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Хліб, макарони, печиво, чай і не тільки, пенсіонери та малозабезпечені громадяни
можуть знайти безкоштовно на спеціальних поличках або кошиках в магазинах «Норма»
та «Пакко»

Хліб, макарони, печиво, чай і не тільки, пенсіонери та малозабезпечені громадяни
можуть знайти безкоштовно на спеціальних поличках або кошиках в магазинах «Норма»
та «Пакко» . «Візьми, якщо хочеш - віддай, якщо можеш!», під таким лозунгом, в одному з
супермаркетів, закликають буковинців не бути байдужими до людей, яким ці продукти
дійсно потрібні.
«Зробити добро виявляється не так складно, варто лише купити хліб, печиво, макарони ,
все що завгодно і покласти їх ось на цю полицю. Вартість однієї буханки хліба не велика,
але є і такі люди, які дійсно цього потребують».
Наталя - буковинка: «Булка хліба, то він черствий чи свіжий. І це кожний день є цей хліб.
Чудово».
Пенсіонерка пані Наталя розповідає що на пенсію 1300 гривень їй важко прожити, а така
полиця з безкоштовними продуктами хороша можливість з економити кошти, яких їй і так
не вистачає. Жінка спочатку не повірила що ці продукти можна взяти безкоштовно, а
потім обрала для себе хліб та макарони.
Наталя - буковинка: «Дуже добре, дякую що таке зробили, от я би заплатила за це кучу
грошей, а його за дурно взяла. Це можна взяти».
Такий соціальний проект «Кошик доброчинності» або «Благодійна полиця» запровадили
на Буковині магазини «Норма» та «Пакко». Він створений для пенсіонерів та
малозабезпечених громадян. Кожен охочий може підійти та обрати для себе потрібний
продукт, а також можна зробити свій внесок - купити харчі, головне не соромитись,
запевняють керівники магазинів.
Катерина - керівник мережі магазинів «Норма» по місту Чернівці: «В основному беруть
пенсіонери, соромляться здивовані, але в основному підключаємо наших працівників, що
якщо є якась пенсіонерка, і вона може собі дозволити собі тільки хліб, пропонуємо, от ви
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можете собі взяти, пригоститись. Так само сподіваємось на допомогу та підтримку
громадян, які можуть також допомогти, ну і залишають, клієнти наших магазинів
продукти. Гречка чай, кондитерські вироби це вже доклали наші клієнти, олія, ну самі
основні продукти».
Олексій Коломієць - власник мережі «Пакко» : «Підхоплено було з Луцька,тому що там
один підприємниць зробив таку добру акцію. Якщо взяти по мережі «Пакко» то біля 80
магазинів по всій Україні Західній мають аналогічні стенди. Ми це стенд поставили
спеціально на виході щоб люди не соромились,люди різного віку, не маючи достатку
користуються даною послугою».
До такого соціального проекту люди ще не звикли та мало про нього знають, а все тому,
що йому лише менше місяця. Буковинці ж тільки в захваті від такої ідеї.
Степан - буковинець: «Я можу в кошик покласти поки що , я спроможний покласти, а
брати з кошика я не буду. Я дуже радий, я так знаєте не звертав уваги на це все. А
тепер подивився дуже гарно».
Ганна - буковинка: «Дуже добре, бо люди є дуже незабезпечені, пенсіонери зараз в
такій скрутній обстановці. З цими платіжками, з цією обстановкою, звісно це для них
дуже добре».
«Давайте спробуємо жити добріше. Візьми, якщо хочеш - віддай, якщо можеш!»написано на «Благодійні полиці» в одному з магазинів.
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