Ukrainisch

Продукти
харчування і
орієнтація

Шановні гості Le+O!
Le+O є найбільшим волонтерським
проектом Caritas, що з 2009 року
підтримує людей, які страждають від
бідності, а тепер також українців.
Le O допомагає розвантажити
домашній бюджет пожервуваними
та врятованими продуктами. Багато
продуктів в Австрії відсортовують,
навіть якщо вони придатні для
вживання після спливання терміну
придатності.
+

Le+O пропонує лише ті продукти, які
були врятовані або пожертвувані, і
тому вибір цих продуктів постійно
змінюється – ми не можемо
запропонувати базового забезпечення
продуктами.
Продукти харчування були попередньо
відсортовані та ретельно перевірені
волонтерами. Пропонується лише те,
що придатне для споживання. Однак,
будь ласка, перевіряйте продукти
перед вживанням.

Будь ласка, не заморожуйте повторно
охолоджені та заморожені продукти,
споживайте їх відразу.
Le+O майже повністю фінансується
за рахунок приватних пожертвувань.
Оплата необхідна для покриття
решти витрат (наприклад, технічне
обслуговування транспортних засобів
тощо).
За наявності посвідчення від Le+O,
ви зможете отримати продукти у
будь-якому пункті видачі. Будь ласка,
реєструйтеся заздалегідь, щоб ми
могли підготувати достатньо товарів.
Якщо є можливість, приходьте
по одному, а не цілою родиною,
щоб в пункті видачі можна було
дотримуватися відповідних
коронавірусних обмежень.
ДЯКУЄМО!

Зареєструйтесь, будь ласка, за допомогою елекронної адреси,
повідомивши своє повне ім‘я, номер телефону, адресу та кількість осіб у
Вашій родині. Якщо у Вас вже є посвідчення від Le+O, то також вкажіть
у повідомленні ідентифікаційний номер на посвідченні.

leo-ukraine@caritas-wien.at

Caritas und Pfarren der Erzdiözese Wien in Kooperation mit der Team Österreich
Tafel, dem Wiener Roten Kreuz und den Wiener Volkshochschulen.

www.caritas-leo.at

Зареєструйтесь,
будь ласка!
leo-ukraine@
caritas-wien.
at

Продукти
харчування і
орієнтація

Пункти видачі
продовольчих товарів

FFP2

пн 9:30-14:30
Le+O Markt Praterstern
1020, Heinestraße 41

ср 10:30-12:00 (раз на два тижні)
Pfarre St. Othmar
2340, Kaiserin Elisabethstr. 28

пн 11:00-12:30
Pfarre Hietzing
1130, Am Platz 1

ср 11:00-12:30 (раз на два тижні)
Pfarrzentrum Schwechat*
2320, Zirkelweg 3

пн 14:30-16:00
Pfarre Aspern
1220, Asperner Heldenpl. 9

ср 14:30-16:00
Pfarre Kaiserebersdorf
1110, Dreherstraße 2

пн 14:30-16:30
Pfarre Gumpendorf
1060, Brückengasse 7

чт 9:30-11:00
Pfarre Gartenstadt*
1210, Galvanigasse 3

вт 10:00-11:30
Pfarre Maria Lourdes
1120, Haschkag. 5

чт 10:00-11:30
Pfarre Penzing
1140, Karlingergasse 5

Ви отримуєте:

вт 14:00-15:00
Le+O Steinheilgasse
1210, Steinheilg. 3

пт 10:00-11:30
Pfarre Neufünfhaus
1150, Vogelweidplatz 7

вт 15:00-16:30
Dreifaltigkeitsgem.
1100, Alxingergasse 2

Пакет продуктів
харчування:
€ 4,2 пакети: € 6,-

пт 10:30-12:00
Pfarre Alt Ottakring
1160, Johannes-Krawarik-G. 1

Пакет гігієнічних
засобів: € 3,2 пакети: € 4,50

ср 10:00-11:30
Pfarre Erlöserkirche
1230, Endresstr. 57a

Зачинено у святкові дні.
*Обмежений асортимент

Одяг (новий
або вживаний):
€ 2,- до € 6,(за одиницю)

Caritas und Pfarren der Erzdiözese Wien in Kooperation mit der Team Österreich
Tafel, dem Wiener Roten Kreuz und den Wiener Volkshochschulen.
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Будь ласка,
покажіть
Ваше
посвідчення.
Майте
при собі
достатньо
монет та
сумки.

www.caritas-leo.at

