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Ferramentas para limpeza, local para discutir problemas do
dia a dia para a recuperação！～ Não importa sua origem,

o sentimento é comum ～
TOPICO ～Notícias recentes da recuperação～
Pesquisa sobre a atual situação daqueles em que a moradia foi afetada
Nesta inundação, muitas pessoas foram mandadas para os abrigos de
longa distância. No entanto, a ajuda aos abrigados é insuficiente
enquanto há muito pedido.
Assim, a equipe do JUNTOS, visitou cerca de 100 casas para saber sobre
a atual situação de vida na região inundada de Mitsukaido. Há muitas
casas em que não é possível usar a cozinha, pessoas vivendo somente no
segundo andar, preocupadas com limpeza, alimentação, dinheiro e etc.
◎Situação dos danos
・danos de passageiros
・cozinhas funcionando
・aquecedor funcionando
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◎Pedidos de ajuda frequente
・Atestado de vitima (Risai shoumei)
・Não consegue ouvir o radio
・Distribuição de sopa
etc.

■Sobre a redução das taxas de água e de esgoto
Aqueles que vivem no lado leste de Kinugawa, a taxa de água e taxa de esgoto será livre nos três meses de
setembro a novembro,
○ Sistema emergencial de reparo da residência
Em caso do reparo a ser feito na residência na qual foi inundada acima do
chão, é feito o conserto de no máximo 567,000円 a partir da aplicação na
cidade. É um sistema em que a administração paga a quantia dos gastos a
companhia do conserto (não se recebe o dinheiro vivo). (Há limitações no
pagamento em caso da residência ter sido parcialmente atingida).

Escolha

inundação na casa
própria acima do
nível do solo

○Providência de moradia publica sem custos
Se a residência teve perda total e for impossível os residentes morarem
mesmo com conserto, a província preparou uma moradia publica sem
custos, onde e possível morar por durante meio ano se for da vontade
dos residentes (no máximo 2 anos sem custos).Há muitas moradias
providenciadas, com exceção de Joso-shi, em Tsukuba-shi, Toride-shi,
Shimotsuma-shi etc. Assim, e necessário analisar bem em relação ao
transporte para o trabalho e a escola para os filhos, por exemplo. E
necessário o atestado de vitima (risai shoumei), para se inscrever entre
em contato com a Divisão de moradia de Ibaraki-ken（301-4750）.

■Sistema de apoio a reconstrução de vida das vitimas
A concessão, dinheiro de suporte fundamental, é de acordo com o grau de injúria da residência, e o
dinheiro de suporte adicional é oferecido de acordo com o modo de reconstrução da moradia (no
caso da pessoa residir sozinha, em cada item se recebe ¾).
Dinheiro de suporte
fundamental

Grau de
injúria da
residência

1.Perda total
¥1,000,000

2.Perda parcial em
grande escala
¥500,000

Dinheiro de suporte
adicional※

Modo de
reconstrução
da moradia

Entre 13 meses a partir do disastre

A.Nova aquisição ou
construção ¥2,000,000
B.reparação ¥1,000,000
C.Aluguel de um
apartamento ¥500,000

Entre 37 meses a partir do disastre

※em caso de se aplicar na primeira vez ser 「C.aluguel ¥500,000」、e a segunda ser「A. aquisição・
construção」, a concessão fica no balanço de ¥1,500,000.

■Sobre a emissão de Risaishomeisho
Se você fez a inscrição para o Risai Shomeisho, fique atento com o resultado emitido nesse documento. O
resultado da primeira avaliação é emitida através de uma vistoria feita pela prefeitura da parte externa da sua
casa. No caso de danos causados pela inundação, critérios como o nível da água, classificação de “semidestruída”, ”destruição em larga escala”, entre outros são apenas uma forma de medir os estragos do desastre.
Caso você ache que esta avaliação não corresponda com a realidade da gravidade do dano que você sofreu, você
pode solicitar uma segunda vistoria através de inscrição. Nesse caso, a parte interna da casa será inspecionada
para averiguar os danos da estrutura da sua casa e dos seus pertences. Há casos em que o resultado emitido no
Risai Shomeisho muda para mais uma grau mais condizente com a sua realidade.
Diversas formas de assistência serão decididas com base no Risai Shoumeisho. Por isto este documento é
extremamente importante. As pessoas que ainda não fizeram a inscrição para recebê-lo, não esqueça de fazê-lo.

Informação
◆por movimento de suporte JUNTOS

①Pick-up voluntário・②guia sobre carshare

①O movimento oferece pick-up voluntário a quem esta com dificuldades（carro perdido, problemas

financeiros, dificuldades em pagar as despesas de transporte, etc）para fazer visitar ao hospital,
compras, ir a própria casa para limpeza, etc. Nos consulte quem estiver com dificuldades.
②A pessoas que perderam o carro na enchente, e com dificuldades, está aberta a reunião de
explicação sobre o carshare. Entre em contato se tiver interesse.
◎Contato
18 de outubro（dom）15-16h＠JUNTOS（2F）
Time de suporte JUNTOS
19 de outubro（seg）15-16h＠ASUNARO NO SATO local de trabalho tel：０９０－５８０４－５５４２
17～18h＠ISHIGUE TAIIKUKAN cafeteria
（funcionamento：das 9h as 17h)

A “Rádio Juntos “ está no ar!
Dentro da programação do FM SAIGAI (89,2MHz), está indo ao ar, informações
em várias línguas editada pelo Centro de Ajuda Mútua JUNTOS a “Rádio Juntos”.
Centro de ajuda「JUNTOS」
Resp：NPOHoujin Ibaraki NPO Center・Commons
☎ ０９０－６５６８－９９３０
※Horário de atendimento 10:00～16:30

Endereço：
Joso, Mitsukaido, Mori-Shita 4346-3
Linha Joso「Kita Mitsukaido Eki」
Kendou 357「prox. Ao Cocos」
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