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Guia Informativo para a Vida Diária em Multilíngüe / edição da Cidade de Nishinomiya 

Sistema de Apoio à Independência de Pessoas com Dificuldades 
Financeiras na Vida Cotidiana (dificuldades de subsistência)  
 

 

Como funciona o Sistema de Apoio à Independência de Pessoas com Dificuldades 
Financeiras na Vida Cotidiana 
Este sistema tem como objetivo “promover a independência” das pessoas que, por motivo de perda de 

emprego, dificuldade de encontrar um emprego, estado físico e/ou mental ou por alguma outra 

circunstância relacionada com a sociedade regional, estão com dificuldades financeiras em suas vidas, 

proporcionando-lhes apoio e aconselhamento para a independência e recolocação profissional.  

Há um sistema que fornece suporte de consulta para a independência financeira e social e ajuda 

financeiramente no aluguel de sua residência (Subsídio para Assegurar a Moradia).  

 

 
Público-alvo 
Pessoas que vivam na cidade de Nishinomiya que estejam com dificuldades financeiras de vida que não 

sejam beneficiárias da ajuda social. 

 

 
Metodologia do apoio e aconselhamento  
(1) Confirmamos a situação do interessado que veio se aconselhar no balcão de consultas, e buscamos  

organizar os problemas. 

(2) Com a finalidade de proporcionar o apoio necessário para resolver os problemas, elaboramos um plano 

de apoio para sua independência, respeitando a vontade do interessado. 

(3) Em cooperação com as instituições relacionadas, proporcionamos o apoio baseados no plano de apoio   

elaborado.  

 

 
Balcão de consulta 
(1) Social Spot Nishinomiya Yorisoi 

  Endereço: Nishinomiya-shi Rokutanji-cho 10-3 Prefeitura de Nishinomiya – Prédio Sul (minami kaikan) 

1º andar 

  TEL: 0798-31-0199 

(2) Nishinomiya-shi Kurashi Soudan Center Tsumugi 

  Endereço: 8-17, Somedono-cho Nishinomiya-shi  Nishinomiya-shi Sogo Fukushi Center, 2º. andar   

  TEL：0798-23-1031 

Além disso, o guichê de atendimento para o Subsídio para Assegurar a Moradia está disponível apenas no 

Social Spot Nishinomiya Yorisoi. 

 

 

Mais informações: Cidade de Nishinomiya, Divisão de Bem-estar                      

TEL: 0798-35-3144 

 

 

* OBS.: Maiores informações, por favor, entre em contato por meio de uma pessoa que entenda japonês. 


