FOTO: Otvoreno novo igralište u dvorištu
Dječjeg vrtića Cvrčak!
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Građanska akcija “Uređenje vrtićkih dvorišta elementima za igru i boravak izrađenih od otpada”
rezultirala je novim igralima u dvorištu Dječjeg vrtića Cvrčak.
U inicijativi osvježenja dvorišta novim spravama za igru sudjelovali su udruga Nobilis, roditelji, djeca,
tete i djelatnici Dječjeg vrtića Cvrčak. Roditelji su donirali otpad koji je u zajedničkoj akciji
preuređenja poprimio novu funkciju i postao novo omiljeno mjesto za igru mališana iz Cvrčka.
Klinci su i više nego zadovoljni novim izgledom igrališta i već su naučili nove vještine na igralima, koje
su nam ponosno pokazali.
Sudionici ove hvalevrijedne akcije pokazali su nam kako se od otpada mogu napraviti karike, gume za
skakanje i hodanje, njihaljke te razne sprave koje će klincima poslužiti za igru i veselje.

Osim novih igrala, stara nisu zapostavljena već su osvježena i ponovno oživljena šarenim bojama.
Otvorenje novog igrališta održano je danas, 12. listopada u 16 sati, a otvorenju su pristustvovali
vrtićarci, tete, djelatnici vrtića i roditelji.
Vrtičko dvorište sada je još ljepše, pogotovo uz osmijeh zaigrane djece.

http://www.mnovine.hr/izdvojeno/foto-otvoreno-novo-igraliste-dvoristu-djecjeg-vrtica-cvrcak/
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Nakon provedene akcije ZEO Nobilis i Dječjeg vrtića Cvrčak Čakovec, u četvrtak popodne na
simbolični je način otvoreno posebno vrtićko dvorišta MO Cvrčak na adresi Lavoslava Ružičke 2.
Ono je uređeno u sklopu građanske akcije 'Uređenje vrtićkih dvorišta elementima za igru i boravak
izrađenih od otpada'. To su stare gume, cijevi za vodu, lonci, drvene palete, zdjele, limenke…

Ovo je primjer je kako se uz malo truda uz marne ruke roditelja, djelatnika ustanova, volontera i
suradnika iz ZEO Nobilisa, mogu učiniti čuda koju djecu čine dodatno sretnima, a zato se je pobrinulo
oko 150 sudionika akcije. Treba istaknuti kako su u sklopu ove akcije uređeni vrtićki objekti PO
Maslačak i PO Krijesnice.
Spomenutu Građansku akciju financira Regionalna zaklada za lokalni razvoj ZAMAH u sklopu
decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Bravo za sve!
http://emedjimurje.rtl.hr/drustvo/foto-posebna-vrticka-dvorista-u-cakovcu-igrala-od-otpada

