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Θέμα: Ευχαριστήρια επιστολή
Αξιότιμε 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, αφενός, για τη
δωρεά εβδομήντα πέντε (75) δωροεπιταγών «Δ. Μασούτη ΑΕ» (Ν.108 – Ν.182) αξίας 20€ έκαστη
και συνολικής αξίας 1.500,00 ευρώ για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, οι οποίες αγοράστηκαν από την
οργάνωση GRIECHENLANDHILFE SCHWEIZ μέσω του εκπροσώπου σας κου Τουζλίδη Χρήστου
σύμφωνα με την επιστολή αριθμ. πρωτοκ. 10456/23-2-2018 της επιχείρησης ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ. Και αφετέρου, για τη δωρεά ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος Konica
Minolta Bizhub 215 με δωρεάν αναλώσιμα ανταλλακτικά και service για 3 χρόνια, αξίας 1.000
ευρώ, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 10870/28-3-2018 επιστολή
της επιχείρησης ΠΡΑΞΗ ΕΠΕ.
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,
Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MARIA VASSARA
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