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Informații pentru o primă orientare

Mobilier, haine și casă
Ca să mobilezi o nouă casă este costisitor. Cine are puțini bani la dispoziție, poate cumpăra mobilă folosită, electrocasnice, și haine în foarte bune condiții în magazine Second-Hand, camerele de haine și casele de cumpărare
sociale. Aici gasește fiecare toate cele necesare pentru un nou inceput. Cu toate acestea, oferta se bazează pe
donatiile disponibile, iar sortimentul nu este același peste tot. Prin urmare, merită să treceți în timpul orelor de
program, să întrebați de lucrurile de care aveți nevoie. Cine vrea să cumpere ieftin, trebuie să aducă eventual o
dovadă că e nevoiaș, de exemplu o.k de la Job center sau de la Instituția socială.
Second- Hand Shop (AQB) | Karl- Schmidt-Strasse 1 (intrarea Coquistrasse) | 39104 Magdeburg | telefon 0391
4003159 | Luni-Joi 9.30-16 și Vineri 9-14.30 | Möbel und Hausratservice (AQB) | Karl-Schmidt-Strasse 9-11 |
39104 Magdeburg | telefon 0391 72726-100 | mhs@aqb-md.de | www.aqb-mde.de | Luni-Joi 9-16 și Vineri 914 | Second -Hand Charity Shop Zweimalschön | Ulrichplatz 9 | 39104 Magdeburg | telefon 0391 56391717 |
Luni-Vineri 10-18 și Sâmbătă 10-16 | DRK Kleiderkammer | Ferdinand-von-Schill-Strasse 33 | 39116
Magdeburg | telefon 03916223305 | Luni-Joi 8-15 și Vineri 8-13 | Crucea-Roșie-Shop | Breiter Weg 19 a |
39104 Magdeburg | telefon 0391 9908788 | Luni-Vineri 9-17 | Sozialkaufhaus Olvenstedt | Bruno-Taut-Ring
119 | 39130Magdeburg | telefon 0391 74497517 | Luni 9-16, Marți 9-18, Miercuri 9-16, Joi 9-18 și Vineri 9-13
| Baby-und Kleinkindshop (Stiftung Netzwerk leben) | Karl-Schmidt-Strasse 4 | 39104 Magdeburg | telefon
0391 4018249 | Luni-Joi 9-17 | Umsonstladen Salbke | Faulmannstrasse 7 | 39122 Magdeburg | telefon 0176
43911206 | Miercuri și Duminică 17-19 | Sozialkaufhaus Help 2007 | Mittagstrasse 1 | 39124 Magdeburg |
telefon 0391 24480634 | Luni-Vineri 10-14 |
Există anticariate și magazine de cumpărare și vânzare de produse second-hand în Magdeburg, unde se poate găsi
mobilă sau articole de uz casnic la un preț redus. De asemenea, în unele instituții sociale sau în locuri de întâlnire în
rafturi sau cutii marcate, lucruri donate sunt puse la dizposiție de a lua cu sine.
Haus- und Wohnprojekt Thiembuktu | Thiemstraße 13 | 39104 Magdeburg | raft pentru donația obiectelor
mai mici și a hainelor | Libertäres Zentrum Magdeburg | Alt Salbke 144 | 39122 Magdeburg | raft pentru
donația hainelor; în fața întrării
De aceea puteți căuta online obiecte de uz zilnic. În Germania cea mai mare piață virtuală pentru lucruri secondhand este eBay-Kleinanzeigen. Aici persoane din apropiere vinde mobilă, aparatură electronică, îmbrăcăminte sau
chiar biciclete folosite. Dacă sunteți interesați de un obiect, puteți trimite persoanei un mesaj. Este recomandat să
vă întălniți cu vânzătorul înainte de cumpărare pentru a verifica calitatea articolului. Pentru siguranța Dvs. nu plătiți
în avans ci numai la preluarea produsului.
Dacă căutați o bicicletă ieftină, puteți să vă interesați și în ateliere de auto-ajutor. Acolo, bicicletele donate sunt
reparate și apoi date persoanelor interesate
Fahrradwerkstatt Projekt STABIL de la Johanniter Mitteldeutschland | Mittelstraße 49 | 39114 Magdeburg |
Telefon 0391 55567837 | luni, marți și joi 12:00-15:00, miercuri și vineri 8:00-12:00
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În plus față de fișele de informații multilingve pe multe alte teme, Ghidul Migrației
Magdeburg oferă numeroase sfaturi, activități de sprijin și activități de petrecere a
timpului.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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