Θεσσαλονίκη, 26 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διανομή τροφίμων και ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας από την Κοινωνική
Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης
Επισιτιστική βοήθεια από την Κεντρική Λαχαναγορά για το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ.
Θεσσαλονίκης

Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019, στο κτίριο του Ελληνικού Ερυθρού Θεσσαλονίκης, θα
πραγματοποιηθεί διανομή ειδών ατομικής υγιεινής, καθαριότητας, τροφίμων και
ρουχισμού, σε 160 οικογένειες της πόλης μας, που είναι καταγεγραμμένες από την
Κοινωνική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης.
Μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνες με προβλήματα υγείας μελών τους, με ένα η
περισσότερα άνεργα μέλη, υποστεγαζόμενοι, άτομα με σύνθετα προβλήματα, θα
προσέλθουν για να λάβουν από την Αποθήκη Υλικού του Τμήματος την υλική βοήθεια.
Η βοήθεια προέρχεται από Εταιρείες (UNILEVER - Ελαΐς), από προσφορές ιδιωτών,
σχολείων, αλλά και μεμονωμένων ατόμων.
Επαγγελματικό και εθελοντικό δυναμικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με την
Αποθήκη Υλικού θα υποστηρίξουν την όλη διαδικασία.
Συνολικά 450 άτομα έχουν λάβει βοήθεια από την αρχή του έτους στις διανομές που
πραγματοποιούνται από το Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2019 παρελήφθη και αποθηκεύτηκε
επισιτιστική βοήθεια που προσέφερε στο Τμήμα η Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης.
Δώδεκα κιβώτια με εξαιρετικά προϊόντα (λαχανικά - μπρόκολα), σε άριστη κατάσταση,
περιμένουν τους αποδέκτες τους, εξυπηρετούμενους της Κοινωνικής Υπηρεσίας μας, στη
διανομή της Τετάρτης 27 Φεβρουαρίου στο κτίριο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Πρόκειται για μία νέα συνεργασία που ξεκινά προς όφελος των ατόμων και οικογενειών
που προσπαθούν να καλύψουν επισιτιστικές και άλλες ανάγκες.

Ευχαριστούμε θερμά τα στελέχη της "Κοινωνικής Επισιτιστικής Βοήθειας" στην Κεντρική
Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης για την άμεση και ουσιαστική βοήθειά τους, που για μια
ακόμη φορά αποδεικνύουν την πίστη τους στις έννοιες του ανθρωπισμού και της
ανιδιοτελούς προσφοράς, καθώς και τους εθελοντές μας και τους απλούς πολίτες, που όλα
αυτά τα χρόνια είναι αρωγοί στο ανθρωπιστικό μας έργο και πλαισιώνουν με τόσο
ένθερμο ενδιαφέρον τις δράσεις μας.
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