Моят път към жилището – търсене на жилище и живеене под наем в
Германия
Недостигът на жилища и огромният брой на търсещите жилище усложняват
търсенето на квартира в Берлин. Особено хора от дошли от други държави срещат
трудности поради незапознатост със своите права и задължения. Мнозина се питат:
‘‘Къде мога да намеря подходящо за мен жилище?‘‘
‘‘Какво трябва да имам предвид по време на нанасяне?‘‘
‘‘Към кого трябва да се обърна, ако не мога да си платя наема?‘‘
Проектът ‘‘Моят път към жилището‘‘ предлага обучение по темите за търсене
на квартира и живеене като наемател на жилище.
Целите на курса са:
 Подкрепа на нуждаещите се с цел успешно намиране на жилища
 Запознаване с берлинските институции за подкрепа на хора
изпаднали в затруднена жилищна ситуация
 Подкрепа за запазване и развитие на устойчиви взаимоотношения
наемодателя
Предлаганите от нас курсове са на български език.
Курсът е:






Напълно безплатен;
С максимум 10 участници
С продължителност 3 дни по 3 часа
С разбираеми и преведени на български учебни материали
С предоставяне на наръчник

След эавършване на курса получавате документ за успешно преминатото обучение.
Добавен към останалата част от документацията за кандидатстване за жилища, този
документ може да бъде от голяма полза.
Необходимо е да се запишете предварително по телефон.
Ръководител на курса:
Петра Швайгер е дипломиран социален работник, владеещ български език. Тя има
дългогодишен опит в сферата на консултирането на европейски граждани останали
без дом. Към настоящия момент тя работи по проекта ‚Frostschutzengel‘‘ GEBEWO –
Soziale Dienstе.
Освен като координатор на проекта, г-жа Швайгер изготвя българската версия на
учебните материали за курса. От октомври 2017 тя е отговорна и за координацията и
воденето на курса на български език.

Телефон за контакт на български:
0176 17879414, Петра Швайгер
Mein Weg zum Wohnen
Моят път към жилището
GEBEWO – Soziale Dienste
Hobrechtstraße 65
12047 Berlin
Tel.: 030/34655500
wohnpass@gebewo.de
www.mein-weg-zum-wohnen.de
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