Специализирани служби за спешни жилищни случаи
Съдействие и консултация при опасност от загуба на жилище и бездомност

Кои сме ние
Загубата на собствените четири стени е специално извънредно положение. Ние,
специализираната служба за спешни жилищни случаи, сме на Ваше разположение в тази
ситуация.
Ще ни намерите в окръжните служби в Хамбург. Можем да Ви съдействаме, ако има
опасност да загубите жилището си или вече сте го загубили.

Какво правим
Осигуряване на жилище
Ние Ви помагаме, за да можете да запазите жилището си. Ако например дължите наеми, е
възможно да ги поемем под формата на заем или помощи.
Посредничество за намиране на жилище
Ако сте бездомни граждани на Хамбург или бежанци с разрешение за пребиваване и
живеете в държавен приют, ние Ви помагаме при търсенето на жилище.
Държавно настаняване
Ако внезапно станете бездомни и нямате друг подслон, ние Ви осигуряваме място в
държавен приют. Осигуряване на жилище

Предлагаме помощ при








забавени плащания на наеми,
незабавно прекратяване на договори,
искове за освобождаване на нает имот,
трудности с отдаващи под наем собственици,
освобождаване на жилище,
бездомност,
търсене на жилище, когато сте бездомни или живеете в приют.

Уговорете си час за консултация. Ако не можем да Ви помогнем директно, полагаме усилия
да Ви препратим към правилната служба.
Повече информация ще намерите на адрес www.hamburg.de/obdachlosigkeit.
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Как да се свържете с нас
Altona
Alte Königstraße 29 - 39, 22767 Hamburg
Телефон: 428 11 - 39 72
пон., втор., пет. 8- 12 часа, четв. 8- 16 часа
Bergedorf
Weidenbaumsweg 21, Eingang C, 21029 Hamburg
Телефон: 428 91 - 21 21
пон., четв. 8- 16 часа, втор., пет. 8- 13 часа
Eimsbüttel
Grindelberg 62 - 66, 20144 Hamburg
Телефон: 428 01 - 19 61
пон., втор.
8- 14 часа, ср. 8- 12 часа, четв. 8- 18 часа
Harburg
Harburger Rathausforum 1, 21073 Hamburg
Телефон: 428 71 - 26 28
Записване на часове през зоната на входа на Социалната служба (SDZ):
пон., пет.
8- 12 часа, втор. 8- 16 часа, четв. 8- 18 часа
след записване на час по телефона: пон., пет. 8- 9 часа
Hamburg-Mitte
Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg
Телефон: 428 54 - 49 43
втор., четв. 8.30 - 12.30 часа и след записване на час по телефона
Hamburg-Nord
Kümmellstraße 7, 20249 Hamburg
Телефон: 428 04 - 53 61 или - 53 62
втор. 10- 12 часа, четв. 14- 16 часа и след записване на час по телефона
Wandsbek
Wandsbeker Allee 71 -73, 22041 Hamburg
Телефон: 428 81 - 27 72
втор. 10- 12 часа, четв. 13.30 - 15 часа и след записване на час по телефона
Данните за контакт и актуалното работно време за деня можете да разберете на телефонен
номер, както и в интернет на адрес www.hamburg.de/behoerdenfinder (фраза за търсене:
„Wohnungsnotfälle“).
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