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Θέμα: Ευχαριστήρια επιστολή
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,
Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για τη συνεργασία σας με την Δομή Παροχής
Συσσιτίου και Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου μας και συγκεκριμένα για τη διαμεσολάβησή σας με
τις εταιρείες ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ και Lidl Hellas οι οποίες προχώρησαν σε δωρεές για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο του δήμου στα πλαίσια κοινωνικής εταιρικής ευθύνης για την στήριξη των οικογενειών που
έχουν ανάγκη. Συγκεκριμένα, αφενός με το από 20/2/2018 ιδιωτικό συμφωνητικό - πρωτόκολλο παραλαβής
η εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ πρόσφερε δωρεά εκατό (100) δωροεπιταγών με αριθμούς 96795489679647, αξίας πενήντα (50) ευρώ η καθεμία, συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ από την
ενέργεια πώλησης των ειδικά σηματοδοτημένων προϊόντων «Για καλό σκοπό» για την στήριξη των
οικογενειών που έχουν ανάγκη. Και αφετέρου, η εταιρεία Lidl Hellas με την υπ’ αριθ. πρωτ. 10707/27-32018 επιστολή πρόσφερε δωρεάν προϊόντα αξίας 2.000,00 ευρώ καθώς για κάθε αναφορά #apotalidl στα
Μέσα Μαζικής Δικτύωσης δωρίζονται 10 μερίδες φαγητού για τους λιγότερο προνομιούχους συμπολίτες.
Η Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου επαναλειτουργεί από τον Αύγουστο 2017 και υποστηρίζει κάθε
μήνα τουλάχιστον 250 οικογένειες κατοίκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών με τρόφιμα και είδη
παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, κ.α. προκειμένου να
καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των οικογενειών για την αξιοπρεπή τους διαβίωση. Επιπλέον παρέχεται
ψυχοκοινωνική στήριξη και διασύνδεση με τις κοινωνικές παροχές του δήμου και τα εθνικά προγράμματα
αντιμετώπισης της φτώχειας.
Απώτερος στόχος της δράσης μας είναι η δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας μέσω
του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες των κατοίκων του δήμου, ώστε να κερδίσουν ή να
ανακτήσουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο με την υποστήριξη φορέων, υπηρεσιών, ομάδων,
συλλογικοτήτων και μεμονωμένων ατόμων, με ευαισθησία όπως η δική σας.
Για άλλη μία φορά, σας ευχαριστούμε από καρδιάς που βρίσκεστε δίπλα μας στην προσπάθειά μας
αυτή.
Με εκτίμηση,
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA VASSARA
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