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Minden eddiginél eredményesebb volt az idei Adni öröm! akció

Soha nem látott mennyiségû tartós élelmiszer gyûlt össze a Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR-csoport idei Adni öröm!
akciójában. A Szeretetszolgálat vezetése köszönetét fejezi ki az adományozóknak, az akcióban közremûködõ partnereknek,
a gyûjtésbe bekapcsolódott ezernél is több önkéntesnek és dolgozónak. Százhatvan tonna élelmiszerrel 35 ezer család
karácsonyát sikerült szebbé tenni. Ezzel a jó hírrel kíván mindenkinek áldott ünnepet és boldog karácsonyt a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat.
A december 16. és 21. között rendezett gyûjtõakció ebben az évben 160 üzletben zajlott. Hat napon át nyitástól zárásig a Máltai
Szeretetszolgálat mintegy ezer önkéntese szólította meg a vásárlókat, hogy ha tehetik, vegyenek valamit a rászorulóknak is. Volt, aki
csupán egyetlen konzervet tett le a pénztárak mögött felállított máltai pultokra, de akadt, aki kartonszám vásárolt lisztet, cukrot, olajat.
A korábbi években kialakult szokást követve a Szeretetszolgálat munkatársai és önkéntesei minden nap elszállították az
összegyûjtött adományokat és egységcsomagokat állítottak össze belõle. Idén 35 600 csomag készült el, melyeket még karácsony
elõtt el is juttattak a rászorulóknak. Az adomány nagyságrendje azért is figyelemre méltó, mert 2011-ben a korábbinál kevesebb
üzletben zajlott a gyûjtõakció, az emberek mégis lényegesen többet adtak.
Az 1997 óta minden évben megrendezett karácsonyi gyûjtõakció eredményeképpen 2009-ben 118 ezer 122 kilogramm, 2010-ben
140 ezer 216 kilogramm, 2011-ben 160 ezer 350 kilogramm tartós élelmiszert sikerült gyûjteni. Ez a mennyiség 2009-ben 25 ezer,
2010-ben 31 ezer, 2011-ben pedig 35 ezer 600, egyenként 4,5 kilogrammnyi egységcsomag összeállítását tette lehetõvé. Az
ajándékot mint minden évben, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól segítséget kért rászorulók, nagycsaládosok, fogyatékkal élõk,
idõs emberek, a karitatív szervezet intézményeiben élõk, valamint hajléktalan emberek kapták.

Az Adni öröm! akcióról személyes hangú riportot közölt az mno.hu hírportál, amelybõl kiderül, hogyan válthat ki egy önkéntesként
eltöltött nap egy egész évi szakmai gyakorlatot leendõ szociológusok körében, milyen sikerélményekre számíthat az adománygyûjtõ
önkéntes és miben a legaktívabbak a nyugdíjasok.
A teljes riport ide kattintva elérhetõ.
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