Specialiști pentru situații de urgență în materie de
locuințe
Sprijin și consultanță în cazul riscului de pierdere a locuinței și a lipsei unui adăpost

Cine suntem
Pierderea propriei locuințe reprezintă o situație de criză. Specialiștii pentru situații de urgență în
materie de locuințe vă stau la dispoziție pentru astfel de cazuri.
Ne găsiți în sediile autorităților din Hamburg. Vă putem sprijini în cazul în care vă confruntați cu
riscul de a vă pierde locuința sau în cazul în care ați pierdut-o deja.

Ce facem
Asigurarea unei locuințe
Vă oferim sprijin pentru păstrarea locuinței. În cazul în care vă confruntați cu datorii, este posibilă o
preluare a acestora, sub formă de împrumut sau subvenție.
Intermedierea de locuințe
În cazul în care sunteți rezident(ă) a orașului Hamburg sau sunteți un refugiat legal, ați rămas fără
adăpost și locuiți într-o unitate de drept public, vă putem ajuta în căutarea unei locuințe.
Cazarea în unități de drept public
În cazul în care rămâneți fără adăpost de pe o zi pe alta și nu aveți nici o altă posibilitate de cazare
la dispoziție, vă punem la dispoziție un loc de cazare într-o unitate de drept public. Asigurarea unei
locuințe

Oferim ajutor în următoarele situații








Restanțe la plata chiriei,
Rezilieri fără preaviz,
Evacuări,
Dificultăți cu proprietarii,
Degajarea locuinței,
Lipsa unui adăpost,
Căutarea unei locuințe în cazul în care nu aveți un adăpost sau locuiți într-o unitate
rezidențială.

Stabiliți o întrevedere pentru consultanță. În cazul în care nu vom reuși să vă ajutăm personal, ne
vom strădui să vă îndreptăm către autoritățile potrivite.
Mai multe informații disponibile la adresa www.hamburg.de/obdachlosigkeit.
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Unde ne puteți găsi
Altona
Alte Königstraße 29 - 39, 22767 Hamburg
Telefon: 428 11 - 39 72
Luni, marți, vineri orele 8- 12, joi orele 8- 16
Bergedorf
Weidenbaumsweg 21, Eingang C, 21029 Hamburg
Telefon: 428 91 - 21 21
Luni, joi orele 8- 16, marți, vineri orele 8- 13
Eimsbüttel
Grindelberg 62 - 66, 20144 Hamburg
Telefon: 428 01 - 19 61
Luni, marți orele 8- 14, miercuri orele 8- 12, joi orele 8- 18
Harburg
Harburger Rathausforum 1, 21073 Hamburg
Telefon: 428 71 - 26 28
Stabilirea unei întrevederi în zona de acces SDZ:
Luni, vineri, orele 8- 12, marți, orele 8- 16 joi, orele 8- 18
Cu programare telefonică: luni, vineri 8- 9
Hamburg-Mitte
Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg
Telefon: 428 54 - 49 43
Marți, joi, orele 8.30 - 12.30 și în funcție de programarea telefonică
Hamburg-Nord
Kümmellstraße 7, 20249 Hamburg
Telefon: 428 04 - 53 61 oder - 53 62
Marți, orele 10- 12, joi 14- 16 și în funcție de programarea telefonică
Wandsbek
Wandsbeker Allee 71 -73, 22041 Hamburg
Telefon: 428 81 - 27 72
Marți orele 10- 12, joi 13.30 - 15 și în funcție de programarea telefonică
Puteți afla datele de contact și orele de program actualizate la numărul de telefon 115 și online la
adresa www.hamburg.de/behoerdenfinder (termen de căutare: „Wohnungsnotfälle“).
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