Dende a Concellería de Política Social do Concello de Mos queremos
informalo/a do PROXECTO “Mos Axuda”.
Mos Axuda é un proxecto do Concello de Mos nacido en 2015 como
unha organización de reparto directo de alimentos entre as persoas
máis desfavorecidas do municipio e apoiado polos Servizos Sociais
municipais.
Seguindo coa nosa traxectoria e perseguindo a finalidade de prestar
axuda e protección aos máis necesitados, solicitamos a colaboración
de todas as persoas nesta campaña de nadal 2020 que ademáis é
unha campaña especial debido á crise sanitaria provocada polo
COVID-19.
As diferentes formas de colaborar:
RECOLLIDA DE ALIMENTOS: no caso de colaborar neste
programa, rogamos nos avisen para que os voluntarios podan pasar
pola súa empresa a recoller as doazóns no día e hora que vostedes
nos indiquen, tamén poden entregalas no noso local situado na Avd.
de Puxeiros a Peinador chamando anteriormente ó número de
telefono: 627 133 828
Estamos todos os martes de 18:00 h a 20:00 h
Data límite: 18 de decembro.
DOAZÓN ECONÓMICA para a compra de ALIMENTOS: facer
un ingreso solidario indicando no concepto o seu nome ou o da súa
empresa no número de conta de MosAxuda:
ES98 2100 5656 0501 0024 5307

NINGUN NENX SEN XOGUETE: esta iniciativa solidaria está
promovida por MOSAXUDA en colaboración co Concello de Mos e
“AEMOS” Asociación de Empresarios de Mos, para que ningún
desexo dun nenx este Nadal quede sen facerse realidade.
O listado de familias é facilitado polo departamento dos servizos
sociais de Mos e por suposto os datos son totalmente confidenciais.
Participar neste programa é moi senxelo (tres pasos a seguir):
1. Envía un email solicitando a carta de un nenx e facilitando os
os teus datos a: mosaxuda@concellomos.es
2. Merca o agasaio nos comercios locais.
3. Entrégao nas oficinas do Multiusos das Pozas antes do 30 de
decembro, indicando no paquete o número da carta asignada.
Agradecendo de antemán o teu interese, recibe un cordial saúdo.

+info:
María Castro, Coordinadora de MosAxuda: 627 133 828
Sara María Cebreiro Alonso, Concelleira de Política Social: 670 883 730

