Kedves Adományozók! Kedves Érdeklődők!

2016 őszén Jótékonysági estet szerveztünk Rákospatak utcai telephelyünkön az ott található óvodai
és iskolai játszótér felújítására, bővítésére. Az itt befolyt összeg közel 600.000 Ft volt.
Ugyanezen időszakban az óvodás gyerekek szülei 75.000 Ft-ot adományoztak az óvodai játszótérre.
2017-ben a farsangon szervezett jótékonysági tombola keretén belül 366.000 Ft adomány folyt be
szintén a játszótér támogatására.
Ezek alapján a játszótérre összesen 1.041.000 Ft adomány érkezett.
Ezen kívül tárgybeli adományként játszótéri játékokat is kaptunk, ezek beépítésre kerültek az óvoda,
illetve az iskola udvarára.
A pénzbeli adományból beszerzésre került 2 Polyball, 1 Mókuskerék, 1 Rugós lovacska, melynek
beszereléssel együtt a költsége összesen 473.000 Ft volt.
A játszótérre befolyt adományokból így maradt 568.000 Ft.
Ezt az összeget annak a fa játszóvárnak a megmentésére szerettük volna fordítani, amit 2008-2009ben vásárolt az intézmény alapítványa, a Nagyothalló Gyermekekért Alapítvány a gyermekek
számára. A várat 2015-ben egy ellenőrzéskor veszélyesnek nyilvánították, és lezárták. Ennek oka
részben az volt, hogy a vár elhasználódott, tönkrement, részben pedig az, hogy nem felelt meg az új
EU-s szabványnak. Ahhoz, hogy ez utóbbinak eleget tegyünk, a vár alatti talajt burkolni kellett volna.
Mivel a gumilapokkal való burkolás kb. 500 000 Ft-ba került volna, más megoldáson gondolkodtunk.
Erre a jogszabályok lehetőséget is adnak faháncs vagy homok formájában. A vár alatti terület kiásását
a homoknak – még reménykedve a felújítás lehetőségében – el is kezdtük szülőkkel, gyerekekkel
együtt az őszi kertészkedés alkalmával és az után. Emellett szülők, iskolában dolgozó szakemberek is
felajánlották segítségüket a vár felújításához, de az nem valósulhatott meg a játszóterekre vonatkozó
előírások betartása nélkül. Ezekhez a szabályozást ismerő, engedélyeztetést végző külső szervekre
volt szükség.
A játszótér felújításához többször is próbáltuk az intézményt fenntartó Közép-Pesti Tankerület
segítségét kérni, de ezt - végül arra hivatkozva, hogy a vár az alapítvány tulajdonát képezi, - nem
kaptuk meg. Idén ősszel Zugló Önkormányzatához fordultunk. Innen - a közterületi és intézményi
játszóeszközök megfelelőségét vizsgáló szervtől - nov. 27-n kiérkező szakember a vár jelenlegi
állapotát megtekintve kijelentette, hogy a vár, olyan rossz állapotban van, hogy nem érdemes
felújítani, azt le kell bontani.
Mivel a szakember szerint egy új vár felépítése több mint 2 millió forint lenne, a játszótérre befolyt
adományokból megmaradt 568.000 Ft-ot Önökkel egyeztetve más udvari játékok beszerzésére,
üzembe helyezésére szeretnénk fordítani.
Köszönünk minden jószándékot, ötletet, munkát, pénzbeli és tárgybeli adományt, tombolatárgyat,
amivel hozzájárultak a játszótér felújításához, bővítéséhez! Köszönjük, hogy támogattak minket
ebben, hogy velünk együtt gondolnak a gyerekekre, hogy együtt tudunk tenni értük!
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