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Jászapáti
Kis Szent Teréz 

Kamilliánus Közösség

bevásárlás, receptek 

kiváltása, stb.
30/906-1471

A segítő tevékenységet Jászapáti 

településen végzik.

Jászapáti

Magyar Kamilliánus 

Családok Társasága 

Egyesület- Jászapáti Kis 

Szent Teréz Kamilliánus 

Közösség 

ügyeleti szolgálat, 

élelmiszer osztás, lelki 

szolgálat

katibogar59@gmail.com

Jászapátin segítenek a  

gyógyszeríratás, a recept kiváltása, 

bevásárlás, posta és egyéb ügyek 

intézése gondozottjaink körében. 

Jászdózsa
Dósai Női Szalon 

Egyesület
textilmaszkok varrása Tel.: 57/436-060

a Jászdózsai Önkormányzat 

koordinálja, osztja ki

Jászdózsa Jászdózsai Polgárőrség textilmaszkok varrása Tel.: 57/436-060
a Jászdózsai Önkormányzat 

koordinálja, osztja ki

Jászdózsa
Dózsai Honismereti 

Szakkör
textilmaszkok varrása Tel.: 57/436-060

a Jászdózsai Önkormányzat 

koordinálja, osztja ki

Karcag

Magyar Vöröskereszt 

Karcag, Berekfürdő 

Területi Szervezete - 

Karcag

szociális segítségnyújtás 

idősek és fogyatékkal 

élők számára, 

házigondozás

karcagvoroskereszt@gmail.co

m

a Karcag Városi Önkormányzattal 

együttműködve

Kisújszállás
Karitatív Önkéntesek 

Kisújszállási Egyesülete

A beérkező helyi 

segítségkéréseket 

koordinálja

Tel.: 30/256-9170

Összegyűjti a segítségkérők igényeit 

és közvetíti az Önkormányzat és más 

szervezetek felé

Kisújszállás

Mozgássérültek JSZN 

Megyei Egyesületének 

Kisújszállási Csoportja

Tel.: 59/520-222

A mozgássérült segítségkérők 

igényeit közveítíti az Önkormányzat 

és intézményei felé. Elsősorban a 

saját szervezetük tagjainak nyújtják 

a segítséget.

Kőtelek
Kőteleki Polgárőr 

Egyesület 

Segítség Ózongenrátor 

beszerzésében
20/203-8605; 

polgarmester@kotelek.hu

A Kőteleki Polgárőr Egyesület elnöke 

mentem el a generátorért és  szállta  

az autójába, majd  át is adtunk a 

mentőállomás munkatársainak.

Martfű
MARTFŰI VÁROSSZÉPÍTŐ 

EGYESÜLET

motoros kültéri 

permetező, 

fertőtlenítőszer és 

védőfelszerelések 

biztosítása

martfu.vsze@gmail.com

Martfű Város Önkormányzata 

használja az átadott eszközöket, 

amelyet a szervezet a Krízis 

pályázaton elnyert támogatásból 

vásárolt.

Mezőtúr
Mezőtúri Polgárőr 

Egyesület

Táblával jelezik egymásra 

való odafigyelésüket
 (30) 443 1112

A helyiek 

a polgárőrségnél jelentkezhetnek 

falra, kapura erősíthető tábláért, 

amellyel az utca vagy lépcsőház 

jelezheti, hogy az itt élők figyelnek 

egymásra.

Öcsöd
Öcsödi Holt-ág 

Alapítvány
textilmaszkok varrása 56/310-001

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 

koordinálja, osztja ki

Öcsöd
Öcsödi Polgárőr és 

Tűzoltó Egyesület
textilmaszkok varrása 56/310-001

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 

koordinálja, osztja ki

Rákóczifalva
Emberkék Az Emberért 

Egyesület
textilmaszkok varrása tiszatourist@gmail.com

Szajol
Vöröskereszt Szajoli 

Csoportja
Tel.: 56/446-000 Szajol Községi Önkormányzat

Szolnok
Jász-Nagykun-Szolnok 

Esély Egyesület

háziállatok sétáltatása, 

állatorvoshoz való 

elvitele

20/932-7648; 

egyesulet@jnszesely.hu

Civil szervezetek által az idős, krónikus beteg embereknek, rászorulóknak nyújtott segítség a koronavírus-járvány idején
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Szolnok

