16. OLDAL
„Főzzünk együtt játszóteret!”
A játszóterek ügye nem áll jól Magyarországon. A felmérések szerint
jelenleg az eszközök 13%-a felel meg
az európai szabvány szerinti előírásoknak. Kevés olyan város van, ahol már
foglalkoztak az érintettek az egyre
sürgető kérdéssel.
Az önkormányzatok, iskolák, óvodák
jelentős részének sajnos nincs anyagi
lehetősége arra, hogy eleget tegyen az
előírt követelményeknek, ezért sok
helyen inkább megszüntetik a korábbi
játszóteret, ha pedig nem volt, nem is
fognak új építésébe.
Az elmúlt egy évben a Delikát8 egyre
jobban sajátjának érezte a játszóterek
ügyét, hiszen a társadalmi felelősségvállalás hatalmas lendületet tud adni.
A Delikát8 csapata tanulmányozta a
játszóterek helyzetét, úgy érezték, egyegy ember vagy család helyett, rendhagyó módon egész közösségeket
tesznek boldoggá azzal a kezdeményezéssel, hogy játszótereket sorsolnak ki.
Az emberek összefognak, hiszen semmi különöset nem kellett tenniük, csak
a megszokott családi ebédeket, vacsorákat Delikát8-cal fűszerezni, majd a
csomagolásról levágni a vonalkódot.
Minél több Delikát8 vonalkód összegyűjtésével több esélyt kapnak arra,
hogy nyerjenek.
A “Főzzön 8 Játszóteret” program
során közterületi játszótereket lehet
megnyerni nettó 5 millió forint érték-
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ben, mivel fontos szempont, hogy az
adott településen minden gyermek és
család időkorlát nélkül használhassa a
játékokat.

Néhány tippet adunk az elmúlt év
nyerteseitől, hogy minél nagyobb
esélyünk legyen egy játszótér megnyerésére: Az elmúlt évben elsősorban
olyan települések nyertek, akik kis
közösségekbe tömörülve együttes
erővel gyűjtötték a vonalkódokat.
Persze a közös gyűjtés némi szervezőmunkát is igényelt, hogy biztosan ne
vesszen kárba egyetlen vonalkód sem.
Kipróbáltan jó módszernek bizonyult a
vonalkódok összegyűjtése már a boltban. Ennek egyik módja az lehet, ha
mindazok, akik Delikát8-at vásárolnak,
és szívesen fölajánlják vonalkódjukat a
közös játszótér érdekében, a csomagolást hátrahagyva valami más alkalmatosságban viszik haza az ételízesítőt.
Ha a szülők és tanárok közössége fog
össze az új játszótér érdekében, a gyűjtés központja az óvodába, iskola is
lehet: a gyerekeken keresztül fölhívják

a szülők figyelmét a lehetőségre, és
megkérik őket, ha Delikát8-cal főznek,
küldjék be a vonalkódokat az óvodába,
iskolába. A település más sűrűn látogatott közintézményeiben is kihelyeznek
egy-egy gyűjtőládát a lakók.
Nagymamák és nagypapák számára
kiváló alkalmat jelenthetnek a gyűjtés
megszervezésére a nyugdíjas összejövetelek. Ők aztán a családtagjaikat
mozgósítva folytathatják a vonalkódok
gyűjtését.
Bármelyik módszert választjuk is, az
összefogás, a közösség nagyobb esélyt
jelenthet településünknek arra, hogy
2008-ban megnyerjük a Delikát8
„Főzzön 8 játszóteret” program 8 játszóterének egyikét. Jelenleg 23 kg
Delikat8 vonalkód gyűlt össze.
Önt is várjuk folyamatosan a
következő helyszíneken minél több
DELIKÁT8 vonalkóddal:
Általános iskola – Hősök tere, Általános iskola – Széchenyi utca, Erdélyiné
Szőke Tünde kozmetika, Könyvtár,
Művelődési Ház, Privát Bolt – Hunyadi utca, Privát Bolt – Kossuth utca,
Reál Bolt, Szivárvány Óvoda, Vegyes
Bolt – Alkotmány utca, Zöldséges bolt
– Hősök tere, Zöldséges bolt – Kossuth
utca, 7-es ABC ÁFÉSZ bolt, Piac
ABC, Sütő Italbolt, Mirella Használtruha-bolt

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2008.
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány továbbra is
fontosnak tartja az alacsony jövedelemmel rendelkező személyek üdülésének, rekreációjának támogatását.
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az alábbi
kategóriákban jelentette meg pályázati felhívásait:
- Ezüst Nyár – nyugdíjasok részére
- Esély a pihenésre – fogyatékossággal élő személyek részére
- Szolidaritás – több gyermeket nevelő munkavállalók részére
- Vakációs program – szakiskolai tanulók részére
A pályázatról a www.udulesicsekk.hu honlapon
pályázati menüpont alatt lehet bővebb információt
megtudni, valamint a pályázati adatlapok innen
tölthetők le.
A pályázatok benyújtásának határideje:

2008. február 1. – április 15.
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