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,,Pulaki z Wilni” przekazali dary dla Domu Dziecka w
Solecznikach

Przekazanie darów dla Doma Dziecka w Solecznikach

© Organizatorių archyvo nuotr.

W wigilię Święta Trzech Króli, Akcja Charytatywna ,,
…bo z nami jest wesoło”, zorganizowana przez
fanów strony internetowej ,,Pulaki z Wilni”,
dobiegła końca. W minioną sobotę prezenty
kupione za uzbierane podczas akcji pieniądze oraz
dary rzeczowe zostały przekazane na rzecz Domu
Dziecka w Solecznikach.

,,Dzieci zawsze się cieszą, jak ktoś ich odwiedza,
kontakt z innymi ludźmi jest dla nich ważny, a może ważniejszy, niż same prezenty” – powiedziała Oksana
Obłoczyńska, dyrektorka Domu Dziecka w Solecznikach. Obecnie Dom Dziecka zamieszkuje 38
wychowanków. Podczas spotkania było tylko 17 osób, ponieważ część dzieci wyjechała do swoich rodzin
albo krewnych.

Organizatorzy akcji na rzecz Domu Dziecka zebrali środki czystości, kosmetyki, przybory szkolne.
Przekazano również ubrania i zabawki zebrane w trakcie akcji, znajomi przedsiębiorcy z Gariunai
przekazali dzieciom około 25-ciu par nowych butów.

,,Za uzbierane pieniądze kupiliśmy rzeczy według listy, którą sporządziliśmy wraz z panią Oksaną” –
powiedziała PL.DELFI Ewelina Mokrzecka, inicjatorka oraz jedna z organizatorów akcji.

Po rozdaniu prezentów dyrekcja szkoły zaznajomiła gości z warunkami panującymi w Domu Dziecka. Na
pierwszy rzut oka widać, że kierownictwo placówki, władze samorządowe oraz sponsorzy dbają o Dom.
Dzieci mieszkają w przestrzennych pokojach, każdy pokój jest zaopatrzony w telewizor z kablówką oraz
zgrabne meble.

Mokrzecka nie wyklucza, że takie akcje będą odbywały się w przyszłości. ,,Zobaczymy, być może w
następnym roku wspomożemy osoby starsze, ponieważ domy opieki społecznej borykają się z takimi
samymi, a być może nawet większymi problemami. Trudno im również o sponsorów” – zaznaczyła
inicjatorka akcji.

Akcja Charytatywna ,,…bo z nami jest wesoło” odbyła się 15 grudnia 2012 r. w Wilnie. Podczas
dobroczynnego koncertu zgrały dwa młode wileńskie zespoły – ,,Kite Art” i ,,Will’N’ska”. Został
zaprezentowany również debiutancko tomik Jana Rożanowskiego. W trakcie akcji zebrano 1280 LT.

Wszelkie inf ormacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli zgoda
DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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