
Angyali Csomagküldő Szolgálat a rendkívüli helyzetben 

JÓTÉKONYSÁGI FELHÍVÁS 

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete a karácsonyi Angyali Csomagküldő 
Szolgálat (ACSSZ) mintájára a koronavírus-járvány okozta családi vészhelyzetek 
enyhítése érdekében elindítja Angyali Csomagküldő Szolgálatát. 

A veszélyhelyzet következtében sok család számára vált nehézzé a megélhetés, mert 
az egyik szülőnek otthon kellett maradnia a gyermekekkel, s emiatt csökkent vagy 
kiesett a bére, és több ágazatban sajnos meg is szűntek munkahelyek. Most rajtunk a 
sor, hogy biztonságos, az egyesület által ellenőrzött módon azok a családok jussanak 
élelmiszercsomaghoz, akiknek arra valóban szükségük van. 

Az Angyalok jelentkezését folyamatosan várjuk 2020. május végéig. 

Jelentkezni az alábbi linken lehet:  

https://forms.gle/ZTx21Lm5QG5e15Yy6 

A jelentkező Angyaloknak megadjuk a támogatásra váró családok elérhetőségét, akik 
számára küldhetik a kiválasztott csomagot. 

A nagyobb biztonság érdekében a következő lehetőséget ajánljuk Angyalaink 
számára. Az Auchan vagy a Tesco áruházak által előre összeállított élelmiszer-, 
válogatás- és tiszta csomagot rendelhetik meg a támogatandó család részére, így 
biztosított, hogy vírusmentes módon támogathassuk egymást. 

A csomagok az alábbi linkeken érhetők el, és az adott csomag adatainál meg van 
adva, melyik termékből mennyi darabot tartalmaz: 

Auchan 

Tesco 

Természetesen lehetőség van arra is, hogy az Angyal saját maga állítsa össze az 
élelmiszercsomag tartalmát, és adja fel azt a rászoruló család részére egy számára 
kényelmes módon, posta, futárszolgálat, vagy csomagautomata segítségével.  

Amennyiben pénzbeli adományt szeretne névtelenül, a NOE-n keresztül 
család(ok)nak eljuttatni, akkor a következő számlaszámra van mód ezt megtenni. 
Ebben az esetben a közleménybe lehetőség van jelezni, hogy mennyi családra 
gondoltak, vagy – amennyiben kaptak tőlünk családot – akkor az ő nevüket kellene 
odaírni. 

NOE Adomány számlaszám: 11705008-20477639 

Amennyiben névtelen Angyal szeretne maradni, akkor a csomagot a 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete (1056 Budapest, Március 15. tér 8. sz.) 
nevében adja fel! Ezt azért javasoljuk, mert előfordulhat, hogy a kilátástalan 
helyzetben lévő család levéllel keresi meg azt a címet, ahonnan egyszer már kapott 
segítséget.  

https://online.auchan.hu/shop/termekek/orszagos-elelmiszercsomag-5971
https://tesco.hu/markak-es-szolgaltatasok/bevasarlas/doboz/


Bővebb információ honlapunkon:  

https://noe.hu/hirek/angyali-csomagkuldo-szolgalat-a-rendkivuli-helyzetben/ 

Kérünk mindenkit, hogy terjessze az Angyali Csomagküldő Szolgálat felhívását, hogy 
minél gyorsabban és minél több család számára könnyítsük meg ezt a rendkívüli 
időszakot. 

https://noe.hu/hirek/angyali-csomagkuldo-szolgalat-a-rendkivuli-helyzetben/

