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VERDANDI fyller 120 år!
Kom och träffa oss i våra
Rättvisebussar! Vi står på
Hallonbergens torg, Fittja
Centrum och på
Medborgarplatsen.
Nu startar Verdandis Rättvisevecka, 16–20 maj
(Göteborg 23–27 maj) på sex orter i landet.
Då åker vi ut på stan med våra Rättvisebussar
för att berätta om verksamheten på
Verdandis Rättvisekontor.
Verdandi driver Rättvisekontor på många platser i landet.
Det behövs eftersom många människor hamnar i kläm
och behöver hjälp med myndighetskontakter och blanketter.
Många behöver också det kamratstöd som Verdandi erbjuder.
En vän i vardagen som kan stötta när det är tungt.
Frågor som vi ofta får på Verdandis Rättvisekontor är:
– Jag har blivit återbetalningsskyldig till Försäkringskassan
för att jag fått för mycket i bostadsbidrag. Det är för mycket pengar
att betala tillbaka på en gång, vad kan jag göra?
– Min handläggare på Arbetsförmedlingen säger att jag måste
söka 30 jobb i månaden annars kan jag bli av med a-kassan.
Stämmer detta?
Läs fler frågor och svar i Verdandis broschyr: ”20 viktiga frågor – de
vanligaste 20 fråorna vi får på Verdandis Rättvisekontor.
(pdf på broschyren bifogas).
Kom gärna och besök Rättvisebussarna! Vi finns på följande platser:
– Hallonbergens Centrum, tisdagen den 17 maj, kl 10.00-15.00
– Fittja Centrum, onsdagen den 18 maj, kl 10.00-15.00
– Medborgarplatsen, torsdagen den 19 maj, kl 10.00-15.00
Presskontakt: Marja Koivisto, 070-070 76 50,
Magnus Bååth, mobil 070-725 58 00.

16-20 maj

FRÅGA OSS
OM RÄTTVISA!
VERDANDI HJÄLPER
TILL MED
MYNDIGHETSKONTAKTER
OCH GER KAMRATSTÖD.

Verdandis Rättvisebussar åker
ut på gator och
VÄLKOMNA!
torg – Borlänge,
Göteborg, Malmö,
Nyköping, Stockholm, Örebro

– Verdandi behövs!
Den som har en tuff
situation i livet orkar
inte alltid tampas med
olika myndigheter och
driva sina frågor. Vi i
Verdandi stöttar och
ger varandra kamratstöd, säger Magnus
Bååth, Verdandi
Sundbyberg.
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