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Programul “Hrana pentru suflete”
Lansat in februarie 2009, ”Hrană pentru Suflete” este un program caritabil, prin intermediul caruia
oferim produse din carne proaspata persoanelor nevoiase din Timisoara.
În cadrul acestui program, Smithfield Romania colaboreaza cu organizatii locale pentru a ajuta
persoanele defavorizate prin oferirea de produse COMTIM varstnicilor, persoanelor cu dizabilitati
si persoanelor defavorizate. Pana in prezent, beneficiarii acestui program au fost: Cantina sociala
din Timisoara, Centrul de zi Constantin si Elena, Directia Generala de Asistenta Sociala Pentru
Protectia Copiilor, Asociatia Crestina “Iisus Speranta Romaniei”, Federatia Caritas a Diecezei
Timisoara prin centrele: Casa Mama si Copil, adapostul de Noapte “Parter Jordan”si adapostul
pentru femei abuzate “Casa Maria a Apostolilor”, Fundatia “Rudolf Walter”, Asociatia “Mana”,
Fundatia “Timisoara’89″, Fundatia “Pentru Voi”, Casa “Deborah”.
Pana in acest moment, la 8 ani de la lansarea programului, am distribuit peste 60 000 kg de produse
si am avut peste 250.000 de persoane nevoiase beneficiare. Lista potentialilor beneficiari este inca
deschisa.

Herbert Grun, Secretar Executiv in cadrul Federatiei Caritas a Diecezei Timisoara: “Federatia
Caritas a Diecezi Timisoara asigura masa zilnica pentru 450 de persoane nevoiase si sprijinul
dumneavoastra a fost, inca o data, mai mult decat binevenit. Produsele dumneavoastra au
imbunatatit calitatea meselor pe care le oferim. In numele beneficiarilor nostri (copii, varstnici,
persoane fara adapost, femei abuzate, etc.) am dori nu numai sa va multumim, cat si sa va transmitem
admiratia pentu intentia dumneavoastra de a ajuta, pe care o intalnim atat de rar in ultimul timp.”

Laurentiu Timis, director executiv al Asociatiei Evanghelistice si de Caritate “Isus speranta
Romaniei”: “Asociatia noastra va multumeste pentru tot sprijinul si pentru deschiderea si
sensibilitatea asupra nevoilor noastre. Donatiile dumneavoastra sunt de mare folos in cadrul unuia
dintre proiectele noastre principale-Centrul de zi si Centrul pentru Reabilitare si Protectie Sociala
pentru Minori, cat si pentru proiectul “Mana”, in care 25 de persoane primesc o masa calda zilnic.”

