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Прізвище .....................................................................
Адреса ........................................................................
Місцезнаходження ................................................. ........................, . Дата)

Надавачу соціальних послуг
........................................................................
адресу
........................................................................
Місцезнаходження
................. ........................................................................

Заявка на одяг, рушники та постіль
Пані та панове,
Я подаю заявку на предмети, перелічені нижче, які мені потрібні як початкове обладнання або
як особливі потреби через хворобу чи інвалідність.
........ Анорак з підкладкою/пальто Тедді
........ штани
........ сукні
........ Труси
........ Трусики довгі

........ Снігові костюми
........ штани короткі
........ спідниці
........ Майки
........ Колготки літо/зима

........ Футболки з довгим/коротким рукавом
........ светр літо/зима
........ Кардиган
........ панчохи літо/зима
........ шарф

........ Толстовки
........ куртка/куртка
........ Піжама
........ шкарпетки літо/зима
........ шапка

........ пара рукавичок
........ пара зимових черевиків
........ пара сандалій
........ парка на підкладці
........ спортивний костюм

........ пояс/підтяжки
........ пара низьких черевиків
........ пара тапочок
........ парка для захисту від дощу/негоди
........ спортивні шорти/трико

........ спортивні сорочки
........ Плавки/купальники
........ халат
........ з собою рюкзак
........ відкриті туфлі

........ пара кросівок
........ Шапочка для плавання
........ валіза/дорожня сумка
........ пара гумових чобіт
........ тапочки

........ ...................................

........ ...................................

побутові речі
........ Комплекти постільної білизни (простирадло, підодіяльник, наволочка)
........ ковдра тепла
........ ковдра
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........ пухові подушки
........ Спортивний автомобіль/багі
........ .................................

........ махрові рушники
........ ..............................
........ .................................

Рушники, постільна білизна тощо виплачуються як одноразова допомога на домашнє майно
додатково до основної суми допомоги.
Будь ласка, зверніть увагу, що центр зайнятості Вупперталя повідомляє про такі суми для
виняткових випадків, як мій. Я біженець із війни. Майже всі свої речі я залишив в Україні. Мене
можна порівняти з людиною, яка пережила пожежу в квартирі.
Центр зайнятості Вупперталя повідомляє про такі суми.
(https://www.jobcenter.wuppertal.de/grundsicherung/content/geld-fuer-besondere-ausnahmefaelle.php
)
Люди від 1 до 6 років

290 євро

Люди від 7 до 15 років

350 євро

Особи віком від 16 років

425 євро

Я пропоную виплатити мені відповідну одноразову одноразову допомогу в розмірі ……………
євро за вищевказаний одяг, щоб заповнити мою заявку.
З повагою
...................................................................
(Підпис)
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