Публично ще бъдат огласени даренията, получени в ДДЛРГ”Надежда” в Белоградчик
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Децата от Дом „Надежда” – Белоградчик , който се прочу с 15-годишния си възпитаник
Марио Тихомиров, спасил с риск за живота си на 22 ноември 2012 г. 8 годишно дете,
паднало от Белоградчишките скали, са посрешнали Новогодишните празници за пръв
път в ресторант в града. Средствата за това са били осигурени от дарител, каза за
Радио “Фокус”- Видин Емилия Григорова, директор на дома. „Имаше всичко на този
празник – новогодишна трапеза, много танци и игри и децата бяха много щастливи”,
допълни Григорова. Тя посочи, че децата са получили много подаръци и децата
най-много са се радвали на играчките, топките и лакомствата. „Това пък, на което ние
се радваме е, че получихме гориво още след първата изява по медиите на Марио и
спокойно си изкарахме празниците”, обясни директорът на Дома за деца лишени от
родителски грижи. Според нея сградата се нуждае от ремонт, който не е толкова скъп,
но ще стане по-топло в Дома и по уютно. „Необходимо е да преградим, да изолираме
стълбището и двата етажа да си останат самостоятелни. Сега голяма част от топлината
отива към тавана на сградата, като се затвори стълбището ще стане по-топло в цялата
сграда. Има нужда и от преобзавеждане на занималните. Спалните са уютни”, обясни
директорът. От ремонт се нуждае и салонът в сградата на Дома. 34-те деца от ДДЛРГ
„Надежда” в Белоградчик са във ваканция и като всички останали деца сега гледат
предимно телевизия, играят, разхождат се, когато има сняг се пързалят с шейните.
Емилия Григирова е сигурна, че и тази година ще успее да осигури за децата през
лятото почивка на море. Тя бе категорична, че публично ще огласи какво е получено в
Дома като дарения, които са били много, получени са и много колети. „Искам хората да
разберат, че даренията са стигнали до децата”, категорична е Григорова. Тя посочи, че
Марио и другите деца се чустват добре и вече са по-отговорни. „А и ние сме
по-отговорни. И ние усетихме, че известността носи повече отговорност”, заяви Емилия
Григорова. Радио “Фокус”- Видин {loadposition user28}
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