Деца от бедни семейства ще получат безвъзмездно
дрехи и обувки
вторник, 08 януари 2019

Деца от семейства в нужда с нисък социален статус от населените места на територията на община
Плевен ще получат безвъзмездно дрешки и обувки. Те са част от пристигналите дарения в помощ на
малчуганите от ДГ „Вит” в с. Дисевица. До даренията се стигна след посещение на председателя на
Националното сдружение на сираците в България Слави Михайлов на коледното тържество на децата.
Тогава той отправи апел към хората да изпратят за най-малките дрешки и обувки, които родителите
нямат възможност да осигурят. В резултат на молбата са откликнали стотици хора от България и
чужбина. Това обясни днес Слави Михайлов на организирана от Община Плевен среща с кметове на
населените места от общината, на която присъстваха и заместник-кметовете Милен Яков и Стефан
Милев. Тъй като нуждите на децата в селото са вече задоволени, идеята е дрешките и обувките да
бъдат пренасочени към нуждаещи се деца от останалите населени места. За целта кметовете на селата
трябва да изготвят списъци, според които да бъдат разпределени даренията. В инициативата ще се
включат също директори на детски градини, училища, осигуряващи социални услуги и др. По
предложение на заместник-кмета Стефан Милев в случай, че и след това останат още вещи, те ще
бъдат дарени на деца от гр. Плевен, ще бъдат пренасочени и към съседни общини. Днес част от
колетите бяха отнесени от кмета на Беглеж Георги Данов за децата в населеното място.
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Националното сдружение на сираците в България, кметът на село Дисевица Пламен Бешков и
директорката на детската градина Силяна Велинова изказаха още веднъж огромни благодарности към
стотиците, помогнали децата да са с топли дрехи и обувки. Те отправиха апел хората да не изпращат
дарения, тъй като децата в селото вече са осигурени с всичко необходимо.
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