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SAJTÓANYAG
Nemeslelkű angyalok segítenek
9 éve működik Angyali Csomagküldő Szolgálatunk!
Tedd szebbé egy család karácsonyát! Ez lehetne mottója a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete csaknem egy évtizede útjára indított Angyali Csomagküldő Szolgálatának
(ACSSZ). Az angyalok - mind magánszemélyek, mind cégek - segítségével próbálja
egyesületünk a rászoruló tagcsaládok karácsonyát igazi ünneppé varázsolni.
A NOE-hoz egész évben folyamatosan érkeznek segítségkérő levelek, melyek száma
karácsony közeledtével drasztikusan megugrik. Sokan nem is mernek az ünnepi díszítésre,
ajándékokra gondolni, hiszen a mindennapi étkezés és a meleg ruha sem megoldott
számukra.
Az ACSSZ arra hivatott, hogy a „sok kicsi sokra megy”, és a „mindenki tehet valamit a világ
szebbé, jobbá tételéért” elvén próbáljuk meg ezeknek a családoknak igazán ünneppé tenni a
karácsonyt.
Olyan jólelkű családokat keresünk, akik örömmel segítenének az ACSSZ munkájában, és
vállalják egy másik család karácsonyi megajándékozását! A tapasztalat azt mutatja, hogy a
segítségkérő családok leginkább tartós élelmiszernek, édességnek, játéknak, könyvnek és
meleg ruhának örülnek leginkább.
Az angyalok jelentkezését 2015. december 11-ig, a noe@noe.hu e-mail címre várjuk. A levél
tárgyában kérjük feltüntetni: ACSSZ 2015 – angyalok.
Minden támogatást nagyon megköszönünk!
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöksége
Budapest, 2015. december 3.
További információ:
Lódi Viktória, NOE sajtó- és titkársági referens
+36 70 318 0207 lodi.viktoria@noe.hu
Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel és mintegy 14.000
tagcsaláddal rendelkezik. Az országos munkát hét regionális központ segíti. Önkénteseink száma megközelíti az
1500 főt. A NOE a családos közösségépítésen és értékőrzésen túl – melynek középpontjában a házasság és az élet
védelme, az anyaság tisztelete áll – ellátja a családok érdekvédelmét és országos, valamint helyi rendezvényein
vidám kapcsolatépítésre, szórakozásra is lehetőséget nyújt.
E-mail: noe@noe.hui
iHomepage: http:\\www.noe.hu
iTitkárság (tel/fax): 235-0945
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