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Шановні зацікавлені в нашому інформаційному бюлетені для українців,
Ми надсилаємо Вам останню інформацію нижче та бажаємо Вам захоплюючого читання!
З найкращими та сонячними побажаннями,
Місто Швабах
Управління у справах людей похилого віку та соціальних питань
Контактний пункт для залучення громадян

 
 

 

 

Надання соціальної допомоги згідно
з дванадцятою книгою Соціального
кодексу (SGB XII)
 

Стандартні ставки відповідно до § 28 a SGB XII
будуть підвищені з 1 січня 2023 року.
Управління у справах людей похилого віку та
соціальних питань ще не запровадило це
збільшення, оскільки нам досі бракує
додаткових законодавчих вимог.
Як тільки всі нормативні акти будуть прийняті,
ми скоригуємо розрахунки та виплатимо
заборгованість. Вам не потрібно нічого робити
для цього. Тому просимо також утриматися від
запитів.

 
 

 

 

Поради щодо енергозбереження
 

Енергозбереження – важливе завдання для
кожного, кожен може і повинен зробити свій
внесок!
Зокрема, зростають витрати на опалення, тому
ми просимо всіх не вмикати опалення на
максимум і підтримувати температуру близько
20 градусів. Контроль може проходити в наших
помешканнях. Скористайтеся цим посиланням,
щоб знайти корисні поради:
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

https://www.schwabach.de/images/referate/referat_2/Buergerengagement/Energiespartipps_Deutsch.docx.pdf
http://www.schwabach.de/de/
https://login.mailing-point.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/847
http://www.schwabach.de/
https://stadtplan.schwabach.de/


 
Зачинення міської адміністрації
міста Швабах під час Різдвяних

свят ›
 

Datenschutzhinweise ›

Відкритий діалог з українцями
 

«Відкритий діалог з українцями» – так
називається захід, організований українськими
громадянами у місті Швабах. Вони
відбуваються через нерегулярні проміжки часу
в Будинку зустрічей. Просимо звернути увагу на
публікації в щоденній пресі(у місцевій газеті).
Усіх, хто має запитання чи бажає дізнатися
більше про Україну, її історію та сучасну
ситуацію, запрошуємо до спілкування з
учасниками ініціативи.

 
 

 

 

Зачинення міської адміністрації
міста Швабах під час Різдвяних
свят
 

Зверніть увагу: міська адміністрація не працює
з 24 грудня 2022 року до 1 січня 2023 року. З 2
січня 2023 року ми повертаємось до Вас. Проте
з деякими відділами можна зв’язатися по
телефону з питань, які не підлягають
відкладенню. За наступним посиланням Ви
знайдете огляд офісів, з якими можна
зв’язатися:
 

 
 

 

 

Зачинення офісу Johanniter на
Reichswaisenhausstraße під час
Різдвяних свят
 

Зверніть увагу: офіс Johanniter за адресою
Reichswaisenhausstraße 9d (квартира 16) не
працюватиме з 27 грудня 2022 року до 1 січня
2023 року. Офіс відновить роботу з 2 січня 2023
року.
 

 
 

 

 

Різдвяні вітання

 

Ми хочемо подякувати Вам за плідну співпрацю
цього року та побажати Вам усім
благословенного та мирного Різдва та
щасливого Нового року!

 
 

 

 

Datenschutzhinweise der Stadt Schwabach
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) über den
Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten.
 

https://www.schwabach.de/de/stadtverwaltung/oberbuergermeister/97-buergermeister-und-presseamt/98-neues-aus-dem-buergermeister-und-presseamt/11270-verwaltung-zwischen-den-jahren-geschlossen.html
http://www.schwabach.de/de/wirtschaft/wirtschaftsfoerderung/termine-und-infos/6486-datenschutzhinweis.html
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Kontakt
 
Telefon: +49 9122 860 240
Fax: +49 9122 860 132
E-Mail: buergerengagement@schwabach.de
www.schwabach.de
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