Buntstift
Крамниця шкільного приладдя
для родин, які мають документ, що підтверджує право

ФІЛЬСБІБУРГ

Крамниця кольорових олівців м. Фільсбібурга
у рамках ініціативи Vilsbiburger Tafel
Адреса: Untere Stadt 7/8 • 84137 Vilsbiburg
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Тел.:
Пошта:

0871 609 201
info@diakonie-landshut.de
www.buntstift-schulbedarf.de

Години роботи:
Середа
з 15:00 до 17:00
П’ятниця
з 09:00 до 10:30
Інші години роботи див. на дошці оголошень Vilsbiburger
Tafel.
Своєю пожертвою ви зможете
підтримати нашу роботу!
Diakonisches Werk Landshut eV
IBAN: DE65 743 500 00 00000 23590
Призначення: Buntstift Vilsbiburg

ШКІЛЬНЕ
ПРИЛАДДЯ
для родин, які
мають посвідчення
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BUNTSTIFT – НАША КРАМНИЦЯ ДЛЯ ШКІЛЬНОГО ПРИЛАДДЯ
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Ми вважаємо,
що найкраща шкільна освіта для
дітей не повинна залежати від
бюджету батьків. На жаль,
родинам із низьким рівнем доходу
часто важко подужати високу
вартість шкільних матеріалів.
З цієї причини
наші крамниці для шкільного
приладдя
«Buntstift» пропонують саме
цим родинам можливість
придбати шкільні матеріали за
найвигіднішими цінами. Ціни
становлять лише 25% ціни в
крамницях.
Наші установи Buntstift відкриті
для всіх родин, які мають право
на купівлю.
Воно існує,
якщо доходи родини є низькими
або існує право на матеріальну
підтримку. Тому доходи мають
бути підтверджені заздалегідь.

Світлина: © Tatyana Gladskih/Adobe Stock

За наявності права
відповідне підтвердження може здійснюватися в вигляді
соціального паспорта міста Вільсбібурга або муніципалітету
місця вашого проживання, посвідки районної адміністрації або
вашої відповідальної церковної громади чи соціальної
установи.
Можливість отримання права існує в разі:
■ Допомога з безробіття I типу
■ Допомога по безробіттю II типу (Hartz IV))
■ Соціальна допомога та базове матеріальне забезпечення
(SGB XII))
■ Низького доходу
■ Невеликої пенсії
Ви потребуєте шкільного приладдя та відповідаєте
вищезазначеним вимогам? Ви хочете заповнити заяву або
маєте загальні запитання?
Зв’яжіться з нами тут: info@diakonie-landshut.de

Дякуємо місту Вільсбібургу за підтримку крамниці
кольорових олівців
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