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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας –ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε., μέσω του
Κοινωνικού Παντοπωλείου Χαλανδρίου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα σημεία των καιρών και έχοντας ως
βασικό στόχο την επέκταση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του με απώτερο σκοπό την προαγωγή
δράσεων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και γενικότερα της
φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της προσφυγιάς, με δική του πρωτοβουλία προσέφερε τα
παρακάτω είδη στους φορείς που παρέχουν ουσιαστική βοήθεια και υποστήριξη στους πρόσφυγες:
Αλληλεγγύη Κώς/Kos Solidarity
- 60 ζεύγη ανδρικά υποδήματα
- 70 τμχ. γάλα συμπυκνωμένο των 410 γρ.
- 64 τμχ. μπισκότα τύπου πτι-μπερ
- 6 σακούλες με παιδικά ενδύματα
Αυτοσχέδιο Ιατρείο στον Πλάτανο στη Σκάλα Συκαμνιάς Λέσβου
- 10 σακούλες με ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ενδύματα
- 1 σακούλα με παιδικά παιχνίδια
- 20 ζεύγη με παιδικά υποδήματα
Εθελοντές Κιλκίς-Θεσσαλονίκης Πρόσφυγες Ειδομένη
- 60 τμχ. γάλα συμπυκνωμένο των 410 γρ.
- 70 τμχ. μπισκότα τύπου πτι-μπερ
- 6 σακούλες με παιδικά ενδύματα
Εθελοντική Ομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σάμου
- 70 τμχ. γάλα συμπυκνωμένο των 410 γρ.
- 60 τμχ. μπισκότα τύπου πτι-μπερ
- 1 κούτα με ανδρικά εσώρουχα
- 1 κούτα με γυναικεία ενδύματα
Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 03/11/2015 και την Παρασκευή 13/11/2015.
Ευχαριστούμε θερμά την Γενική Ταχυδρομική Χαλανδρίου για την τόσο σημαντική πρωτοβουλία της
να τακτοποιήσει και να αποστείλει τα προϊόντα αυτά εντελώς δωρεάν στους επιλεγμένους
προορισμούς.
Χαλάνδρι, 17/11/2015
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