ПОКАНА
Онлайн среща: „Какво прави районният кмет за децата?“
Знаеш ли, че най-често кметът и неговите помощници са отговорни за
изграждането и поддържането на площадките за игра и спорт в твоя квартал или
град? Можеш да му пишеш в социалните медии и мобилни приложения, чрез имейл
или да се обадиш, ако виждаш нередности или имаш идея. Не е нужно да си
възрастен, за да подадеш сигнал или предложение!
На 18 март, в 11 часа, каним родители, учители и най-вече деца в ученическа
възраст на кратка онлайн среща с кмета на столичния район "Слатина" - Георги
Илиев, за да разберете от първа ръка как кметът работи с и за децата. Той ще
отговори на вашите въпроси и ще чуе идеите и предложенията, проблемите на
децата, когато става дума за средата, в която играят.
Научете повече за инициативата на ФБ събитието и последвайте този линк за Зуум
среща. Ако желаете, оставете имейла си на лично съобщение, за да ви пратим
допълнителна информация или, за да зададем и вашите въпроси.
Срещата ще се записва, затова, ако желаете, задайте въпросите си предварително.
Срещата с кмета на район „Слатина“ се осъществява в рамките на проекта "Аз съм
промяната", който Сдружение "Безопасни детски площадки" осъществява в
партньорство с район "Слатина". Инициативата сe финансира от програма „Кризата
като възможност“ на Столична община, администрирана от Асоциация за развитие
на София. Благодарим за съдействието на 138. Средно училище за западни и
източни езици „Проф. Васил Златарски", София!
Ще се радваме да ни съдействате и с разпространението на анонимна анкета след
деца на възраст 10–12 години, в която ги питаме дали знаят как да подават сигнали
и предложения за промени и подобрения в средата им за игра и спорт, дали
участват в доброволчески инициативи.
Проектът „Аз съм промяната“ на Сдружение „Безопасни детски площадки“ в
партньорство с район „Слатина“, Столична община сe финансира от програма
„Кризата като възможност“ на Столична община, администрирана от Асоциация за
развитие на София.
Ако имате въпроси и за подробности, търсете Мая Цанева или Стилияна Тодорова,
на имейл адрес safeplaygrounds.sofia@gmail.com.
Последвайте ни в Инстаграм на #azsumpromyanataazsumpromyanata
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