CONTACT 

Mentálhigiénés 

Konzultációs Szolgálat

regisztrált rászorulók 

részére napi 

élelmiszercsomag 

adományozása, 

tisztítószerek 

kiosztásában való 

segítségnyújtás

info@contactmksz.hu

SZMJV Önkormányzatával, a JNSZ 

Megyei Önkormányzattal és a 

Humán Szolgáltató Központtal 

szoros együttműködésben

Szolnok

Környezetgazdálkodási 

Munkaerő-piaci Szociális 

Szövetkezet

Élelmiszer adományok és 

tisztítószerek kiosztása
mpk.szocialisszovetkezet@gm

ail.com

Szolnok Déli városrészén élők 

számára. A SZMJV 

Önkormányzatával és a HSZK-val 

szoros együttműködésben

Szolnok

Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 

Egyesület -Szolnoki 

Csoport

fogyatékkal élőkkel napi 

kapcsolattartás, 

ügyintézés, gyógyszer 

kiváltása, posta

kiss.judit@maltai.hu

Szolnok
Magyarországi 

Reménység Egyház

Online hitéleti 

tevékenység. Élelmiszer 

adományok és 

tisztítószerek kiosztása

szabyst@gmail.com

Szolnok Déli városrészén élők 

számára. A SZMJV 

Önkormányzatával és a HSZK-val 

szoros együttműködésben

Szolnok
Gasztroturizmus 

Egyesület
„Karantén Kukták”   gasztrofeszt@gmail.com

Az interenten közösségi sütő-főző 

műsort indítottak, hogy 

tartalmasabbá  tegyén látogatóik 

mindennapját

Szolnok

Szív-és Érrendszeri 

Betegek Rehabilitációs 

Egyesülete 

Online torna 

szívbetegeknek 

gyógytornásszal

szivrehab@gmail.com

A mozgáshoz elég egy szőnyeg és 

kartávolságnyi hely a szobában, a jó 

csapat pedig adott az online térben 

is.

Szolnok
Szolnok Városi Polgárőr 

Egyesület 

Lovas járőrőzés, 

segítségnyújtás
szolnok.polgaror@gmail.com

Tájékoztatják az időseket, hogy a 

vírushelyzet alatt segít nekik a 

polgárőrség bevásárolni, gyógyszert 

váltani. A hobbikertek 

tulajdonosainak is szólnak, ha 

valami gyanúsat tapasztalnak.

Szolnok

Auriga Életmód, 

Rekreációs és 

Tömegsport Egyesület

online futóverseny, 

MapRunF mobiltelefonos 

alkalmazás

 aurigassk@gmail.com

A teljesítmény igazolásaként az 

applikációról fel kell tölteni az 

eredményt a szerverre. E mellett 

már kipróbálható a virtuális 

tanösvény alkalmazás is, amivel 

megismerhetjük a város épített és 

természeti értékeit. 

Szolnok

Rák Ellen, Együtt, 

Egymásért Jász-Nagykun-

Szolnok megyei 

Egyesület

Telefonon tartja a 

rákbetegekkel a 

kapcsolatot 

56/422-064

80-100 rákbeteggel tartja a 

kapcsolatot a Rák Ellen Együtt 

Egymásért JNSZ Megyei Egyesület. 

Tapasztalataik szerint a 

veszélyhelyzet miatti bezártság és a 

tagság nehéz megélhetési 

körülményei jelentik számukra a 

legnagyobb problémát. 

Tiszajenő

Tiszajenői Polgárőr 

Egyesület
Vásárlás idős és 

rászoruló embereknek
lolezsolt69@gmail.com

Most huszonhat fiatal polgárőrrel 

látják el a feladatokat. Három 

gépkocsival járják a település utcáit, 

a polgárőr autó mellé a tagok két 

saját autót is felajánlottak. 
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