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Atenție!
• Inregistrarea la Le+O este
opritǎ temporar
• activitatea în puctele de
distribuire continuă
• dar cu pachete alimentare
mai mici
• vǎ oferim informații despre
alte oferte sociale
Vă mulțumin pentru înțelegere!
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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Dragi Le+O-beneficiari!
Le+O oferǎ donații în
continuare, Le+O nu asigurǎ
necesitǎți de bazǎ!
Le+O este un proiect dependent de
donații. Cea mai mare parte a alimentelor
distribuite sunt produse donate. Adesea,
alimentele au fost salvate de la a fi
scoase din vȃnzare din supermarket,
adică pâinea este din ziua precedentă,
legumele nu sunt proaspete de pe câmp,
pastele au expirat deja.

Le+O poate distribui doar
ceea ce este disponibil. Dacǎ
mai multe persoane se aflǎ în
dificultate, aceasta înseamnă
pachete mai mici cu alimente
pentru toată lumea!
În ultimele săptămâni, cererea a crescut
considerabil. Coletele pregǎtite de Le+O
aproape s-au dublat. Într-un timp foarte
scurt, au fost deschise încă trei puncte
de distribuire. Cu toate acestea, donațiile
de alimente nu sunt suficiente pentru a
satisface cererea crescută. De aceea,
dimensiunea coletelor pregǎtite a devenit
mai mică – astfel încât toată lumea sǎ
primescǎ ceva și nimeni nu trebuie să
plece cu mâna goală.

Este necesară o oprire
temporară a înregistrării!
În prezent, niciun client nou nu poate fi
acceptat, adică o nouă înregistrare ca
beneficiar Le+O nu este posibilă pentru
moment. Lucrăm din greu pentru a ne
spori capacitățile.

Ce opțiuni aveți acum?
Dacă nu sunteți încă înregistrat la Le+O,
vă rugăm să mergeți la alte piețe sociale.
Aici veți găsi o listǎ a tuturor piețelor
disponibile în Viena:

Piețele
sociale din
Viena
Faceți o fotografie
cu telefonul mobil
și accesați adresa
URL.

Vă mulțumin pentru
înțelegere!
Dacă sunteți deja înregistrat la Le+O,
vă rugăm să nu veniți la un punct de
distribuire fără notificare prealabilă.
Preînregistrarea este necesară pentru
a putea pregǎti suficiente produse
alimentare.
Dacă sunteți supărat pentru că ați primit
astăzi mai puțin decât ați primit acum
câteva săptămâni - vă rugăm să rețineți:
oamenii care lucrează la Le+O sunt
voluntari. Ei fac acest lucru fără salariu și
fără recompense. Sunt oameni care vor
doar să ajute.
Mulțumim.
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