
 

   

 

PRIMA PIAȚĂ SOCIALĂ PENTRU JUCĂRII ȘI PRODUSE DE COPII   

 ALE SATULUI DE COPII SOS. SOS- BALON ESTE,  

DE ASEMENEA, UN LOC DE ÎNTÂLNIRE PENTRU  

SCHIMBURI DE VECINĂTATE, AJUTOR RECIPROC ȘI CONSILIERE  
 

CE PRIMESC ÎMPREUNĂ CU SOS-BALON? 

• - Jucării din lemn - Cărți pentru copii și tineri adulți, cărți școlare - Educațional 

și jucării de construcție - jocuri de societate și puzzle-uri - păpuși cu accesorii - mașini 

de jucărie& vehicule pentru copii - articole sportive - îmbrăcăminte pentru sugari și port-

bebe – costume pentru copii - materiale de scris și de artizanat - Lego, Playmobil, 

figurine "Schleich” 

 

                                                     CINE POATE CUMPĂRA LA SOS-BALON? 

• Persoane cu un venit lunar de până la € 1.400 net pe lună 

(cupluri până la € 2.100 ). Pentru fiecare copil, limita de venit se majorează cu € 400, - . 

 ! Alocația de îngrijire/alocația familială nu se consideră venit. 

 

CUM FUNCȚIONEAZĂ ÎNREGISTRAREA?  

• Înregistrarea se face fie direct în magazin, fie 

prin e-mail: sos-ballon@sos-kinderdorf.at 

• - Aveți nevoie de: un act de identitate cu 

fotografie (ID), 

• - O dovadă de venit 

 

Veți primi un card SOS-Balloon, care vă va 

permite să faceți cumpărături. Vă rugăm să 

aduceți cardul și/sau actul de identitate cu 

fotografie cu dvs. de fiecare dată când faceți 

cumpărături. 

 

 



 

   
 
 
 

AJUTORUL TĂU CONTEAZĂ 
WWW.SOS-KINDERDORF.AT/BALLON 

 
 
  

Pentru a putea ajuta copiii și familiile lor cu ajutorul SOS Balon, ne bazăm pe donații în natură din partea 

persoanelor fizice și a partenerilor corporativi, precum și pe sprijinul voluntarilor. 
 

 VOLUNTARIAT 

Voluntarii ne pot sprijini în diferite domenii, fie în mod regulat, fie ad-hoc, și vor fi supravegheați de 

coordonatorii de voluntari sau de personalul cu normă întreagă. 

 

CĂUTĂM PERSOANE CARE AR DORI SĂ AJUTE ÎN 

URMĂTOARELE DOMENII: 
• Operațiuni de zi cu zi în magazin:  

servicii pentru clienți, aprovizionare 

,casierie  

• - Stocare, inventariere, reparații 

• - Colectarea de donații  

• - Asistență la evenimente 

 
ADRESA  Schönbrunner Straße 75, 1050 Vienna phone: +43 676 88144879 email: sos-ballon@sos-kinderdorf.at 

ORE DE DESCHIDERE (vă rugăm să observați semnul din magazin)) 

 Marți 10:00 - 16:00 Miercuri 12:00 - 18:00 Vineri 10:00 - 18:00 Prima sâmbătă din lună 9:00 - 13:00 

 

 
 

http://www.sos-kinderdorf.at/BALLON
mailto:sos-ballon@sos-kinderdorf.at

