
120 P L A N E A D FA B I L I S M AT R I M O N I I  S E N E S C E R E T V E R EC U N D U S S A B U R R E

  
 

КОНСУЛТАЦИИ И ТОЧКИ ЗА КОНТАКТ В 

САКСОНИЯ-АНХАЛТ  
 
 
 
 
1.  КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТРОВЕ В САКСОНИЯ-АНХАЛТ  
2.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТРОВЕ  
3.  РЪКОВОДСТВО ЗА КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТРОВЕ  
    "KOMPASS SAXONY-ANHALT"  
4.  ЗАПИТВАНЕ В СЛУЖБАТА ЗА РАВНО ТРЕТИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЕС

12.



1.  МИГРАЦИОННИ СЛУЖБИ В САКСОНИЯ - АНХАЛТ  
   ЗА МЛАДЕЖИ И ВЪЗРАСТНИ  

 
 
Съответните точки за контакт за консултиране на граждани на Съюза 
са Миграционните консултации за възрастни мигранти (MBE) и Мла-
дежките миграционни служби (JMD).   
И двете служби са представени в цяла Саксония-Анхалт.   
Тук сдруженията на Freie Wohlfahrtspflege предоставят важни консул-
тации.  
 
Консултативните центрове по миграция за възрастни (MBE) подпома-
гат имигрантите при първите им стъпки в Германия:  
• изучаване на немски език  
• опознаване на новата среда на живот  
• своевременно включване в училище, обучение и работа:  
• индивидуално управление на случаите  
• определяне на индивидуалните нужди от подкрепа  
• планиране на подкрепата  
 
Актуален преглед на миграционните консултантски центрове за въз-
растни мигранти (MBE) в Саксония-Анхалт можете да намерите в 
прегледа на държавния интеграционен портал. Освен това можете да 
намерите консултантски центрове по миграция в Германия, като из-
ползвате формуляра за търсене на BAMF (формуляр за търсене по 
пощенски код/място на пребиваване).   
 
Младежките миграционни служби (JMD) също предлагат специални 
мерки за подкрепа на европейските имигранти на възраст между 12 и 
27 години. Това включва консултации за личното, езиковото, образ-
ователното, професионалното и социалното участие и интеграция.    
 
Съответната информация и съвети са на разположение на младите 
хора с миграционно минало на портала JMD, който обединява повече 
от 450 услуги за младежи в областта на миграцията от различни дос-
тавчици. На началната страница на портала на JMD можете да от-
криете и местната служба за младежка миграция чрез функцията за 
търсене. 
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В тази глава  
ще научите 

кои консултантски центрове  
са достъпни за вас като граж-

данин на ЕС, как можете да 
намерите и да установите 

контакт със сънародниците си 
на място, какви възможности 

за социална ангажираност 
имате и кой ще ви помогне  

с консултации по лични  
проблеми.   

 
В края на главата ще  

намерите и консултантските 
центрове и контактите, към 

които можете да се обърнете в 
Саксония-Анхалт.

https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/beratung-netzwerke/beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/
https://www.jugendmigrationsdienste.de


ОТДЕЛНО КОНСУЛТИРАНЕ И ГРИЖИ (G B B) 

МИГРАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ В САКСОНИЯ-АНХАЛТ ЗА МЛАДЕЖИ И ВЪЗ -

РАСТНИ  

 
Консултантските центрове на Gesonderte Beratung und Betreuung в 
Саксония-Анхалт (gBB) могат да бъдат използвани и от граждани на 
Европейския съюз. 
gBB оказва подкрепа например за бързо интегриране в културната и 
социалната среда в Германия, за намиране на жилище и работа, при-
дружава хора в кризисни ситуации и дава съвети по въпроси, свър-
зани с езиковото обучение, по-нататъшното образование, правото и 
интеграцията. 
gBB са представени на местно ниво в цялата страна. Можете да на-
мерите данните за контакт с най-близкия консултантски център на gBB 
в табличен преглед на портала за интеграция.  
 
 

2.  ДРУГИ ЦЕНТРОВЕ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ  
 
ЦЕНТРОВЕ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ   
 
Като гражданин на ЕС имате достъп до широк набор от центрове за 
психосоциални консултации, които се предлагат главно от асоциа-
циите на Свободната служба за трудова медицина. 
 
Консултантските услуги включват: 
• общо социално консултиране, 
• Консултации за бременност и конфликти при бременност, 
• брачни, семейни, житейски и образователни консултации, 
• консултации за длъжници и несъстоятелност, 
• консултиране за пристрастяване. 
 
Услугите, предлагани от центровете за консултиране, са безплатни, 
поверителни и анонимни, ако желаете. Ако е необходимо, консулта-
циите могат да се предоставят с помощта на преводачи/езикови пос-
редници. 
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https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/beratung-netzwerke/beratungsstellen/gesonderte-beratung-und-betreuung/


ИНСТИТУЦИИ ЗА ПОМОЩ НА ЖЕРТВИТЕ   
 
В Саксония-Анхалт има институции, които ви помагат и подкрепят, ако 
сте пострадали от престъпление или искате да се застъпвате за пост-
радалите. Институциите за подкрепа на жертвите в Саксония-Анхалт 
включват 
 
•  Асоциация за защита на децата в Саксония-Анхалт (1)  
 
•  Консултативни центрове за жертви на сексуализирано насилие (2)  
 
•  LIKO - Държавна намеса и координация за домашно насилие и  
   преследване (3)  
 
•  Специализиран център Vera за защита на момичетата и жените (4)  
 
•  Консултативен център за потребители - Консултации за дългове (5)  
 
•  Други институции за подкрепа на жертвите в Саксония-Анхалт (6) 

 

•  Мрежа за живот без насилие (7) 
 
Услугите, предлагани от специализираните центрове, са безплатни, 
анонимни и поверителни. Ако е необходимо, консултациите могат да 
се предоставят на майчиния език с помощта на преводачи/езикови 
посредници. 
 
