
BANCA DE ALIMENTE RAPORT

  

La data de 27 septembrie 2009, Crucea Roșie Română a lansat proiectul național "Banca de
alimente", care are ca scop alinarea suferinței umane, prin acordarea unor pachete cu alimente
neperisabile persoanelor defavorizate.

  

Filiala Cluj a intrat în acest proiect național încă de la început, prin magazinul  Carrefour Cluj,
primul partener al acestui proiect. La scurt timp de la lansare, Hipermarketul Cora Cluj s-a
alăturat acestui proiect, fiind primul magazin din rețeaua Cora care  a dorit să devină partener al
Crucii Roșii Române Filiala Cluj. Au urmat și alte  retele mari de supermarcheturi : Metro , Real 
și Metro Punct Turda.

  

De la demararea proiectului şi până în prezent Filiala Cluj a reuşit să ajute un număr de peste
2.500 familii defavorizate din categoriile:

    
    -  persoane fără venituri sau cu venituri foarte mici - sub 350 lei  
    -  familii cu mulţi copii (mai mult de doi)  
    -  familii monoparentale  
    -  copii lăsaţi în grija bunicilor sau a altor rude  
    -  tineri provenind din sistemul de ocrotire socială  
    -  persoane vârstnice  
    -  persoane cu handicap  
    -  persoane cu boli cronice  
    -  persoane fără adăpost  
    -  persoane aparţinând unor minorităţi, posibile victime ale discriminării  
    -  persoane aflate în situaţii de criză (pierderea locuinţei, pierderea locului de muncă,
pierderea sănătăţii prin diferite accidente)   

  

  latisse bimatoprost online sale   
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Cantitatea totală de alimente colectată şi distribuită, în judeţul Cluj,prin proiectul Banca de
Alimente, pe perioada celor 5 ani, este de  25.500 kg. De aceste alimente au beneficiat
persoane defavorizate din localitățile: Valea Ierii, Ceanu Mare, Chiuieşti, Bobâlna, Turda,
Câmpia Turzii, Cluj-Napoca, Negreni, Poieni, Râşca, Jucu, Huedin, Bucea, Luna,Bontida,
Apahida, Mociu, Iclod, Dabaca, Ciucea, Belis, Margau, Capusu Mare, Geaca, Taga, Vad,
Cojocna, Ceanu Mare, Sandulesti, Tureni, Petrestii de Jos.

  

Oricine poate ajuta un om sărac prin donarea de alimente neperisabile. E necesar doar să
mergi în unul din magazinele partenere ale proiectului ( Carrefour din Polus Center, Cora Cluj, 
Metro Punct Turda) iar după casele de marcat vei vedea containerele special amenajate ale 
Crucii Roşii unde poţi dona ce alimente neperisabile doreşti.

  

Alimentele sunt ridicate lunar, se fac pachete care sunt distribuite în urma anchetei sociale, de
către voluntarii Crucii Roşii Cluj.

  

Îndemnul pe care Crucea Roşie Cluj îl adresează tuturor cetăţenilor este de a dona oricât şi
oricând, deoarece un aliment în plus, este o lacrimă în minus, înlocuită de un surâs.

  

Pe această cale le mulţumim partenerilor noştrii, donatorilor şi voluntarilor care se implică în
derularea acestui proiect.

  

Vă vom informa periodic despre rezultatele acestui proiect. În galleria foto găsiți imagini din
distribuțiile noastre.
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