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A Pécsimami is kiveszi a részét a segítségnyújtásból, új programot indít

egyedülálló szülők megsegítésére. A kezdeményezés a MAMI, vagyis “MA

MI vásárolunk be egyedülálló pécsi szülőknek” nevet viseli.

Saját weboldalukon az alábbi közleményben jelentik be a hírt:

“A Pécsi GYEREKTAXI az iskolák bezárásáig gyerekeket szállított: a járvány

ideje alatt a bevásárlásban nyújtunk neked segítséget, ha egyedülálló szülő

vagy!

Hogyan szerezd be a szükséges élelmiszereket, tisztálkodási szereket és

gyógyszereket, ha a járvány miatt kisiskolás, óvodás, vagy bölcsődés korú

gyermekeiddel vagy otthon, és nincs segítséged?

A gyerekeket nem hagyhatod egyedül, a házhozszállításra heteket kell várni,

velük együtt most félve indulnál el…

A Pécsi Család és KarrierPONT ingyenes segítő szolgáltatása neked szól!A

pécsi önkormányzat az idősek védelmében indította el PAPI elnevezésű
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programját: a Program A Pécsi Idősekért (PAPI) segít úgy megoldani a

rászoruló nyugdíjasok élelmezését, gyógyszereik beszerzését, hogy ki sem

kell mozdulniuk otthonukból. 

A “MAMI” –  azaz “MA MI vásárolunk be egyedülálló szülőknek!” program

hasonló segítséget nyújt egy másik, szintén nehéz helyzetbe került

rétegnek. Lássuk hogyan!

Kinek segít a MAMI?

A programba olyan egyedülálló, Pécs belterületén élő szülők jelentkezését

várjuk, akik legalább egy, 10 év alatti (vagy idősebb, de egészségügyi,

magatartásbeli problémái miatt egyedül nem hagyható) gyermekkel

maradtak otthon a járvány miatt.

A kapacitásunk véges, így előnyben részesülnek azok az egyedülálló szülők,

akik

több olyan gyermekkel vannak otthon, akik nem hagyhatók egyedül,

illetve

akiknél nincs nagyobb gyermek, nagyszülő, vagy egyéb rokon, aki

vigyázhatna a kisebbekre a bevásárlás idején, és

akik nem rendelkeznek személygépkocsival, így a bevásárlást csak

tömegközlekedéssel tudnák intézni.

Milyen segítséget nyújt a MAMI?

A Pécsi Család és KarrierPONT kisbusza a programba bekerülő szülőknek

rendszeresen, hetente / kéthetente 1
alkalommal “nagybevásárlást” végez: házhoz szállítja a
kért élelmiszereket, tisztító – és tisztálkodó szereket,
szükséges gyógyszereket.

A szolgáltatást az iskolák bezárásának ideje alatt, de legkésőbb 2020. június

30-ig nyújtjuk.
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A bevásárlás és a házhozszállítás ingyenes, a szülőknek csak a bevásárlás

összegét kell készpénzben megfizetniük a futárnak.

Hogyan lehet jelentkezni?

Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet 2020. március 31-ig:

SZERETNÉM IGÉNYBE VENNI AZ INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁST!
 

Munkatársunk minden jelentkezőnek 2020. április 3-ig emailben jelez vissza

arról, hogy bekerült-e a programba, a programba bekerült szülőkkel pedig

telefonon egyezteti a részleteket.

Forrás: pecsimami.hu

Sok sikert a kezdeményezéshez és jó munkát minden önkéntesnek!
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