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Lebensmittel 
und 
Orientierung

Дякуємо за розуміння!

Увага!
•  тимчасово призупиненно 

прийом в Le+O
•  центри видачі працюють 

надалі
•  однак надаються меньші 

пакунки з продовольчими 
товароми

•   інформація про іншу 
допомогу
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Любі гості Le+O!

Le+O передає пожертвування 
надалі, Le+O не надає 
фінансової підтримки!

Le+O – це благодійний проєкт. 
Більшість продовольчих  продукті 
пожертвувані. Часто продукти рятують 
від викидання у супермаркеті, 
наприклад хліб за день до кінцевого 
сроку придатності, овочі не свіжі і 
надходять до нас не з поля, а макарони 
вже прострочені.

Le+O може видавати лише ті 
продукти, що є в наявності. 
Чим більше людей потребує 
допомоги, тим менші пакунки 
з продуктами для кожного!

За останні тижні попит значно зріс. 
Число пакунків з продуктами, які 
видає Le+O, зросло майже вдвічі. За 
дуже короткий термін було відкрито ще 
три центра видачі. Проте пожертвуваних 
продовольчих товарів недостатньо 
для покриття усіх потреб. Тому розмір 
пакунків з продуктами зменшився – щоб 
кожен зміг щось отримати та ніхто не 
йшов з порожніми руками додому.

Необхідне тимчасове 
припинення прийому!

На даний момент прийом нових клієнтів 
неможливий, тобто нова реєстрація в 
якості гостя Le+O наразі неможлива. 
Ми наполегливо працюємо над 
збільшенням наших можливостей.

Які можливості маєте  
Ви зараз? 

Якщо ви ще не зареєстровані в Le+O, 
відвідайте інші соціальні магазини. 
Тут Ви знайдете огляд усіх соціальних 
магазинів, доступних у Відні: 
https://bit.ly/3Qda1rE

Дякуємо за розуміння!

Якщо ви вже зареєстровані в Le+O, ми 
просимо вас не приходити в центр 
видачі без попередньої реєстрації. 
Попередня реєстрація необхідна, 
щоб ми могли забезпечити достатньо 
продуктів харчування.

Якщо ви не задоволені тим, що сьогодні 
отримали меньше продкутів, ніж кілька 
тижнів тому, – будь ласка, подумайте: 
люди, які працюють у Le+O – волонтери. 
Вони виконують роботу без оплати і не 
отримують нічого взамін. Це люди, які 
просто хочуть допомогти.

ДЯКУЄМО!

Соціальні 
магазини 
Відня

Сфотографуйте 
на мобільний 
телефон і 
відкрийте URL-
адресу.


