∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Καµπάνια συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο στα ΑΒ Βασιλόπουλος
Κάθε προσφορά είναι σηµαντική!

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο ∆ήµο Αγ. Αναργύρων-Καµατερού διοργανώνει Καµπάνια για την συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης
που θα δοθούν σε συνανθρώπους µας που αντιµετωπίζουν σοβαρές οικονοµικές δυσκολίες, στερούµενοι των βασικών ειδών διαβίωσης. Η
καµπάνια στηρίζεται από τα super market ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και θα διεξαχθεί στα ακόλουθα καταστήµατα:
•
•
•

Α. Λιόσια (Λ. Φυλής 293 & Κασσιανής) Παρασκευή 1 & Σάββατο 2 Απριλίου
Ιλίου (Θηβών-Ιδοµενέως) Παρασκευή 8 & Σάββατο 9 Απριλίου
Περιστέρι (Εθν. Μακαρίου 54 & Αγ. Παύλου) Παρασκευή 8 & Σάββατο 9 Απριλίου

Ώρες υλοποίησης και για τα τρία καταστήµατα:
•
•

Παρασκευή, 17.00-21.00
Σάββατο, 9.00 – 19.00

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί από τη Μονάδα Κοινωνικής - Προεπαγγελµατικής Αποκατάστασης «∆ΡΑΣΗ», µε τη στήριξη του
κοινωνικού µη κερδοσκοπικού φορέα «Κοινωνικές Συνεταιριστικές ∆ραστηριότητες Ευπαθών Οµάδων (Κ.Σ.∆.Ε.Ο.) Ε∆ΡΑ» και τη
συνεργασία του ∆ήµου Αγ. Αναργύρων – Καµατερού. Οι υπηρεσίες που προσφέρει στα πλαίσια στήριξης των ευπαθών κοινωνικών οµάδων
είναι: διανοµή δωρεάν τροφίµων και ειδών πρώτης ανάγκης (ρούχα ή άλλα είδη οικιακής χρήσης) σε άπορα άτοµα που στερούνται των βασικών
ειδών διαβίωσης (ηλικιωµένοι, µονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνοι, ΑµεΑ), καθώς επίσης προϊόντων µε µεγάλη έκπτωση σε όλες τις
κατηγορίες µε χαµηλά εισοδήµατα. Επιπλέον, κάθε πολίτης µπορεί να αγοράσει τα προϊόντα του Παντοπωλείου σε τιµές super market και µε

αυτόν τον τρόπο να στηρίξει την λειτουργία του, δεδοµένου ότι τα έσοδα από την πώληση των προϊόντων διατίθενται αποκλειστικά για την
αγορά νέων ειδών που παρέχονται δωρεάν στους δικαιούχους.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο παραµένει καθηµερινά ανοικτό προς κάθε ενδιαφερόµενο 8.00-16.00, Χίου 12 & Καλύµνου, Ανάκασσα
Για πληροφορίες εγγραφής: Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αγ. Αναργύρων, Χίου και Καλύµνου, Ανάκασα, τηλ. 210 2690852, εργάσιµες
ηµέρες και ώρες.
Για πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου: κα. Ανδριαννοπούλου Παναγιώτα, τηλ: 210 2380208, 6936 784725

Με την στήριξη:

Παρακαλείσθε για την αναδηµοσίευση/προβολή. Για οποιαδήποτε πληροφορία και ενηµέρωση µπορείτε να επικοινωνείτε µε την κα. Γκούτσιου
Αριστέα, Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων & Κοινωνικού Μάρκετινγκ Κ.Σ.∆.Ε.Ο. «Ε∆ΡΑ», τηλ/fax: 210-5913826, κιν.: 6936 784724, e-mail:
mko.edra@gmail.com, Url: www.edra-coop.gr

