Ljubljana, 6. maj 2016
Sporočilo za javnost
Za vsako posajeno cvetlico otrok bo Qlandia donirala kranjski porodnišnici
Qlandia Kranj je danes gostila otroke iz okoliških vrtcev, ki so opravili
dobro delo – posadili 1000 cvetlic in tako polepšali okolico. Ob tej
priložnosti pa bo Qlandia za vsako posajeno rožico poklonila 50 centov
Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj za nakup novega
inkubatorja. Dogodek bo namreč 3. junija zaokrožila manjša, svečana,
kulturno razgibana podelitev dobrodelnega čeka direktorici kranjske
porodnišnice.
Ideja za dogodek sajenja cvetlic se je rodila že pred 2 letoma, ko so ga izvedli
prvič, da bi seznanili otroke z vrtnarjenjem ter negovanjem kulture lepega
vedenja do rastlin in okolice, je ob tem ponosno povedala Meta Ahačič, vodja
Qlandie Kranj, in dodala: “Vsako leto se zelo veselimo tega dogodka, saj je
začinjen z ogromno pozitivne energije tako otrok, lokalne skupnosti in
nenazadnje obiskovalcev ter zaposlenih v Qlandii. S tovrstnimi dejanji otrokom
pomagamo razvijat socialni čut, ko se opravijo dobro delo, se povezujejo z
lokalno skupnostjo in dobijo neposreden stik z naravo.”
Ker so urejene zelene površine v mestih pomembne tudi oblikovanje sonaravnih
mest, želijo v Qlandii spodbujati že pri otrocih skrb za urejeno okolico. Cvetlice
bogatijo naš planet s svojo naravno lepoto in so povrhu tudi koristne za planet,
saj pomagajo odstranjevati ogljikov dioksid in toksine iz zraka ter hranijo čebeljo
populacijo. Sodobni vsakodnevni tempo je tako neusmiljen, da nas žene od
enega opravka do drugega in skoraj ne uspemo zaznati okolice. Zato so urejene
naravne površine še posebej pomembne, saj nevsiljivo in spontano doprinesejo
kbolj kakovostnemu življenju. Lažje in raje se namreč ustavimo za trenutek,
globoko vdihnemo in pogledamo naokoli, če nam pogled pritegnejo prelepe
cvetlice, je prepričana Meta Ahačič.
Približno 50 otrok iz vrtcev Duhec in Čebelica je pod budnim očesom Gorana
Bitorajca, iz cvetličarne Flora,v tem pomladnem dnevuspoznalo, kako preprosto
in zabavno je lahko sajenje cvetlic.Naučili pa so se tudi, kako pripravimo gredico
za sajenje – zrahljamo prst, jo obogatimo s šotno rušo, ki hkrati zadržuje vlago
posajenih cvetlic, kako globoko sadimo (10 cm) in kako na gosto (15-20
cm).“Otroci zelo uživajo pri opravilih z zemljo in hitro osvojijo tehnike sajenja, saj

delajo zelo instinktivno. Na koncu so zelo ponosni na svoje delo in pogled na
prelepe mlade sadikežametnic (lat. Tagetes erecta),” je ob tem dejal Bitorajc.
Oranžne, dišeče,medovite žametnice, so zelo koristne cvetlice v ekološkem vrtu,
saj privabljajo koristne žuželke, med njimi tudi čebele in čmrlje, ter odganjajo uši
in ostale nezaželene žuželke.
Vrtčevski otroci so tako s svojim delom sodelovali v dobrodelnem projektu
zbiranja denarja za Bolnišnico za ginekologijo in porodništvo Kranj, saj bo
Qlandia Kranj za vsako posajeno cvetlico darovala 0,5 evra. Zbrana sredstva
bodo v porodnišnici tako namenili za nakup novega inkubatorja. Svečana in
razigrana prireditev se bo odvila v začetku junija, ko bodo otroci tudi preverili,
kako velike so že njihove zasajene rožice. Takrat bodo direktorici kranjske
porodnišnice podarili tudi sliko, ki jo bodo te dni skupaj z maskoto QLaro
sooblikovali z odtisom svojih pridnih rokic na veliko platno.
Vodstvo Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj se je ob donaciji odzvalo
z veliko hvaležnostjo, saj jim bodo donirana sredstva pomagala pri nabavi
inkubatorja, ki ga nujno potrebujejo pri bolnih novorojenčkih. Z njim bodo
zagotavljali višjo, varno in kakovostno zdravstveno in negovalno obravnavo
njihovihnovorojenčkov.
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