Pemko Medan-YSKI
Bantuan Sosial

Salurkan

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (kiri)
menyaksikan penyaluran bantuan makanan
tambahan untuk bayi dan bahan kebutuhan
pokok kepada warga kurang mampu di
Kecamatan Medan Selayang, Jumat (12/1).
Kegiatan bakti sosial itu digelar Pemko
Medan bekerja sama dengan Yayasan Surya
Kebenaran Internasional (YSKI). (Foto:
LintasMedan/ist)
Medan, 12/1 (LintasMedan) – Pemerintah Kota Medan bekerja sama
dengan Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI)
menyalurkan bantuan dalam bentuk produk kebutuhan pokok kepada
masyarakat yang membutuhkan di Kecamatan Medan Selayang, Jumat
(12/1).
Penyerahan bantuan sosial berupa makanan pendamping
diperuntukkan buat bayi, balita, dan ibu hamil/menyusui
tersebut turut disaksikan oleh Walikota Medan, H.T Dzulmi

Eldin.
“Pemberian makanan tambahan ini diperlukan untuk menambah
asupan gizi,” kata Walikota didampingi Camat Medan Selayang,
Sutan Tolang Lubis.
Eldin berharap program pemberian makanan tambahan tersebut
dapat pula dilakukan oleh para orang tua secara rutin kepada
bayi dan anak balita mereka.
Sementara itu, Ketua YSKI, Anita menjelaskan, program bantuan
sosial tersebut dilaksanakan sebagai upaya mendukung
percepatan program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah,
serta memiliki tujuan utama melakukan pemenuhan hak dasar
pengurangan beban hidup serta perbaikan kualitas hidup
masyarakat miskin.
“Beragam bantuan ini sengaja kami berikan untuk berbagi dengan
warga kurang mampu, sekaligus mendukung pemerintah dalam
program perlindungan sosial,” katanya.
Disebutkannya,

jumlah

penerima

paket

bantuan

sosial

di

Kecamatan Medan Selayang sebanyak 150 kepala keluarga.
Selain

makanan

pendamping,

kepada

masing-masing

kepala

keluarga juga disalurkan bahan kebutuhan pokok berupa beras 10
kg dan minyak goreng 2 kg.
“Kita akan terus menggelar kegiatan bakti sosial ini. Saat ini
masih 150 KK dari dua lingkungan yang tersentuh. Kita berharap
di masa mendatang jumlah penerima bantuannya lebih besar
lagi,” ujar Anita.
Sebelumnya, Camat Medan Selayang, Sutan Tolang Lubis,
mengatakan pihaknya atas nama masyarakat Medan Selayang
mengucapkan terima kasih pada Walikota Medan dan YSKI yang
telah memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu di
wilayah tersebut.
“Ke depan kita berharap kegiatan-kegaitan sosial seperti ini

kian digalakkan,” ucapnya. (LMC-04)

