Град Ниш је почео пројекат
“Прикупљање и дистрибуција
вишкова хране”
Град Ниш је почео да спроводи пројекат Министарства за рад подела
вишкова хране, тим поводом ресорни Министар је обишао пункт Црвеног
крста у Нишу. У оквиру пројекта “Прикупљање и дистрибуција вишкова
хране” почела подела оброка социјално угроженим грађанима који нису
обухваћени програмом помоћи Народних кухиња.
“Само захваљујући доброј организацији, пожртвовању, добрим људима,
волонтерском раду, поделили смо 16.000 оброка”, рекао је министар рада.
Према његовим речима, од данас ће се то радити и у Нишу, односно јавне
установе које производе храну, заједно са Црвеним крстом и локалном
самоуправом организоцваће диструибуцију бесплатних оброка.
“Ово не кошта никога ништа. Храна је направљена, неискоришћена и била би
бачена. Она је квалитетна и проверена од стране Института за јавно
здравље”, рекао је Вулин.
Наводећи да би та храна да није оваквих акција била бачена, он је рекао да
није срећан збоз тога, као да нису срећни ни градоначелник Ниша, Црвени
крст, нити Центар за социјални рад зато што постоје људи којима је потребан
бесплатан оброк.
Он је рекао да у Нишу за сада има 44 корисника и да ће се потрудити, али да
је сигуран да ће се и друге институције прикључити овој активности.
Градоначелник Зоран Перишић рекао је да је Град управо завршио јавну
набавку за Народну кухињи. “По други пут, другу сезону, а она траје годину
дана, имамо услугу Народне кухиње без прекида, а не као што је некада било
два, три месеца у години”, рекао је он додајући да су омогућили достављање
хране корисницима кући. Ми ћемо сада кроз овај пројекат да одређеном броју
људи обезбедимо кувани оброк у току дана”, рекао је Градоначелник
додајући да се ради о протоколу који су потписали министарства рада и
просвете да се вишкови хране који се произведу у току дана у студентском
центру, геронтолошком центру на овај начин дистрибуирају.”
Он је рекао да ће корисници моћи да добију храну сваког радног дана у два
термина у 12 сати и 15.30 сати.

