
Ar turiu prasiskolinti, kad gyvenčiau su
baldais? Ne, Jobcenter ir Socialinės
paramos skyrius padeda žmonėms su
mažomis pajamomis, paskiria vienkartinę
paramą (Erstausstattung), kad žmonės
galėtų įsigyti virtuvei (viryklė, skalbyklė,
orkaitė…) ir baldams.

Dažnai, nuomojantis butą, neturima tam baldų. Tai
gali daugelį paliesti:

•  Jaunimas, niekad neturėjęs savo buto;
•  Žmonės, turėję baldus;
•  Išsiskyrusiems žmonėms;
•  Pabėgeliai;
•  Žmonės, prieš tai buvę benamiai.

Čia paminėta daugelis situacijų, kurių atveju yra
skiriamos vienkartinės paramos, skirtos
apsistatyti butui. Yra ir kitokių situacijų, kai
skiriama vienkartinė parama. Abejodami
klauskite mūsų.

Daugeliu atvejų, reikalingas pilnas arba dalinis buto
apstatymas. Dalinis yra, kai Jūs turite kelis daiktus,
bet Jums trūksta dar daug ko.

Vienkartinė parama skiriama šiems daiktams:
virtuvei (puodai, el. Prietaisai, indai, stalo įrankiai),
salionas, miegamasis, vonios kambarys, baldai
koridoriui, apšvietimas, užuolaidos.

Bet kokiu atveju, žmonės, gaunantys paramą iš
Jobcenter arba Socialinės paramos skyriaus, turi
teisę į vienkartinę paramą. Tai nėra paskola! 
Žmonėms nereikia skolintis.

Paaiškinimas dėl virtuvės įrenginių:
Į pilną virtuvės apstatymą įeina vadinamieji „Baltieji
Įrenginiai“ (Weissware), tokie kaip viryklė,
šaldytuvas, skalbyklė, kuriems turi būti skirta
parama įsigyti naujiems.
Naujas privalo būti ir čiužinys. Visi kiti dalykai gali
būti naudoti.
Gavus vienkartinę paramą, viską galima įsigyti
parduotuvėse „Diakonie“ ir „Mehrwert“. Jūsų
prekes šios parduotuvės gali pristatyti į namus. Jei
per tris apsilankymus į šias parduotuves neradote
kelių reikiamų daiktų, Jums bus suteikta piniginė
išmoka.
Dėmesio:
tiek baldų pristatymas, tiek el. Viryklės prijungimas
iš „Mehrwert“ ir „Diakonie“ yra nemokamas.

Teisė į naujus daiktus
Kai žmonės dėl kultūrinių arba religinių priežasčių
negali naudotis naudotais daiktais, jie gali reikalauti
paramos įsigyti naujus. Tai nusprendė Federalinis
Socialinis Teismas 1987 metais.

Tikriausiai dar yra daug klausimų dėl Jobcenter
teikiamos buto apstatymui. Mes Jums juos
atsakysime.
Pagarbiai, Jūsų ALSO.
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