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Serviciul social general (Allgemeiner Sozialdienst) se găseşte 
la centrul social al cartierului dumneavoastră.

Vă recomandăm să solicitaţi în prealabil o programare, 
astfel vom avea timp sufi cient pentru solicitarea 
dumneavoastră.

Vă stăm la dispoziţie:
luni, marţi, miercuri   de la ora 08:30 până la 15:30
joi   de la ora 08:30 până la 17:00
vineri   de la ora 08:30 până la 12:00
şi cu programare

Centrele sociale (Sozialzentren) sunt deschise
luni, marţi, joi   de la ora 08:30 până la 12:30
joi   de la ora 15:00 până la 17:00
vineri   de la ora 08:30 până la 12:00

În cazul unor situaţii de criză familiară speciale, în timpul 
serii sau al nopţii, precum şi la sfârşit de săptămână vă stă 
la dispoziţie serviciul de urgenţă pe care îl puteţi apela prin 
intermediul numărului de telefon 110.

Centrul social Nord
(Sozialzentrum Nord) 
Mercatorstraße 40 
24106 Kiel 
Tel.: 04 31/ 9 01- 46 91 
Fax:  04 31/ 9 01- 6 33 93
sozialzentrum.nord@kiel.de 
 
Centrul social Mijloc
(Sozialzentrum Mitte)
Stephan-Heinzel-Straße 2 
24116 Kiel 
Tel.:  0431/ 9 01- 36 73 
Fax:  0431/ 9 01- 6 43 12 
sozialzentrum.mitte@kiel.de 

Centrul social Mettenhof
(Sozialzentrum Mettenhof) 
Bergenring 36 
24109 Kiel 
Tel.: 04 31/ 9 01- 46 32 
Fax: 04 31/ 9 01- 6 46 50 
sozialzentrum.mettenhof
@kiel.de 
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Centrul social Sud
(Sozialzentrum Süd)
Saarbrückenstr. 145 
24114 Kiel
Tel.: 04 31/ 9 01- 36 97
Fax: 04 31/ 9 01- 6 36 88
sozialzentrum.sued@kiel.de

Centrul social Gaarden
(Sozialzentrum Gaarden)
Bahnhofstraße 38 a
24143 Kiel
Tel.: 04 31/ 9 01- 46 67
Fax: 04 31/ 9 01- 6 46 96
sozialzentrum.gaarden@kiel.de
 
Centrul social Est
(Sozialzentrum Ost)
Wischhofstraße 1
24148 Kiel
Tel.: 04 31/ 9 01- 46 75
Fax: 04 31/ 9 01- 6 46 85
sozialzentrum.ost@kiel.de

Serviciul social general
(Allgemeiner Sozialdienst)

Consiliere şi sprijin pentru 
copii, tineri şi adulţi



Contactaţi-ne

Oferta noastră:
• Vă informăm şi vă oferim consiliere.

• Noi vă ascultăm şi vă ajutăm să faceţi ordine 
în problemele dumneavoastră.

• Vă acordăm sprijin la găsirea  unor soluţii proprii 
şi la încercarea de a le transpune în viaţă.

• Elaborăm împreună cu dumneavoastră oferte 
de ajutor şi în alte chestiuni şi vă asistăm.

• În cazul în care doriţi, implicăm şi alţi membri 
ai familiei în consiliere.

• Suntem partenerii dumneavoastră de contact 
în situaţii acute de criză.

• Vă mijlocim contacte garantate cu alte servicii, 
instituţii şi centre de consiliere.

Vă sfătuim şi  
• în privinţa diverselor prestaţii sociale,

• în privinţa ajutorului şi sprijinului acordat 
persoanelor handicapate,

• în privinţa acordării de ajutor în cazul 
dependenţei sau al bolilor psihice,

• dacă dumneavoastră sau familia dumneavoastră 
aveţi nevoie de ajutor pentru terapie sau îngrijire 
la domiciliu.

Ce mai este important pentru 
dumneavoastră …
• Consilierea noastră este supusă legislaţiei 

de confi denţialitate, vom trata toate convorbirile 
cu sensibilitate şi în mod confi denţial.

• Vă sfătuim şi vă sprijinim şi atunci când aveţi 
contact cu adulţi, copii sau tineri afl aţi în situaţii 
difi cile, şi nu ştiţi ce să faceţi.

• Asigurăm protecţia copiilor şi a tinerilor.

Aveţi întrebări privind …
• educaţia copilului dumneavoastră

• reglementările relaţiilor personale şi de custodie 
în caz de despărţire şi divorţ

Vă faceţi griji privind …
• dezvoltarea sau comportamentul copilului 

dumneavoastră

• ocrotirea şi îngrijirea unui copil din anturajul 
dumneavoastră

Vă simţiţi copleşiţi/te datorită …
• situaţiei familiare precare 

• unor confl icte în familia dumneavoastră

Aveţi nevoie de protecţie şi ajutor … 
• în caz de violenţă în cadrul familiei

• în caz de abuz sexual / delicte sexuale 


