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U našem malom gradu (Daruvar) grupa roditelja volontera inicira obnovu djeèjih igrališta na razini grada.Vjerujemo da æete
naiæi na puno razumijevanje naše akcije i podržati je financijski ili svojim radom na ureðenju igrališta ili izradom opreme za ista,
kako bi vaš doprinos bio zaslužan za ozarena djeèja lica koja dolaze na ta mjesta, jer nemojmo zaboraviti, djeca su naša
najveæa radost a njihov osmjeh je najljepši dar svakom èovjeku. Ukoliko se odluèite za znatnije doniranje npr. ljuljaèki,
tobogana, penjalice ili neke druge sadržaje - Vašu tvrtku istaknuti æemo na darovanoj opremi ili dijelu igrališta gdje bi bili Vi
donator, naravno, ukoliko to želite.Organizatori ove akcije svakodnevno æe javno izvješæivati o dobivenim prihodima ili
donacijama, objavljivati æe se prijedlozi za ureðenje svakog pojedinog igrališta, izgled ili ideje oko sadržaja igrališta kao i cijene
ponuðaèa. Ukljuèite se u ovu akciju kako bi svi zajedno nešto lijepo napravili u našem gradu, za našu djeèicu.Svakako
gledajte svakodnevne informacije u svezi akcije "ZAJEDNO UREDIMO DJEÈJA IGRALIŠTA"
Pokušavamo skupiti sredstva za obnovu nekoliko igrališta a poèinjemo sa nabavkom djeèjeg tobogana u Julijevom parku
jer je postojeæi u vrlo lošem stanju veæ godinama. Prostor u Julijevom parku dugi je niz godina okupljalište i igralište za djecu,
nalazi se u mirnom predjelu okružen stoljetnim stablima. Prvenstveno se trudimo zamijeniti stare i ošteæene igralice ali
otvoreni smo za sve vidove suradnje kako financijske tako i pomoæ arhitekata u ureðenju istih.Ukoliko je Vaša tvrtka
spremna donirati neki dio opreme ili želite sudjelovati u nekom od projekata obnove djeèjih igrališta pozivamo Vas da nam
se pridružite.BROJ ŽIRO RAÈUNA kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 2340009-3102191145Prilikom uplate kao
napomenu navedite IGRALIŠTE Kontakt telefon koordinatora akcije: +38598482881 - Robert
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