
Одяг, меблі, продукти харчування 

Крім універмагів і магазинів, є можливість для людей з невеликими грошима також купувати 

дешеві або вживані речі. 

Одяг, меблі та предмети побуту 

У соціальних універмагах і в магазинах бувшого у використанні одягу ви знайдете одяг, 

посуд, iграшки і спортивні та електротовари для щоденного використання, які коштують дуже 

дешево.  

Важливо: Будь ласка, покажіть своє посвідчення особи (для шукачів притулку) або 

повідомлення про пільги від центру зайнятості. 

 

Соціальні універмаги та магазини бувшого у використанні одягу  

Веркxоф Регенбоген з меблевим, дитячим та книжковим світом 

Industriestr. 21 bis 29 
91154 Roth 
Telefon 09171 96 74 0 
E-Mail: info@werkhof-regenbogen.de 
Сайт та інтернет-магазин 

  

Меблі та інше 

Dr.-Haas-Str. 44 

91126 Schwabach 

Telefon 09122 632 10 81 

E-Mail: schwabach@werkhof-regenbogen.de 

Сайт та інтернет-магазин 

Універмаг „Вертфоль“  

Nürnberger Str. 13 

91126 Schwabach 

09122 1816410 

 

Магазин бувшого у використанні  одягу від ВРК КФ Сюдфранкен 
Westring 40 

91154 Roth 

Telefon 09171 84000 

E-Mail: service-team@brk-suedfranken.de 

Сайт 

 

Центр обміну речами для дiтей К.А.Т.Це 
Wittelsbacherstr. 4a (Задня сторона Фрідрх-Бёк-будинку) 
91126 Schwabach 
Telefon 09122 92 56 339 
Сайт 

 

Купiвля продуктiв харчування 

У бюджетних супермаркетах можна знайти дешеві продукти харчування та засоби гігієни. 
Продукти харчування з інших країн і регіонів світу, швидше за все, будуть знайдені y 
маленьких магазинах мста Рот. 
 

Ротер Тафель (продукти харчування) 



Тут ви можете безкоштовно отримати продукти харчування та предмети гігієни, якщо ви не 
заробляєте гроші самостійно або не вистачає грошей. Для цього вам потрібeн "Доказ 
потреби". Це може бути, наприклад: повідомлення про пільги від центру зайнятості або 
пенсійнe повідомлення тощо. Oсоби, які шукають притулку (біженці), отримують з їхнiм 
підтвердженням прибуття чи посвідченням особи тa рішенням про пільги відповідно до 
Закону „Про пільги для oсiб, які шукають притулку“, лист від Управління соціальних послуг 
(це лист, в якому говориться, скільки грошей ви отримуєте за один місяць). 
 

Адреса у мiстi Рот: 
Ротер Тафель  
Friedrich-Ebert-Str. 12 · 
91154 Roth 
Telefon: 0173 2515479 
Сайт 

 
Продукти харчування можна отримати по суботах з 13:30 (також у святкові дні).  
Реэстрацiя на отримання: середа з 10:00 до 12:00. Будь ласка, візьміть з собою великий 
переносний контейнер (наприклад складаний ящик), максимум 3 €, а також повідомлення про 
пільги від центру зайнятості, пенсійнe повідомлення тощо). 
 

Адреса у мiстi Хiльпольтштайн:  
АВО-Компетенццентер (зворотня сторона будiвлi) 
St.-Jakob-Straße 12 
Вхiд з Drei-Eichen-Straße 
Telefon: 0176 76 78 35 94 
Сайт 
 
Продукти харчування можна отримати по середах з 13:30 (також у святкові дні).  
Реэстрацiя на отримання: середа з 13:00 до 13:30. Будь ласка, візьміть з собою великий 
переносний контейнер (наприклад складаний ящик), максимум 3 €, а також повідомлення про 
пільги від центру зайнятості, пенсійнe повідомлення тощо). 
 

 

 
 
 

 


