Élelmiszeradományok Mezőtúron

Mezőtúr Város Önkormányzata nagy figyelmet fordít arra, hogy minden lehetőséget
kihasználva támogassa azon családokat, akik jövedelme rendkívül alacsony. 2018. évben
Magyarország Kormánya elindított egy projektet (RSZTOP elnevezéssel), melynek éppen az
a célja, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeket,
illetve a rendkívül alacsony jövedelmű személyeket természetbeni juttatásként tartós
élelmiszerhez juttassa.
A folyamatos megvalósítás érdekében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
együttműködési megállapodást kötött a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális
Szolgáltató Központtal, így a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai segítséget
tudnak nyújtani az élelmiszercsomagok havonta történő osztásában, esetlegesen a jogosultság
megszerzésében. A Szolgálatnál dolgozó szakemberek nagy figyelmet fordítanak arra, hogy
valóban minden rászoruló családhoz eljusson ez az élelmiszercsomag.
-

Az első célcsoport, akikhez eljutott a tartós élelmiszercsomag, a 0-3 éves korú
gyermeket nevelő családok

-

második célcsoport a szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint a
rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek
harmadik célcsoport a 7-14 éves korú gyermeket nevelő családok

-

Az RSZTOP kiemelt európai uniós projekt keretében a rászoruló családok/személyek
számára kiosztott tartós élelmiszercsomag 10 kg súlyú, tartalma: alapvető fogyasztási
cikkek, mint száraz tészta, liszt, cukor, étolaj, konzervek stb.
A 0-3 éves korú gyermekek szülei havonta, a megváltozott munkaképességű, valamint
az alacsony jövedelmű időskorúak éves szinten, 3 havonta részesülhetnek adományban.
A 0-3 éves korosztály számára összesen 532 db csomag, a megváltozott
munkaképességűek, rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára 218 db,
a 7-14 éves korosztály számára 340 db csomag került eddig kiosztásra.
A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja a 2018. évben
pályázatot nyújtott be a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által kiírt felhívásra. Ennek
keretében 2018 májusától részt veszünk az „Élelmiszermentésben”, így naponta kerülhet
pékáru, zöldség, gyümölcs a rászoruló családok asztalára, melyet a túrkevei TESCO
Áruházból szállít az Intézmény Mezőtúrra kedd, szerda, csütörtöki napokon.
Májusban 368 fő, júniusban 399 fő részesült adományban, ami 311 kg pékáru, 273,6 kg
zöldség, gyümölcs és 206,9 kg egyéb termék volt. Ez összesen: 791,5 kg élelmiszer, két
hónap alatt ennyi élelmiszert tudtunk megmenteni és eljuttatni azt a rászoruló
családokhoz.

Az év második felében lehetőség lesz az eddigi évekhez hasonlóan tartós élelmiszercsomag
osztására is, melyet úgyszintén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület ajánl fel Intézményünk
számára.
Bízunk abban, hogy az Intézményünk tevékenységével továbbra is hozzájárhatunk
ahhoz, hogy az adományok a megfelelő helyre és időben érkezzenek, enyhítve ezzel a
családok mindennapi problémáit.
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Ruhaadományok

Mezőtúron továbbra is lehetőség van arra, hogy aki szeretne ruhaadománnyal segíteni a
rászoruló családoknak, ezt megtegye. Az adományokat a felajánlók minden héten, szerdai
napokon 13-15 óra között elvihetik, leadhatják Mezőtúr, Sugár út 31. szám alatt, ahol a
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai átveszik és eljuttatják azt a rászoruló
családokhoz. Kérjük, hogy előtte mindenképpen hívják a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
mobil számát: 06/20-208-8070.
Köszönjük felajánlásaikat!
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