 

3.  ОРИЕНТАЦИЯ В ЛАНДШАФТА НА КОНСУЛТАНТ- 
    СКИЯ ЦЕНТЪР В САКСОНИЯ-АНХАЛТ  
 
КООРДИНАЦИОННИТЕ БЮРО ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И МИГРАЦИЯ  
Допълнителни насоки относно консултантските центрове за граждани 
на ЕС могат да бъдат намерени чрез местните лица за контакт в съот-
ветните окръзи и общини на Саксония-Анхалт - Координационните 
бюра за интеграция/миграция.    
Координационните служби не предоставят индивидуални консултации. 
Те предлагат професионално насочване към лица и консултантски 
центрове на място, които могат да ви помогнат с вашите проблеми.  
Лицата за контакт в координационните бюра на градовете и общините 
в Саксония-Анхалт можете да намерите в този преглед на интеграци-
онния портал.  
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https://opferhilfe.sachsen-anhalt.de/hilfe-fuer-opfer-von-a-bis-z/opferhilfeeinrichtungen/#c252443
https://opferhilfe.sachsen-anhalt.de/hilfe-fuer-opfer-von-a-bis-z/opferhilfeeinrichtungen/#c252442
https://opferhilfe.sachsen-anhalt.de/hilfe-fuer-opfer-von-a-bis-z/opferhilfeeinrichtungen/#c252442
https://opferhilfe.sachsen-anhalt.de/hilfe-fuer-opfer-von-a-bis-z/opferhilfeeinrichtungen/#c257657
https://opferhilfe.sachsen-anhalt.de/hilfe-fuer-opfer-von-a-bis-z/opferhilfeeinrichtungen/#c257657
https://opferhilfe.sachsen-anhalt.de/hilfe-fuer-opfer-von-a-bis-z/opferhilfeeinrichtungen/#c257657
https://opferhilfe.sachsen-anhalt.de/hilfe-fuer-opfer-von-a-bis-z/opferhilfeeinrichtungen/#c252532
https://opferhilfe.sachsen-anhalt.de/hilfe-fuer-opfer-von-a-bis-z/opferhilfeeinrichtungen/#c252535
https://opferhilfe.sachsen-anhalt.de/hilfe-fuer-opfer-von-a-bis-z/opferhilfeeinrichtungen/
https://www.gewaltfreies-sachsen-anhalt.de/ 
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/beratung-netzwerke/beratungsstellen/gesonderte-beratung-und-betreuung/
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/beratung-netzwerke/beratungsstellen/gesonderte-beratung-und-betreuung/


ДИГИТАЛНА КАРТА "КОМПАС САКСОНИЯ-АНХАЛТ" 

 
Дигиталната карта "Компас Саксония-Анхалт" предлага структуриран 
преглед на услугите за имигранти в цялата провинция. В допълнение 
към проектите и курсовете за обучение платформата съдържа и под-
робен списък на повече от 100 консултантски центъра. Опциите за тър-
сене улесняват достъпа, а съответните маркери на интерактивната 
карта могат да се използват и за бързо намиране на местата за кон-
султации в желания регион или град. 
 
 

4.  СПРАВКА В СЛУЖБАТА ЗА РАВНО ТРЕТИРАНЕ  
    НА РАБОТНИЦИ ОТ ЕС  
 
Ако искате съвет или информация за себе си или за членовете на се-
мейството си, можете да подадете искане до надрегионалната служба 
за равно третиране на работници от ЕС, като използвате формуляра.  
   
Използвайте съответния формуляр на Органа за равно третиране за 
искането си за консултация. 
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https://kompass.sachsen-anhalt.de/
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-de/eu-buerger/beratungsanfrage
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-de/eu-buerger/beratungsanfrage
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-de/eu-buerger/beratungsanfrage


МЕСТНИ ЗВЕНА ЗА КОНТАКТ И КОНСУЛТАЦИИ  
 
Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderinnen und Zuwanderer 
(MBE) 
 
Jugendmigrationsdienste (JMD) 
 
Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. (AGSA) 
 
Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt e.V. 
(LAMSA) 
 
 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ И ПОРТАЛИ  
 
Digitale Landkarte „Kompass Sachsen-Anhalt“ 
 
Integrationsportal Sachsen-Anhalt: 
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/beratung-netz-
werke/beratungsstellen/
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https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/beratung-netzwerke/beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/beratung-netzwerke/beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/beratung-netzwerke/beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/beratung-netzwerke/beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-jugendliche-jmd/
https://www.agsa.de
https://www.lamsa.de
https://www.lamsa.de
https://www.lamsa.de
https://kompass.sachsen-anhalt.de/

