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 Folytatni szeretnék

A Gyerektaxi sok család számára nyújtott segítséget

Szerző: Rajnai-Zsíros Krisztina
Több mint 100 gyermekes  család napjait könnyítette  meg az elmúlt két évben a  Pécsimami Közhasznú
Egyesület ingyenes szolgáltatása,  a Gyerektaxi. A szervezet továbbra is szeretné folytatni,  viszont
ehhez most támogatókra van szüksége. 

PÉCS Sok szülőnek okoz gondot, hogy gyermekének foglalkozásait összeegyeztesse a saját munkájával,
nem beszélve a gyermekfelügyeletről, amit gyakran csak nagy logisztika árán sikerül megoldani. Ehhez
nyújtott óriási segítséget a Pécsimami gyerektaxija az elmúlt két évben. A Pécsi Gyerektaxi megoldást
kínált számos gyermekes család problémájára, akik munkájuk miatt nem tudtak odaérni időben
gyermekükért az oktatási-nevelési intézménybe, vagy eljuttatni a szükséges fejlesztő foglalkozásra. –
Egyedülálló szülőknek, többgyermekes családoknak segítettünk, illetve olyanoknak, ahol mindkét szülő
kötött munkarendben dolgozik, a délutáni logisztikában, vagyis elvittük őket az iskolából a
foglalkozásra, vagy oda, ahova a szülők kérték. Közel 3000 alkalommal szállítottunk gyermekeket a
program keretében – mondta Gellén Nóra, a Pécsimami Közhasznú Egyesület elnöke.

A szolgáltatást az elmúlt két évben pályázati támogatással valósították meg, amely viszont november
végén megszűnik. Az egyesület szeretné folytatni a tevékenységet, hiszen az igény erre továbbra is
fennáll. – Megpróbálunk támogatókat keresni, hogy megmaradhasson a Gyerektaxi és már van jó
hírünk is. A Haunitól már kaptunk anyagi támogatást, illetve magánszemélyektől is, de ezek
nyilvánvalóan még ahhoz nem elegendőek, hogy továbbra is tudjuk folytatni a tevékenységünket.
Mellénk állt a Pécsi Amreinracing Autószerviz Kft., a cég vállalta azt, hogy minden hónapban átnézi és
ha szükséges, karbantartja, szervizeli a járművet, ez óriási segítség, hiszen a gyermekek biztonságát
garantálja – tette hozzá.

Elsősorban egy kisbuszra lenne szükség, de a többi költségre is van tervük. A gyerekfelügyeletet
közfoglalkoztatással szeretnék megoldani, és további támogatót keresnek a sofőr bérére és az
üzemanyagra, mivel szeretnék, ha a szolgáltatás ingyenes maradhatna.

KA: Hogy biztonságban eljussanak mindenhová a gyerekek Fotó: MW

Cikk a cikkben

Már jelentkeztek,  de elkelnek még a  támogatók

Cégek is a jó ügy mellé állhatnak

Gellén Nóra elmondta, egy házaspár már felajánlotta a 7 személyes autóját használatra a Gyerektaxi
számára, ám ennél nagyobb járműre lenne szükségük. Ha sikerülne megvásárolni a kisbuszt, akkor
második járműnek elfogadnák a felajánlott autót is, így a szülők ad hoc gondjaira (túlóra, extra
tárgyalás) is tudnának reagálni, talán reggelente is szállíthatnák a gyerekeket az iskolába. Akik
szeretnék segíteni a jó ügyet, azok a pecsimami.hu/gyerektaxi oldalon kaphatnak több információt.
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Hálás lenne az egyesület cégek támogatásáért, illetve olyan használtautó-kereskedések segítségéért is,
amelyek kedvezményes áron tudnának értékesíteni egy kisbuszt.
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