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ЈКП „Паркинг сервис“ је завршило четврти циклус акције „Ђачко
паркинг место“ у ОШ „Иван Горан Ковачић“, уручењем донације у
виду наставних средстава директорима 25 основних школа из
зонираног подручја. Донацију школама уручили су заменик
градоначелника Београда Горан Весић и директор ЈКП „Паркинг
сервис” Андрија Чупковић. Школе су, према жељи, добиле
интерактивне табле, пројекторе, видео бимове, рачунаре,
разгласе и мултифункционалне штампаче.

Заменик градоначелника Горан Весић нагласио је да је сарадња
са „Паркинг сервисом“ добра, јер грађани који паркирају знају
да новац од паркирања иде школама, школе добијају оно што им
је потребно, а највише користи од тога имају ученици, тј.
деца.

- За ове четири године донирали смо школама 49 интерактивних
табли, 75 пројектора, 16 рачунара, 14 мултифункционалних
штампача, 7 разгласа и видео-бимова, као и 1 фото-апарат у
укупној вредности од око 10 милиона динара. Морамо да
пронађемо начине да се више помаже школама, а пример „Паркинг
сервиса“ требало би да следе и друга предузећа. Свако улагање
у образовање је, у ствари, улагање у будућност земље – изјавио
је Весић.

Директор ЈКП „Паркинг сервис” Андрија Чупковић истакао је да
се кроз акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“ и „Ђачко
паркинг место“ деца стављају у први план, како када је у
питању њихова безбедност на путу од куће до школе, тако и када
се ради о условима у којима уче и раде.

- У оквиру акције „Ђачко паркинг место“, већ пуне четири
године, сакупљамо средства од плаћања паркирања на посебно
обележеним ђачким паркинг местима у близини 25 основних школа,

а затим набављамо наставна средства за те школе. У наредном
циклусу овом акцијом биће обухваћене укупно 32 основне школе,
јер су последњих месеци, у неколико наврата, прошириване и
зелена и плава зона. На општинама Земун, Нови Београд,
Палилула и Звездара, обележили смо по једно ново ђачко паркинг
место испред 7 основних школа, које су сада на подручју
зонског система паркирања. Самим тим ће „Паркинг сервис“
определити и више средстава за ову намену. Надам се да ћемо, у
годинама које следе, и у овим школама подићи квалитет наставе
и основцима обезбедити боље услове за рад. – изјавио је
Андрија Чупковић.

Као друштвено-одговорно предузеће, „Паркинг сервис“ овом
акцијом помаже основним школама путем донације у виду техничке
опреме, а у циљу побољшања квалитета извођења наставе.
Наставна средства набављају се од прихода оствареног наплатом
паркирања са „ђачких“ паркинг места, која су обележена у
близини свих основних школа на подручју зонског система
паркирања. За ова паркинг места важи режим паркирања зоне у
којој се конкретно паркинг место налази.

Подсећамо да „Паркинг сервис“ на сличан начин реализује и
акцију „Беби паркинг место“. Прикупљањем прихода од плаћања
паркирања на „беби“ паркинг местима, обележеним испред четири
породилишта у зонираном подручју, купује се неопходна
медицинска опрема овим породилиштима, а затим уручује у виду
донације.

