
 

 

Соціальна консультація з питань надання притулку 

Соціальна консультація з питань надання притулку в окрузі Швандорф орієнтована на 
осіб, що знаходяться в процесі розгляду клопотання щодо надання притулку, включно з 
тими, у кого ще немає дозволу на тимчасове проживання і які розміщені для 
децентралізованого проживання, а таксама в  гуртожитках Ниттенаy, Швандорф (вуліця  
Egelseerstraße), Нойнбург-форм-Вальд, Пфраймд i Швандорф-Дахельхофен. Особи, 
що просять притулку, i які проживають в уже створених гуртожитках в таких населених 
пунктах як Тойблиц i Швандорф (вуліця Jahnstraße), будуть надалі отримувати 
підтримку від фонду Карітас в окрузі Швандорф.  

Консультація спрямована на те, щоб полегшити особам, що просять притулку, 
призвичаїтися в новій країні, на новому місці і впоратися з новою життєвою ситуацією. 
Допомога при орієнтуванні в обстановці, консультування та інформування, а також 
частково практична підтримка повинні дати можливість нужденним легше впоратися з 
побутовими проблемами. 

Соціальна консультація з питань надання притулку включає консультування і підтримку 
осіб, що просять притулку в усіх аспектах повсякденного життя. 

Консультація знайомить з основною інформацією щодо адміністративних процедур, 
зокрема, щодо отримання офіційного статусу біженця, а також із пов'язаними з цим 
правами та обов'язками. 

Соціальна консультація з питань надання притулку забезпечує підтримку особам, які 
потребують особливого захисту чи допомоги, а також в складних кризових ситуаціях. 

Крім того, консультаційна команда виступає посередником при конфліктних ситуаціях в 
соціальному середовищі, а також надає консультації з питань навчання, професійної та 
господарської діяльності. 

Соціальна консультація з питань надання притулку знайомить з інформацією щодо 
програми репатріації та допомоги для повернення на батьківщину, а також сприяє при 
підготовці до повернення. 

Вона підтримує добровольчі ініціативи та виступає в якості консультанта в питаннях 
волонтерської діяльності. 

Соціальні консультанти проводять регулярний прийом відвідувачів безпосередньо в 
громадах, щоб забезпечити кращу доступність. 

В окрузі Швандорф соціальна консультація з питань надання притулку проводиться на 

цокольному поверсі в кімнаті E60 або по телефону 09431 / 471-397. 
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Прийомні години соціальної консультації з питань 
надання притулку в окрузі Швандорф 

 

Bodenwöhr Herr Maier Rathaus Montag  14.00 - 16.00 felix.maier@landkreis-schwandorf.de 

Bruck i. d. Opf. Herr Maier Rathaus Dienstag 09.00 - 12.00 felix.maier@landkreis-schwandorf.de 

Burglengenfeld Frau Teichert Rathaus Freitag 09.00 - 11.30 beate.teichert@landkreis-schwandorf.de 

Maxhütte-Haidhof & 
Teublitz 

Herr Knittl 
Rathaus 
Maxhütte-
Haidhof 

Montag  09.00 - 11.30 christian.knittl@landkreis-schwandorf.de 

Nabburg Frau Hunzinger 
Kleiderkammer 
im GBZ  

Donnerstag 15.00 - 16.30 nadine.hunzinger@landkreis-schwandorf.de 

Neunburg v. W. Frau Hunzinger Rathaus Dienstag 14.00 - 16.00 nadine.hunzinger@landkreis-schwandorf.de 

Neunburg v. W. 
Gemeinschaftsunterkunft 

Frau Hunzinger 
Gemeinschafts- 
unterkunft 

Montag 13.00 - 15.00 nadine.hunzinger@landkreis-schwandorf.de 

Neunburg v. W. 
Gemeinschaftsunterkunft 

Frau Hunzinger 
Gemeinschafts- 
unterkunft 

Dienstag 09.00 - 13.00 nadine.hunzinger@landkreis-schwandorf.de 

Nittenau 
Gemeinschaftsunterkunft 

Herr Maier 
Gemeinschafts- 
unterkunft 

Mittwoch 09.00 - 12.00 felix.maier@landkreis-schwandorf.de 

Nittenau 
Gemeinschaftsunterkunft 

Herr Maier 
Gemeinschafts- 
unterkunft 

Donnerstag 09.00 - 12.00 felix.maier@landkreis-schwandorf.de 

Oberviechtach Frau Rinn Rathaus Donnerstag 13.30 - 16.00 ludmilla.rinn@landkreis-schwandorf.de 

Pfreimd & Pfreimd 
Gemeinschaftsunterkunft 

Frau Teichert 
Gemeinschafts- 
unterkunft 

Mittwoch 09.00 - 12.00 beate.teichert@landkreis-schwandorf.de 

Schönsee Frau Rinn Rathaus Donnerstag 10.00 - 12.00 ludmilla.rinn@landkreis-schwandorf.de 

Schwandorf A - F & 
TGU Dachelhofen 

Herr Knittl Landratsamt Montag  14.00 - 16.00 christian.knittl@landkreis-schwandorf.de 

Schwandorf A - F & 
TGU Dachelhofen 

Herr Knittl Landratsamt Dienstag 09.00 - 12.00 christian.knittl@landkreis-schwandorf.de 

Schwandorf G - Z Frau Rinn Landratsamt Dienstag 14.00 - 16.00 ludmilla.rinn@landkreis-schwandorf.de 

Schwandorf G - Z Frau Rinn Landratsamt Mittwoch 09.00 - 12.00 ludmilla.rinn@landkreis-schwandorf.de 

Schwandorf 
Gemeinschaftsunterkunft 
Egelseer Str.  

Frau Plass 
Gemeinschafts-
unterkunft 

Montag  09.30 - 12.00 zeycan.plass@landkreis-schwandorf.de 

Schwandorf 
Gemeinschaftsunterkunft 
Egelseer Str. 

Frau Plass 
Gemeinschafts-
unterkunft 

Donnerstag 09.30 - 13.00 zeycan.plass@landkreis-schwandorf.de 

Schwarzenfeld Frau Teichert Rathaus Donnerstag 14.00 - 15.30 beate.teichert@landkreis-schwandorf.de 

Steinberg am See Frau Hunzinger Rathaus Mittwoch 09.00 - 11.00 nadine.hunzinger@landkreis-schwandorf.de 

Wackersdorf Herr Knittl Rathaus Donnerstag 14.00 - 16.00 christian.knittl@landkreis-schwandorf.de 

Wernberg-Köblitz Frau Rinn Rathaus Montag  09.00 - 11.00 ludmilla.rinn@landkreis-schwandorf.de 

  
  

  
Teamleitung Frau Hösamer Telefon 09431 / 471 - 478 

 

claudia.hoesamer@landkreis-schwandorf.de 

  

Соціальна консультація з питань надання притулку в окрузі Швандорф: поверх, кімната E60 або по телефону 09431 / 471-397. 
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