
18.11.14 12:16Пострадали общини от Врачанско получиха дарение :: Vratza News

Seite 1 von 2http://vratzanews.com/bg/postradali-obshtini-poluchiha-darenie/

търсене в сайта  ОБЩЕСТВО КРИМИ LIFE АНАЛИЗИ СПОРТ БЕДСТВИЕ БЪЛГАРИЯ СВЯТ ВИДЕО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ: Враца 33.5° C   Облачно

Начало » Регионални новини » Пострадали общини от Врачанско получиха дарение

Пострадали общини от Врачанско получиха дарение
 

 Шест от

пострадалите след потопите във Врачанска област общини получиха вчера дарение от швейцарското
сдружение „Солидарност - Бернер Оберланд - Източна Европа”. 
Помощ от алпийската страна получиха общините Мизия, Мездра, Хайредин, Борован, Роман и Бяла
Слатина. Дарението включеше болнично и друго обзавеждане, инвентар, медицинско оборудване и
медицинско облекло.
За вестник „Зов нюз” Боряна Налетова, представител на сдружението за България, разказа, че
организацията е основана през 2005 г. До момента е осъществила над 20 проекта за България.
Предоставени са дарения на болници, домове за възрастни хора, общини, SOS – детски селища,
пожарни команди.

  

Всяка година се подпомагат поне три избрани от сдружението общини. Дарените вчера уреди са били
предназначени за друга община, но са пренасочени в последния момент, като повод за това е било
бедствието, сполетяло Северозапада това лято. 
Повечето уреди идват от болница ‘Сант Урбан”, разказа още Налетова, но сдружението работи с почти
всички болници в Швейцария. Всички извършвани дейности са на доброволни начала, като в
организацията членуват 45 човека. Повечето са доктори, полицаи, бизнесмени. Някои от тях са
пенсионирани. Цялото финансиране по транспорта се поема от членовете на организацията. Като цяло
идеята на сдружението е в свободното си време неговите членове да отделят труд и финансова
подкрепа за нуждаещите се в България и така всички да са доволни, сподели още Налетова.
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Откриват Интегрирана система за
наблюдение, опазване и охрана на
животински и растителни видове на
територията на ПП „Врачански Балкан”
Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”
Ви кани на церемония по откриване на
Интегрирана система за наблюдение, опазване и
охрана на животински и растителни видове на
територията на ПП „Врачански Балкан”, който е
част от изпълнението на проект „Изпълнение
на...
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Безплатна рехабилитация

 Дом за медико-социални грижи за деца - гр.
Враца, ул. "Средна гора" №1 приема увредени
деца за рехабилитация. БЕЗПЛАТНО ! Тел. за
справки: 092/665466...
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