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Új elemmel bővült a Baranya Segít Program, amelynek keretében Őri
László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke 500 000 Forinttal
támogatta a Pécsi Gyerektaxi és karanténjárat működéséhez szükséges
gépjármű beszerzését.

A gyerektaxi egy olyan hiánypótló kezdeményezés, amelyet
2017-ben a Pécsimami Közhasznú Egyesület lelkes csapatával
közösen indítottunk el és amelyre most a pandémia
időszakában még inkább szükség van, így fontosnak éreztük,
hogy a kezdeményezéshez csatlakozzunk és biztosítsuk a
kilenc személyes kisbusz megvásárlásához még hiányzó
vételárrész összegét
– hangsúlyozta Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke a sajtótájékoztatón.
Gellén Nóra, a Pécsimami Egyesület elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az elmúlt
hónapokban nyújtott támogatások az összefogás szép példáját jelentik és külön köszönetet
mondott a vállalkozóknak, magánszemélyeknek, szülőknek, valamint a Baranya Megyei
Önkormányzatnak a segítő támogatásért.
Mint ismert a Pécsimami Közhasznú Egyesület által indított, országosan is egyedülálló,
ingyenes gyerektaxi-szolgáltatás a városban, melynek hála óvodás és iskolás utasokra szabott
módon juthatnak el a pécsi 4-14 éves gyerekek A-ból B-be. A pályázat idén novemberben járt le,
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amiből a kezdeményezést eddig finanszírozták, így új támogatók jelentkezését várták, hogy a

 (https://www.facebook.com/pecsistop/)
szolgáltatás a továbbiakban is segítségére lehessen
a szülőknek. A projekt keretében egy 
(/)

kisbuszra gyűjtöttek, aminek most össze is gyűlt a vételára.

Forrás: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal

Megosztás 18

0 hozzászólás

Rendezés: Legújabb

Hozzászólás írása...

Facebook Hozzászólások modul

További hírek

Ónos eső, akár hó is várható
(/regio/onos-es-akar-ho-is-varhato/506686)

https://pecsistop.hu/regio/osszegylt-a-pecsi-gyerektaxi-vetelara/506220

Tiltakoznak a PTE hallgatói a modellváltás
ellen.

(/regio/tiltakoznak-a-pte-hallgatoi-a-modellvaltasellen/506685)
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Üzemzavar volt a pécsi erőműben
(/regio/uzemzavar-volt-a-pecsi-ermben/506683)

Megkezdte működését a Pécs-Kelet
Közbiztonsági Centrum

(/regio/megkezdte-mkodeset-a-pecs-keletkozbiztonsagi-centrum/506682)

Hirdetés



Börtönbe került Csengő András, a Volvo-per
vádlottja

(/regio/bortonbe-kerult-cseng-andras-a-volvo-pervadlottja/506681)

Nyilatkozott az FDSZ PTE a modellváltásról
(/regio/nyilatkozott-az-fdsz-pte-amodellvaltasrol/506680)

Magas vérnyomás a múltban
Felkeresés

membsigyhetarma.gq
Hirdetés

Jövő héten folytatódnak a bértárgyalások
https://pecsistop.hu/regio/osszegylt-a-pecsi-gyerektaxi-vetelara/506220

Ú
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(/regio/jov-heten-folytatodnak-a(/)
bertargyalasok/506675)

Újból kifogásoltnak minősítették Pécs
levegőjét
 (https://www.facebook.com/pecsistop/)


Titokban fotókat készített a múzeumi vécébe
egy pécsi...
(/regio/titokban-fotokat-keszitett-a-muzeumivecebe-egy-pecsi-ferfi-vadat-emeltekellene/506670)

(/regio/ujbol-kifogasoltnak-minsitettek-pecslevegjet/506672)

Tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Haffner
Tamás
(/regio/tragikus-hirtelenseggel-elhunyt-drhaffner-tamas/506664)

Palkovics: az orvosképző egyetemek
dönthetnek...

(/regio/palkovics-az-orvoskepz-egyetemekdonthetnek-lehetseges-modellvaltasukrol/506661)

Február 15-ig érvényesek a parkolóbérletek
és a behajtási...
(/regio/februar-15-ig-ervenyesek-aparkoloberletek-es-a-behajtasiengedelyek/506660)
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További cikkek

Hirdetés

Létezik Isten?
Megnyitás

everystudent.hu
Hirdetés

Tiltakoznak a PTE hallgatói a modellváltás
ellen.

(/regio/tiltakoznak-a-pte-hallgatoi-a-modellvaltasellen/506685)

Müller Cecília megkapta a koronavírus elleni
vakcinát
(/kozelet/muller-cecilia-megkapta-a-koronaviruselleni-vakcinat/506678)

Párbeszéd: elhibázott a kormány
válságkezelése

(/kozelet/parbeszed-elhibazott-a-kormanyvalsagkezelese/506677)
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