
Posho ya kujikimu 
na usaidizi mwingine wa kifedha 

Utunzi wa binafsi na wa familia 

Swahili 



Kuruhusiwa kwa msaada 
Ikiwa unaishi katika manispaa ya Ljusdal na huwezi kujimudu kikazi au vinginevyo, unaweza 

kuruhusiwa kuwa na posho ya kujikimu. Posho hii ni wavu wa nje wa usalama wa jamii na kwa 

hivyo, kabla ya kuomba, kwanza unapaswa kutafuta fidia zozote unazoweza kupata. Hii inaweza 

kujumuisha fidia kutoka Shirika la Bima kwa Jamii ya Sweden, faida za ukosefu wa ajira, au 

ufadhili wa masomo (ikiwa ni pamoja na mikopo ya utafiti) kutoka kwenye Bodi ya Taifa ya 

Msaada kwa Mwanafunzi (CSN). Posho unayoipokea inapaswa kuhakikisha kwamba wewe, 

mdai, una kiwango cha busara cha maisha. 

Ni lazima uwe na uwezo wa kutoa michango ya kujikimu 

mwenyewe, iwezekanavyo. 
Mtu anayeomba posho ya kujikimu au msaada mwingine ni lazima awepo kwa kazi na awe tayari 

kuikubali kazi hiyo au michango inayotolewa kwao.. Wajibu huu pia unatumika kwa hatua za sera 

za ajira, kama vile mafunzo ya sekta ya ajira au hatua za ukarabati wa kazi. 

Unapaswa kutafuta kazi kati ya wakati unaofaa kabla ya kukamilisha mafunzo yako au mazoezi 

ya kazi, au kabla ya kuanza nafasi ya ajira. Ni lazima ujiandikishe na Huduma ya Utumishi wa 

Umma wa Kiswidi siku ya kwanza ya biashara baada ya kazi yako kukomeshwa, na kuandaa 

mpango. 

Ikiwa huwezi kujitolea kwa ajili ya kazi, utahitaji kuthibithisha ukosefu wako wa kutoweza 

kufanya kazi kwa kuwasilisha hati ya daktari. 

Ombi 
Maombi ya posho ya kujikimu hutathminiwa kila mwezi. Fomu mpya ya maombi inapelekwa kila 

mwezi, pamoja na nyaraka za ziada za kupokea mapato yote na gharama zote. Hesabu ya fidia 

inazingatia mapato na gharama ulizopata wakati wa mwezi uliopita. Tathmini pia inafanywa kwa 

kile ulichokifanya ili uweze kujiunga kwenye posho ya kujikimu. 

Unapoomba msaada wa kifedha, lazima uweze kuthibitisha maelezo ya fedha zako, na aina zote 

za mapato zinazingatiwa kuhesabu mahitaji yako. Hii inatumika kwa wanachama wote wa familia 

yako. Ikiwa unafanya ombi jipya, hali yako ya kifedha kwa miezi mitatu iliyopita inachunguzwa. 

Kipato zaidi kutoka mwezi mmoja kinaweza kupelekwa hadi mwezi ufuatao. 

Una wajibu wa kupanga na kuahirisha fedha zako mwenyewe. Aina nyingine za mali zinapaswa 

pia kutajwa katika ombi, kama vile umiliki wa mali, magari, fedha, kodi iliyofidiwa, nk. Ikiwa 

una mali yoyote ambayo yanaweza kuuzwa kwa urahisi ili utimize mahitaji yako, huwezi 

kuruhusiwa kupata posho ya kujikimu. 



Posho ya kujikimu 
Posho ya kujikimu ina vipengele viwili: suala la kitaifa na gharama za busara zaidi ya 

kiwango cha kitaifa. Suala la kitaifa lazima lionyeshe kiwango cha matumizi ya gharama kwa 

ajili ya gharama za binafsi na gharama za nyumbani za pamoja, na gharama za kushugulikia: 

Vyakula Nguo/viatu Afya/usafi 

Burudani/matam

anio 

Leseni ya 

televisheni 

Magazeti 

Bidhaa zinazotumiwa 

Huduma ya simu 

Gharama ambazo hazijumuishwi katika hali ya kitaifa na zinaweza kutumika kwa gharama 

inayostahili, kama inavyotakiwa na baada ya kuwasilishwa kwa ankara: 

Gharama za makazi Umeme wa nyumbani Bima ya nyumbani (bima ya msingi) 

Kusafiri 

kunakohusiana na 

kazi 

Ada ya muungano Ada ya huduma ya watoto 

Msaada mwingine wa kifedha 
Msaada mwingine wa kifedha pia unaweza kutumika kwa zaidi ya kiwango cha kawaida cha 

kitaifa. Manispaa yanaamua kuhusu kutoa msaada kwa vifuatavyo (miongoni mwa vingine): 

Vifaa vya nyumbani Huduma ya meno Gharama za mazishi 

Huduma za afya na 

huduma za matibabu 

Gharama za kuhama Miwani 

Ikiwa hujaridhika na uamuzi kuhusu posho ya kujikimu, una haki ya kukata rufaa. Tuna wajibu 

wa kuripoti udanganyifu wa fidia unaotiliwa shaka kwa polisi. Unaweza kuwajibika kulipa fidia 

zozote zilizolipwa kimakosa. Wafanyakazi wana wajibu wa usiri. Taarifa unayoitoa 

inachanganuliwa kulingana na Sheria ya Habari ya Binafsi na sheria husika za usiri. 

Ikiwa unahitaji kuomba usaidizi wa kifedha au una maswali yoyote kuhusu posho 

ya kujikimu, unaombwa kuwasiliana nasi. 

Tembelea idara yetu ya huduma kwa wateja kwenye orofa ya tatu kwenye jumba la manispaa 

(Kommunhuset), au piga simu kwa nambari yetu kuu, 0651-180 00 na uombe kuzungumza na 

afisa wa kesi kutoka kitengo cha posho ya kujikimu. Wanaweza pia kukupa taarifa kuhusu 

nyakati za kupiga simu.



Manispaa ya Ljusdal 

827 80 Ljusdal 

0651-180 00 




