„Uređenje vrtićkih dvorišta elementima za igru i boravak izrađenih od otpada“
građanska je akcija koju financira Regionalna zaklada za lokalni razvoj ZAMAH u sklopu
decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, a ZEO Nobilis je
provodi u suradnji sa Dječjim vrtidem Cvrčak u periodu od 2.07. do 1.10. 2017.
Pitanje dječje igre na otvorenom posebice je važno u današnje vrijeme kada sve više djece od
najranije dobi dio dana borave u dječjim vrtidima dok bi igra kao bitan dio zdravog života djece
trebala poticati razvoj mentalnih i tjelesnih sposobnosti. Potaknuti ovim razmišljanjem provodimo
građansku akciju uređenja vrtidkih dvorišta postavljanjem elemenata od otpadnih materijala koji se
mogu uklopiti u dječju igru kao što su drveni elementi, kompozicije od otpadnih guma stabilizirane u
zemlji, muzikalni zid, labirint od grmlja ili raznih otpadnih elemenata, podni elementi koji se mogu
ukomponirati u dječju igru (ukrašeni drveni oblutci), mirisni vrt, začinski vrt, kudice za ptice od
plastičnih boca.
Kako je Međimurska županija predvodnik u pogledu sustava gospodarenja otpadom, ovom akcijom
pokazalo bi se djeci, roditeljima i široj javnosti kako se određene vrste otpada kao što su plastične
boce, stare gume i otpadno drvo mogu ponovno iskoristiti za nešto kreativno i funkcionalno.
Ovakav oblik akcije pruža priliku da djeca i roditelji zajedno sudjeluju u uređenju prostora u kojem
djeca borave za vrijeme ostanka u dječjem vrtidu, a ujedno postaju i osvješteniji u pogledu
gospodarenja otpadom.
Na sastanku koji je održan 25.07. u prostorijama DV Cvrčak odabrana su tri dječja vrtida čija de
dvorišta biti uređena kroz građansku akciju, a to su: matični objekt Cvrčak, područni objekt Maslačak
i područni objekt Krijesnice.
Tijekom kolovoza prikupljat de se materijali i izrađivati skice elemenata za igru, a u navedenim
aktivnostima sudjelovat de zaposlenici dječjih vrtida i roditelji djece koja pohađaju odabrane vrtidke
objekte dok de akcije uređenja vrtičkih dvorišta početi u rujnu.
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