Salut i Benestar - Altres recursos

Plataforma d'aliments de la Fundació Rosa Oriol
La crisi està fent que moltes persones es quedin a l'atur i que no tinguin
ingressos de cap mena. La Fundació disposa d'una plataforma d'aliments per
tal d'ajudar a aquelles persones que es troben en una situació puntual
d'extrema necessitat,oferint-los quinzenalment un lot de productes bàsics
alimentaris durant el temps establert per l'assistent social (requisit per accedir
al recurs).
La Fundació recull donacions d'aliments que les persones, associacions o
empreses vulguin realitzar durant l'horari d'atenció, o de manera permanent
al Convent de Santa Clara i la Cova. Els supermercats de Caprabo,
PlusFresc, Carrefour i Llobet també són punts de recollida fix.
La plataforma d'aliments funciona exclusivament amb voluntaris que
col.laboren a les recollides d'aliments que es fan periòdicament a les
diferents empreses, escoles, associacions i supermercats, i al repartiment
dels aliments a través d'un sistema informàtic que permet a la persona
usuària triar aquells productes de la dieta bàsica que més li convenen.

Dades de contacte
Adreça:
Ctra. de Vic, 162
Telèfon:
93 836 27 56
Espai Web :
www.fundaciorosaoriol.org
Correu electrònic :
plataformaciutadanasolidaritat@gmail.com
Horari d'atenció al públic :
Dilluns i Dimarts de 8.15 a 12.15h.
Dilluns de 15.15 a 19.15h.

Agent Promotor (per a més informació)
Nom :
Plataforma Ciutadana de Solidaritat (Fundació Rosa Oriol)
Adreça:

Ctra. de Vic 183-185
Manresa
Telèfon:
938 740 815
Horari d'atenció al públic :
De 8 a 13 hores i de 15 a 19 hores.
Dilluns i Dimarts
Correu electrònic :
plataformaciutadanasolidaritat@gmail.com

Dades complementàries
Àmbit territorial del recurs :
Municipal
Districte:
Ciutat
Col·lectius destinataris :
Persones aturades, Ciutadania en general, Persones immigrades
Requisits:
Portar una carta de la seva assistent social de l'Ajuntament de Manresa,
de l'Althaia, CSAM, ICS valorant l'ajuda en aliments, fins i tot aquelles
persones que estan en situació irregular han de portar aquesta carta
que poden rebre passant per l'assistent social en la primera visita
d'acollida.

Preu:
Gratuït

