PRESSEINFORMATION

Taxi 40100 дарує 40 навчальних місць yкраїнським біженцям у
школі таксі і допомагає Volkshilfe Wien
Курси навчання у школі таксі мають загальну вартість 18 400 євро. Також Taxi 40100
дарує Volkshilfe Wien ваучери на проїзд в таксі у розмірі 1000 євро.

«Війна в Україні вразила усіх нас. Ми в Taxi 40100 не можемо залишитися байдужими»,
– каже Евелін Хруца, генеральний секретар Taxi 40100. З цієї причини віденська служба
таксі вирішила вжити два заходи. «Як негайну допомогу ми надаємо Volkshilfe Wien
ваучери на проїзд в таксі у розмірі 1000 євро», – каже Хруца. Volkshilfe збирає речові
пожертвування та піклується про українських біженців у Відні. «Ми дякуємо Taxi 40100
за чудове та важливе пожертвування!», – керуючий директор Volkshilfe Wien Таня
Вехселі вдячна за щедру підтримку біженців війни з України.

В якості другого заходу Taxi 40100 надає українським біженцям 40 навчальних місць у
школі таксі Taxi 40100. «Це допомога для самодопомоги. Ми хотіли б надати біженцям
можливість працювати у нашому прекрасному місті та знову стати фінансово
незалежними», – продовжує Хруца. Звісно, Taxi 40100 також покриє витрати на
необхідний курс підвищення кваліфікації для нових водіїв. Зазвичай навчання на водія
таксі та курс підвищення кваліфікації коштують 460 євро на людину.

«Наша школа таксі пропонує тижневі денні курси та 10-денні вечірні курси. Курси для
водіїв таксі включають в себе знання місцевості, поліцейський інструктаж з техніки
безпеки та інформацію щодо законодавства про робочий час. 3-денний курс
підвищення кваліфікації стосується, наприклад, безготівкових способів оплати в таксі»,
– розповідає Леопольд Каутцнер, керівник школи таксі Taxi 40100. Зацікавлені можуть
дізнатися більше на www.taxischule.at та зареєструватися на office@taxischule. Акція не
обмежена у часі. Вимоги: мінімальний вік 20 років, один рік досвіду водіння
автомобіля, довідка про несудимість, знання німецької мови (рівень А2). У Відні є
кілька закладів, які пропонують курси німецької мови.

У професії переважають чоловіки і цю роботу виконує більше чоловіків, ніж жінок.
Звісно, і жінкам будуть дуже раді в команді Taxi 40100! «Було б дуже добре, якби
незабаром у парку Taxi 40100 з'явилося більше жіночих підкріплень!» – каже Діана
Іспас (42), пристрасний водій таксі.

