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Letham4All z przyjemnością informuje, że nasz projekt Community Fridge Project
(Projekt Wspólna Lodówka) jest już otwarty w Letham Community Hub od
poniedziałku 23 marca. Będzie dostępny w godzinach od 9.00 do 13.00 i 17.00 - 21.00
od poniedziałku do piątku. Otrzymaliśmy naszą pierwszą dostawę z Fareshare
Scheme i niektóre darowizny ze świeżymi owocami, warzywami i jajkami.
Nasz projekt ma na celu ograniczenie marnotrawienia żywności, ale w tych trudnych
czasach gdzie musimy sobie radzić również z panującym koronawirusem, może to
być bardzo realna pomoc dla miejscowej ludności.
Współpracujemy z wieloma organizacjami, koordynujemy wsparcia w North Perth i
wierzymy, że nasza społeczność Fridge4All wraz z wolontariuszami, którzy
przygotowują torby z jedzeniem, mogłaby pomóc tym, którzy muszą się izolować oraz
osobą, które zostały dotknięte nagłą redukcją w dochodach.
Prosimy osoby, które nie mają problemów finansowych i mogą same udać się na
zakupy dla siebie aby pozostawiły dostęp do produktów z projektu Community Fridge
Project tym, którzy naprawdę tego potrzebują.
Jeśli potrzebujesz wsparcia, daj nam znać, wypełniając prosty formularz online tutaj
https://www.cognitoforms.com/NorthMuirtonCC/KnowSomeoneInNorthPerthInNeedO
fAHelpingHand
Jest to koszt20 pensów za sztukę / paczkę, a można kupić jedzenie, które jest warte
£2 podczas jednej wizyty. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą torbę na zakupy!
Potrzebujemy osób, które chcą być częścią projektu Community Fridge Project,
wystarczy podpisać prosty formularz członkowski.
Jeśli wejdziesz do budynku:
• Umyj ręce, jak tylko wejdziesz do budynku.
• Zachowaj odpowiedni dystans społeczny od naszych pracowników i
wolontariuszy
Ale jeśli uważasz, że masz objawy gorączki lub nowego ciągłego kaszlu, nie wchodź
do budynku, postępuj zgodnie z wytycznymi NHS i izoluj się.
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Projekt wsparcia społeczności North Perth COVID19
Pomoc dla odizolowanych i wrażliwych
Potrzebujesz pomocy przy zakupach?
Jeśli masz problemy z uzyskaniem niezbędnych towarów, jesteśmy tutaj, aby Ci
pomóc. Nasi niesamowici wolontariusze pomogą dostarczyć Ci niezbędne dla Ciebie
rzeczy! Naszym celem jest rozpatrzenie Twojego wniosku tak szybko, jak to możliwe
jednak w zależności od jego pilności możemy ustalić priorytety dla innych wniosków bardziej potrzebujących. Możemy również zorganizować regularną rozmowę
telefoniczną z jednym z wolontariuszy.
Niestety nasz projekt nie zapewnia opieki osobistej. Aby upewnić się, że rozumiesz
na czym polega nasza pomoc: jeżeli masz możliwości, środki i jesteś w stanie sam o
siebie zadbać – powinieneś dalej to robić pozostawiając czas naszych wolontariuszy
dla osób najbardziej potrzebujących.
Aby skontaktować się z nami proszę…
Zadzwoń na numer 01738 444061
9–13 i 17–21 od poniedziałku do piątku
9: 00–13: 00 sobota i niedziela

Lub e-mail: secretary@letham4all.org.uk

