Хуманитарна акција врачарског руководства "Трчимо за бебе"
ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ПРВУ БАНКУ МАЈЧИНСКОГ МЛЕКА
На данашњем Београдском маратону председник општине Врачар Бане Кузмановић истрчао је у хуманитарне
свхре полумаратонску трку дугачку 21 километар и 100 метара. Са њим je ову трку истрчао и Јован Армић члан Општинског већа.
Хуманитарној ацкији врачарског тима придружили су се Данијел Рамадановик - представник Канцеларије за
младе општине Врачар и Небојша Миљковић - председник Скупштине станара зграде у Стојана Протића бр.
33, који су истрчали целу трасу маратона од 42 километра и 195 метара.
Трку задовољства од 5 километара у хуманитарне сврхе истрчали су: Јована Механџић - председница
Скупштине општине Врачар, чланице и чланови Општинског већа Тијана Благојевић, Јелена Ђорђевић,
Владимир Медаковић, Вукота Јакшић и Ђорђе Беламарић, као и одборници Скупштине Општине Милан
Рашковић, Иван Русковић и Богдан Татић, помоћница председника Општине Зорана Смиљанић и директор
јавног предузећа за управљање пословим простором “Пословни простор Врачар” Александар Ђурашиновић.
Врачарском тиму придружило се и шесторо лекара, медицинских сестара и техничара са својом децом из
Института за неонатологију као и многобројни грађани општине Врачар који су подржали акцију. Врачарски
тим претрчао је 195 километара, а циљ ове хуманитарне акције јесте да се куповином претрчаних километара
прикупе средства за опремање прве српске банке мајчинског млека, неопходне бебама које се лече у
Институту за неонатологију.
Сви маратони у великим европским градовима, поред тога што су смотре спорта и здравља, негују традицију
реализовања хуманитарних акција. Ове године врачарско руководство је успешно реализовало акцију
"Трчимо за бебе" и засновало нови програм који се реализује на Београдском маратону. Већ је прикупљено
више од 900 хиљада динара, тако да је сигурно да ће један апарат за банку мајчинског млека бити купљен,
чиме ће се обезбедити златни стандард у преради мајчинског млека. Акација прикупљања средстава за прву
банку мајчинског млека траје до 15. маја 2009. године. Средства се могу уплатити преко сајта www.vracar.rs, а
може се послати и СМС на број 1778 за мреже MTS и VIP са текстом поруке Трчимо за бебе.

Ђорђе Беламарић
члан Општинског већа
+381 11 30 81 464
+381 64 88 51 002
dj.belamaric@vracar.rs

