
Adóságba kell, hogy esek a lakás bebútorozása mi-

att?  Nem,  hiszen  a  Munkaügyi  Hivatal  és a

Társadalombiztosítási  Hivatal  támogatja  a

rászoruló személyeket és segélyt ajánl.

Aki egy lakást bérel,  annak szüksége van bútorokra.

Igy például, azoknak: 

 …akik először bérelnek egy lakást

 …akik eddig bútorozott lakásban laktak

 …akiknek a kapcsolatuk szétment 

 …szökevènyek, például, ha a befogadó àl-

lomása utána egy lakásba költöznek

 …akik korábban hajlèktalanok voltak

Ezek az esetek, példakènt szolgàlnak. Biztosan más

helyzetekben is  megtéríti  a Munkaügyi valamint  a

Tàrsadalombiztosìtási Hivatal a bútorozási költcsé-

gek egy részét. Ha kétségei vagy kérdése van evvel

kapcsolatban, nyugodtan kérdezzen meg minket.

A  felsorolt  esetekben szükség van egy komplett

vagy  egy  részleges  berendezésre.  Egy részleges

berendezésről akkor beszèlhetünk, ha pl. egy saját

ágy vagy más berendezési tárgy, rendelkezésre áll,

de még számos dolgok hiányoznak. 

A kezdeti ellátás magába foglalja a konyhabùtort, be-

leértve az edényeket, elektromos készülékeket, po-

harakat,  egy nappali-,  hálószobai-, fürdőszobai  be-

rendezést, gardróbot, lámpákat, függönyöket.

Összességben elmondható, hogy azok 

számára, akik munkaügyi segélyben részesülnek 

és első berendezésre van szükségük, jogukban 

áll a kiegészítői szolgáltatás. "Kiegészítő" itt azt 

jelenti: hogy ez egy támogatás, és nem hitelként 

tekinthető! Tehát nem eshet az ember adósságba.

Tájékoztató a konyhai berendezésekkel kapcso-

latban

A konyhabútor  mellett, jogában áll,  az úgynevezett

"fehér árukat", azaz tűzhely, hűtőszekrény, mosógép,

mint  új  termèk  megkapnia.  Ezen kívül  az  ágyhoz

tartozó matracot is.

Az összes többi dolgot be lehet használtként (de jól

fenntartott állapotban) szerezni.

Következetesen,  a hivatal  engedélyezheti  ezeket a

dolgokat,  mint  "természetbeni  ellátások".

"Természetbeni  ellátás"  azt  jelenti,  hogy  a

berendezési tárgyakat, illetve eszközöket a Diakónia

vagy a lètesítmény „Mehrwert”  szállítja,  miután ön

egy árut kiválasztott.

Elöfordulhat,  hogy egyes tárgyakat,  a  fent  említett

létesítmények  nem  tudnak  szállìtani.  Ebben  az

esetben,  a  megtérítést  pénz  formájàban  kaphatja.

Kikötés:  Legkésöbb  akkor,  ha  háromszori

megkérdezés után, az áru kiszállìtása még mindig

nem  lehetséges.  Ennek  alapján,  érdemes  egy

igazlást beszerezni és aláíratni.
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Megjegyzés: A  Diakonia vagy „Mehrwert” kompett

szolgáltatàst  nyùjt,  és  az  új  bútor  szállítását  az

üzletböl  a  lakásba  biztosítja.  Ezen  felül  a  tűzhely

csatlakozását is.  Ezeket a dolgokat nem kell  extra

megfizetni – akkor sem, ha ez nem kifejezetten az

engedélyezési határozatban szerepel.

Igény új árucikkekre

Ha  az  emberek  kulturális  vagy  vallási  okokból  a

használt  árukat kerülik,  akkor a szolgáltatóknak az

összes berendezési kelléket új formájában kell, hogy

biztosítsa. Ez a megjegyzés azokra vonatkozik, akik

például tagjai egy etnikai csoportnak (szinti) és  kul-

túràjukat követöen, bizonyos dolgokat ne használhat-

nak. Például tárgyakat, amellyek betegekkel érintke-

zésbe kerültek. (lásd,  Bundessozialgericht, ítélet 28.

10. 1987 7 RAr 8/86).

Kérdések esetében, szívesen állunk rendelkezésére.
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