Vrijeme darivanja: Policajci pomogli
siromašnima, darovi stigli i na Potok

Foto: Ivica Tomić
Autor: Sanja Gašpert
Objavljeno: 21. prosinac 2017. u 8:11
Policajci su prikupljenim novcem kupili hranu i higijenske potrepštine za Socijalnu
samoposlugu Kruh sv. Elizabete, a djelatnici Zavoda su s planinarima PD-a »Tuhobić« i
djecom iz vrtića doveli Djeda Božićnjaka djeci bez roditeljske skrbi
RIJEKA Načelnik Policijske uprave primorsko-goranske Tomislav Dizdar sa suradnicima
posjetio je jučer Socijalnu samoposlugu Kruh sv. Elizabete u Rijeci te prigodom božićnih i
novogodišnjih blagdana predao donaciju prehrambenih i higijenskih artikala, za koje su
novčana sredstva dragovoljno prikupili djelatnici PU Primorsko-goranske. Riječ je o prvoj
humanitarnoj akciji ovakvog tipa koja je za potrebe Socijalne samoposluge organizirana
tijekom proteklih petnaestak dana, a prikupljeno je oko šest tisuća kuna. Prikupljenim
novcem, u dogovoru sa Socijalnom samoposlugom, kupljena je konzervirana hrana, mlijeko,
šećer, sol, ulje, ali i higijenske potrepštine.

Dobrovoljni prilozi
– Vrijeme je dočašća, iščekivanja i nade, ali i vrijeme darivanja, zato su se naši djelatnici rado
odazvali ovoj humanitarnoj akciji, darujući novčana sredstva prema svojim mogućnostima.
Na ovaj način policija je još jednom pokazala svoju humanu stranu i brigu za potrebite.
Blagdani su pred vratima, ali je, nažalost, dosta onih koji nemaju osnovnih sredstava za život.
Upravo je zato i ova donacija kako bi i njihov blagdanski stol bio popunjen – kazao je

načelnik Dizdar, dodajući kako djelatnici PU-a redovito sudjeluju u brojnim humanitarnim i
drugim akcijama pomažući i tako građanima.
– Naši kontakt policajci nerijetko pomažu beskućnicima na terenu na kojem rade – kazao je
Dizdar. Voditeljica Socijalne samoposluge Elida Verunica zahvalila je na vrijednoj donaciji te
je načelniku Tomislavu Dizdaru uručila zahvalnicu za potporu u djelovanju Socijalne
samoposluge i doprinos pomaganju ljudima u potrebi. Tako je Policijska uprava primorskogoranska ovim humanitarnim činom zaslužila zvati se prijateljem Socijalne samoposluge.

Darovi na Potoku
Vrijeme je darivanja, čega su svjesni i djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a,
koji su jučer posjetili Dom za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi »Ivana Brlić Mažuranić«
u Rijeci, s predstavnicima Planinarskog društva Tuhobić i riječkih dječjih vrtića. Tom
prigodom Domu su uručene donacije s paketima higijenskih potrepština za njegu tijela, dječje
hrane, sirupa za kašalj i kapi za nos, ali i slatkiša, koje je mališanima uručio Djed Božićnjak
sa svojim pomagačima.
– Djelatnici našeg Zavoda, PD Tuhobić i dječjih vrtića sakupljali su dobrovoljne priloge i u
dogovoru s djelatnicima Doma nabavili potrebno za djecu. Slatke darove djeci je uručio Djed
Božićnjak s pomagačima, a bio je tu i magarčić Pero koji je za djecu izveo edukativnu
predstavu iz županijskog programa unaprjeđenja oralnog zdravlja.
Budući da smo u mjesecu darivanja, a ovdje se radi o najranjivijoj skupini – djeci bez
adekvatne roditeljske skrbi svjesni činjenice kako je obitelj institucija koja čuva opće ljudske

vrijednosti, kao kulturni i povijesni kontinuitet generacija te predstavlja čimbenik sigurnosti i
razvoja, nastojali smo im bar na trenutak nadoknaditi uskraćeno druženjem i zagrljajima –
kazala je voditeljica Odjela socijalne medicine NZZJZ PGŽ-a Helena Glibotić Kresina, dr.
med., dodajući kako su mediji pozvani iz razloga kako bi ovakav humani čin potaknuo i druge
na darivanje.

