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„Дино парк“ у посети најмлађим Краљевчанима у болници
„И ово ће брзо проћи... Чекају те најлепше ствари које живот доноси, међу
њима и незаборавна авантура у „Дино парку“. Брз опоравак жели ти „Дино парк“
Златибор. Чекамо те!“ - jедна je од порука коју су добили малишани на
болничком лечењу у Општој болници „Студеница“ од представника предузећа
„Дино парк“ са Златибора приликом њихове посете.
Деца су добила и пакетиће са слаткишима, али и породичне карте за посету
„Дино парку“, а све у оквиру активности које се реализују у циљу испуњења мисије
представника предузећа да свако дете из Србије бар једном посети овај парк.
ПР менаџер „Дино парка“ Славица Марић је, уз поклоне, малишанима
пожелела брзо оздрављење како би што пре дошли на Златибор.
„Као друштвено одговорна компанија, у сарадњи са градским и општинским
управама, одређеним институцијама Републике Србије, покренули смо акцију да
најуспешнију децу из области спорта, науке, као и децу која су без родитељског
старања или на болничком лечењу, обрадујемо скромним поклонима. Спремили
смо породичне карте, које важе и за чланове њихових породица, а могу се
употребити у наредних годину дана“, објаснила је представница „Дино парка“
посебно истакавши изузетну сарадњу са представницима града Краљева и
руководством Опште болнице „Студеница“ јер су препознали заједнички циљ улепшати детињство наших малишана.
В.д. директора Опште болнице „Студеница“ др Зоран Мрвић је похвалио
акцију у којој су донатори показали висок ниво друштвене одговорности.
„Ово ће бити најбољи облик рехабилитације за наше мале пацијенте, после
спроведеног лечења на одељењима педијатрије и дечје хирургије“, рекао је
Мрвић.
У име града Краљева донаторима се обратио Милун Јовановић, члан
Градског већа града Краљева, који је истакао да је наш град отворен за сарадњу,
па ће се тако прва група краљевачких малишана „Дино парк“ посетити почетком
наредне школске године, у септембру. Биће то деца која су најуспешнија у
области спорта, науке, али и деца која су из породица лошијег материјалног стања
и она која, нажалост, немају срећно детињство“, рекао је Јовановић уз захвалност
компанији на труду и поклонима.
„Дино парк“ Златибор је јединствена оаза незаборавне авантуре,
представља највећи едукативно-забавни парк у Југоисточној Европи и простире се
на површини од шест хектара. Богатим садржајима је привукао велики број
посетилаца, па је тако за годину дана, колико постоји, угостио 190.000 људи, од
тога 30.000 деце.

