Segíteni jó!

Nobilis Humán szolgáltató Család –és Gyermekjóléti Szolgálatának 2017. éve a gyermekvédelmi munka
mellett nagyon sok egyéb karitatív munkában is gazdag volt, melynek köszönhetően elmondhatjuk, hogy
Szigethalom településen szolgálatunk látókörében lévő és nehéz helyzetben élő klienseinknek
megkönnyíthettük mindennapjait segítséget nyújtva abban, hogy tartós élelmiszerhez, pékáruhoz, zöldség‐
gyümölcshöz, esetenként pedig húskészítményekhez jussanak.
Ez a gyakorlatban a mindennapos élelmiszer szállítását jelenti, melynek lehetőségét a Magyar Élelmiszerbank
Egyesületnek köszönhetjük. A velük megkötött szerződésnek köszönhetően módunkban áll minden
hétköznap és ünnepnapokat megelőző napokon élelmiszert szállítanunk az egyik Dunaharasztin lévő
nagyáruházból, valamint kedden és csütörtökön Cinkotáról az Egyesület raktárából.
Az alábbiakban ismertetjük a szolgálatunk által kiosztásra került élelmiszerek mennyiségét:
Termék neve

Mennyiség

Pékáru
Zöldség-gyümölcs
Kinder Schnitte Tejszelet
Nissin Soba Thai szószos tészta
Sissy natur joghurt
Egész csirke
Piknik csomag
Rauck Yippy üdítő ital
Citromos alkoholmentes sör
Jakobs Krönung őrölt kávé
Túró rudi
Csokis croissant
Étolaj
Auchan camembert sajt
Vegyes húsáru
Dr. Oetker Dekormix
Kométa Tavaszi felvágott
Riska meggy joghurt
Pick Békebeli kötözött füstölt lapocka
Tic tac Simpsons cukordrazsé
Mandarin
Karát főtt prágai sonka:
Puding
Norvég füstölt lazac szelet:
Elite csavart puding:
Darált sertéshús:
Csirkemell filé
Tabula ligna csirkemell sonka:

18 018 kg
7 542,5 kg
2 080 db
504 db
2 976 db
590 db
140 db
2 400 db
1 608 db
804 db
5 250 db
2 112 db
135 db
420 db
29 kg
900 db
44 db
600 db
184 db
288 db
3 160 kg
3 000 db
192 db
260 db
2 136 db
1 275 db
750 db
480 db

A táblázatban szereplő termékek értéke közel 20 000 000 Ft
Az áruk szállítása, kiosztásának koordinálása, valamint a kiosztással kapcsolatos adminisztráció nem kis feladat, de
örömmel tesszük, hiszen a bajban így tudunk hathatósan segítséget nyújtani. A segítségnyújtásra való akarat azonban
kevés, ha nincsenek meg hozzá a tárgyi feltételek. Minden tevékenységünkhöz szükség van Szigethalom Város

Önkormányzatának támogatására, melyet maximálisan meg is kapunk, így tudjuk végezni ezt a nemes feladatot, elérve
lassan azt a kitűzött célt, hogy ne legyen éhező ember a településen.
A fentieken túl a 2017. évben azonban nagyon sokat köszönhetünk a civil segítőknek is.
Köszönjük mindazoknak, akik ránk gondolnak mikor használt, de még jó minőségű ruháikat, használati tárgyaikat,
bútoraikat kidobás helyett felajánlották klienseink részére.
Köszönjük Bolyós Tibornénak, Szabó Szilviának és a Tököli, Haraszti Önkénteseknek, hogy összegyűjtött
ruhaadományokkal segítik munkánkat!
Köszönjük, Regényi Tibornénak és a Szép ABC vásárlóinak, hogy immár évek óta gyűjtik a tartós élelmiszereket és adják
azt át nekünk további szétosztásra!
Köszönjük a Gere pékségnek mindennapos pékáru adományát!
Köszönjük mindazoknak, akik segítettek a háromnapos élelmiszer adománygyűjtésünkben, és köszönjük mindazoknak,
akik adakoztak! A gyűjtés eredményeként 321 fő kaphatott az ünnep előtt vegyes élelmiszer adományt!
Köszönjük a Karám vendéglőnek, hogy az ünnep előtt megajándékozták klienseinket 30 kg szaloncukorral!
Köszönjük szépen Kohut Pálnak a sok szaloncukrot és tartós élelmiszert, melyet szolgálatunkhoz eljutatott!
Köszönjük a HIT Gyülekezetnek, hogy évek óta segítik klienseink téli szünidei étkezését, az étkezési költség térítési
díjának befizetésével és az étel kiszállításával. Az idei évben 21 gyermek meleg étellel való ellátása vált így
lehetségessé!
Köszönjük szépen mindenkinek, aki az ételt az élethez elnevezésű adománygyűjtő dobozokba helyezett tartós
élelmiszert, hogy a nehéz helyzetben élőkön segíthessen!
Köszönjük az Árvácska karácsonya elnevezésű rendezvényre hozott ajándékkal teli cipős dobozokat! Az összegyűlt
játékokból 94 gyermek karácsonyát tehettük szebbé.
Köszönjük minden civil szervezetnek, intézménynek, aki segítséget nyújtottak a munkánkhoz, köszönjük, hogy bárkihez
is fordultunk segítséget kérve, mindenki a lehető legjobb tudása szerint próbált segítséget nyújtani!
A felsorolás sajnos nem biztos, hogy maradéktalanul sikerült. Ha esetleg valaki kimaradt, attól elnézést kérek! Azt
gondolom nagyon nagy siker, hogy fennállásunk ‐ 1999. ‐ óta eljutottunk odáig, hogy a településen minden segíteni
szándékozó tudja, hol vagyunk és rajtunk keresztül hogyan segíthet embertársain.
Ilyenkor, mikor számot vettünk az elmúló esztendőben történtekkel rájövünk, hogy mennyien támogatták munkánkat
és bizalommal tekinthetünk a jövőbe. Bízhatunk abba, hogy ez a segíteni akarás az idő múlásával csak növekedni fog
és összefogással sok embertársunkon tudunk még a továbbiakban is segíteni.
Még egyszer köszönjük!

