 

http://www.caritas-berlin.de 

Mariannenstraße 21 

10999 Berlin 

Telefon: 030 / 463 039 025 

Telefax: 030 / 463 039 022 

Email: beratung@frostschutzengel.de 
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