
 

HAMBURGI  SEGÍTŐ SZERVEZETEK 

 

 

Kedves Hamburgi Magyarok! 
 
Öt hamburgi  szervezet tevékenységi körét és elérhetőségeit foglaltuk össze,  hogy segítséget 
nyújtsunk   kérdéseitek  megválaszolásában, problémáitok orvoslásában, tehát abban, amit így 
nevezhetnénk:          A Z   E L S Ő   L É P É S E K   H A M B U R G B A N 
 
Ezek a területek : 
 
-  munkavállalás, munkajog 
 
-  letelepedés 

-  óvodai ellátás és a gyerekek iskoláztatása  

-  egészségügyi ellátás 

 - lakáskeresés, valamint lakásbejelentés 

 Ezekkel a szervezetekkel közösen  a HME  tájékoztató előadásokat is tervez  az AlsterCityben, s 

erről szokásos információs felületeinken olvashattok majd.  Ilyen alkalmakkor   Egyesületünk 

gondoskodik a tolmácsolásról.  

A szervezetek maguk is tartanak előadásokat németül vagy angolul,  de német tolmácsot is 

kérhettek Egyesületünktől. 

 A hivatalok szerdán Németországban zárva vannak!  

 Alább az említett  öt szervezet  tevékenységének rövid  összefoglalását és elérhetőségeiket 

közöljük (Fazekas Judit,  felesketett tolmács és fordító /magyar-német, német-magyar/, a HME 

Vezetőségének tagja  fordításában: 

1.Hamburg Welcome Center  (Isten Hozott Hamburgban Központ), a város saját 

segélyszolgálata.      Elérhetőség:  Alsterwall 11. 20457 Hamburg, a Handelskammer épületében 

                          Minden U- és S-Bahn a Jungfernstieg-ig,  az U3 a Rathausmarkt megállóig 

                          Buszok: a  3.,  4., 5., 6., 31., 34., 35., 36., 37., 109.  a belváros felé. 

                         Tel: 00 49 40/428 54 5001, E-Mail. info@welcome.hamburg.de 

Területei: a hamburgi életkezdés alapvető kérdései,  óvodai és iskolai ellátás, az iskolák 

szervezete, jogosítvány, integrációs programok,  német nyelvoktatás, szabadidő, egészségügy. 

Időpontot kérjél! 
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2. Make it in Hamburg! (Így csináld Hamburgban!) Két szervezet, melyek önállóan is 

működnek:  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH. GIZ (Német 

Társaság  a  Nemzetközi Együttműködés Érdekében Kft.), valamint  az Arbeit und Leben 

gemeinnützige Gesellschaft Hamburg (Munka és Élet  közhasznú társaság Hamburg).  

Elérhetőség: Poststrasse 51 . 20354 Hamburg 

Tel: 00 49 40 180 47 24 51. E-Mail: make-it-in-hamburg@giz.de 

Területeik: Kapcsolatteremtés hamburgi cégekkel,   munkát kereső főiskolai végzettek és 

szakemberek, szakmai gyakorlatot keresők  közvetítése,  segítség nyelvi  ill. szakmai 

továbbtanulásban,  hogyan kell pályázatot  írni németül, workshopok  és információs előadások, 

de a  munkát keresők családtagjait is segítik továbbképzésben és elhelyezkedésben . 

Időpontot kérjél! 

 

3. Europäische Sozialfounds,   ESF,  (Europai Szociális Alap)  Évente 30 millió euró áll 

rendelkezésükre a következő öt évben . 

Témái: Különböző projektek irányítása és szervezése,  pl. a hamburgi egészségügyi dolgozók,  

fiatalok,  fiatal szülők  gyereknevelés melletti  továbbtanulása,  menekültek képzése és 

munkahelyi  közvetítése,  a kis és közepes cégeknél alacsonyan képzett dolgozók  

továbbképzése,  a fogyatékosok iskolájából származó diákok képzése és cégeknél való 

elhelyezkedésük segítése. 

Elérhetőség: Martin Weber, a projektek irányítója, Tel, 00 49 40 428 63 3995 

E-Mail: martin.weber@basfi.hamburg.de 

Michael Weissler, a juttatások vezetője. Tel. 00 49 40 428 63 3608, 

E-Mail: michael.weissler@basfi.hamburg.de 

A Munka-, Család-, Szociális  és Integrációs Hivatal, a program vezetője 

www.hamburg.de/basfi 

 

4. SOS-Süd-Ost-Europa,  (Szolgálati hely Dél-Kelet-Europából bevándoroltak számára) 

             Elérhetőség: Lüttkamp 88, 22547 Hamburg-Lurup          www.grosstadt-mission/sos 

Iroda: Zora Peets, Tel. 00 49 40 84 33 51 , E-Mail:sos@grosstadt-mission.de 

                      Hétfőtől-csütörtökig: 10:00-14:00 óráig 
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Az S3 vagy S21 járattal az Elbgaustrasse-ig, utána a 186-os busszal a Lüdersring-ig, 

vagy:  S3 ill S21 Elbgaustrasse, onnan 21-es busz Farnhornweg-ig 

A német és az angol mellett három  idegen nyelven van tanácsadás: roma, román és bolgár.  

Területei: konkrét  ügyekben elkísérnek hivatalokhoz ill. szervekhez, szociális tanácsadás, 

szakmai képzést elősegítő ajánlatok, iskoláztatási lehetőségek,  nyelv- és írásoktatás 

analfabétáknak,  integrációs kurzusokra való elkísérés, hosszú távon  „segíts magadon és 

másokon“,  családi problémák,  gyermekfelügyelet, segítség  házifeladatok megoldásában. 

Általánosan a Hamburgba  bevándorlók életkörülményeinek javítása a képzettség, az 

egészségügy, az elszállásolás és a munkakeresés kérdéseiben. Céljuk a már meglevő 

segélyszervezetek ismertetése, és saját, felépített szervezeteik  további kiépítése. 

 

5. Servicestelle Arbeitnehmerfreizügigkeit  (Szolgálati hely az Europai Unión belüli 

szabad munkaerőáramláshoz)   

Elérhetőség: Besenbinderhof 59, 20097 Hamburg 

Tanácsadás németül és angolul: 

 Jerzy Bohdanowicz, Tel. 00 49 40 284016-76, 

 E-Mail:jerzy.bohdanowicz@hamburg.arbeitundleben.de 

Magdalena Morgenroth, Tel. 00 49 40 284016-78, E-Mail: 

magdalena.morgenroth@hamburg.arbeitundleben.de 

Alina Weber, Tel. 00 49 40 284016-78, E-mail: alina.weber@hamburg.arbeitundleben.de 

 Területei: jogi szaktanácsadás a munkavállaló és a munkáltató jogairól és kötelességeiről, a 

szakszervezetek által kiharcolt munkabérekről és szabályozásról, munkakörülményekről,   

munkaidő, munkavédelem, felmondási védelem, a munkaerő bérbeadása, szociális biztosítások: 

beteg-, baleset- és munkanélküliségi biztosítás, családi támogatás (a magyar GYES és GYED 

itteni változata), a jövedelemadózáshoz  kapcsolódó általános kérdések. 

Gyakorlati segítség: szükség esetén elkísérjük hivatalokba, meghallgatjuk a problémáit és 

ingyen nyújtunk segítséget. 

Kérjen időpontot telefonon, vagy a Web-oldalon töltse ki kapcsolatfelvételi lapunkat: 

www.hamburg.arbeitundleben.de/arbeitnehmerfreizügigkeit 


