Ahhoz, hogy jól segíthessünk, fontos, hogy a szegényekre ne problémagócként, hanem hozzánk hasonló emberekként tekintsünk, és tájékozódjunk helyzetük, igényeik, lehetőségeik felől. Ha tudomást veszünk a körülöttünk élő éhezőkről, idősekről, fogyatékosokról, rabokról, hajléktalanokról – igenis tettünk valamit.

/Hajós András/
Nobilis Humán Szolgáltató Család- és Gyermekjóléti Szolgálata ismételten köszönetét szeretné kifejezni azokért az adományokért, mellyel segíteni tudunk nehéz helyzetben lévő klienseinknek.
Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel már több éves a kapcsolatunk az ő segítségükkel, közvetítésükkel jutott szolgálatunk az alábbi élelmiszer adományokhoz a 2017. évben:
TERMÉK NEVE
MENNYISÉG
Pékáru

11 571 kg

Zöldség-gyümölcs

930

kg

Kinder Schnitte Tejszelet

2080

db

Nissin Soba Thai szószos tészta 504

db

Sissy natur joghurt

2976

db

Egész csirke

590

db

Túró rudi

5250

db

Piknik csomag

140

db

Csokis croissant

2112

db

Étolaj

135

db

Auchan camambert sajt

420

db

Rauck Yippy üdítő ital

2400

db

A város lakosai közül vannak egyéni adományozóink is, akik használt, de még jó állapotban lévő
ruháikat, bútoraikat, használati tárgyaikat ajánlják fel klienseink részére, melyet szintén köszönünk!
Szeretnénk köszönetet mondani Milkovics Józsefnek a tököli Milkó-Hús Kft. vezetőjének, hogy
2017. szeptember 1-én hűtőkocsival és sofőr biztosításával való hozzájárulása lehetővé tette, hogy
az intézmény 140 nehéz helyzetben élő családnak segítséget nyújthasson gondjai enyhítésében.
Köszönjük mindazoknak, akik az „Ételt az élethez“ adománygyűjtő ládákba, valamint Regényi Tiborné által vezetett és Szép ABC-be kihelyezett adománygyűjtő kosárba helyezik el tartós élelmiszer
adományaikat!
Köszönjük Gere Istvánnak, a Gere pékség vezetőjének, hogy pékáru felajánlásával, - melyet minden
nap elszállíthatunk - szintén lehetőséget biztosított arra, hogy segíthessünk!
Szolgálatunk törvényi kötelezettsége a gyermekvédelmi és családsegítő feladatok végzése, azonban
úgy gondoljuk kell, hogy a szociális munkát, a segítő tevékenységet kézzel foghatóvá is tegyük klienseink számára.
Településünkön élnek szegények, nehéz helyzetben élők, olyanok akiket képessé kell tenni életük
vitelében, olyanok akiket minden apró dologban segíteni kell, mert nem képesek az önérvényesítésre,
ezért sokszor a társadalom perifériájára sodródnak, és ezzel veszélybe kerül fizikális szükségletük
kielégítése.

Látva az ezzel kapcsolatos problémákat nem ülhetünk tétlenül, ezért is gondoltunk arra, hogy minden
lehetőséget megkeresünk és megragadunk a nehéz helyzetben élő emberek mindennapjainak könynyebbé tételére.
Köszönjük, hogy segíthetünk!

