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OBJAVA ZA JAVNOST
Zagreb, 8.siječnja 2020.

U igrama Hrvatske Lutrije svi smo na dobitku
Za KBC Zagreb osigurano 220.000 kuna
Kroz 60 dana, koliko je brojčana lutrija bila u prodaji, osvojenih 600 dobitaka po 1.000 kuna i novog milijunaša
iz Dubrovnika, došao je red i na KBC Zagreb - dodijeljen je ček na iznos od 220.000 kuna. Naime, Hrvatska
Lutrija i KBC Zagreb još su krajem listopada 2019. godine potpisale Sporazum o partnerskoj suradnji kojoj je
svrha bila poboljšanje uvjeta svakodnevne skrbi za onkološke pacijente, konkretno pomoć u nabavi novog
UZV uređaja.
Suradnja je zaokružena primopredajom simboličnog čeka u vrijednosti od 220.000 kuna uz poruku i zahvalu
predsjednika Uprave Maria Muse svim igračima igara Hrvatske Lutrije: „I u ovoj igri pokazalo se srce igrača
Hrvatske Lutrije, svima zahvaljujem i čestitam, jer smo svi zajedno na dobitku. Naime, osim kroz Državni
proračun u koji smo prošle 2019. godine za potrebe financiranja društveno korisnih projekata uplatili čak
100.000.000 kuna, kroz sponzorstva najznačajnijih kulturnih, umjetničkih, sportskih i humanitarnih
događanja, kao što su Sinjska alka, Vinkovačke jeseni, Festival kajkavske popevke, Maraton lađa i mnoga
druga kontinuirano podržavamo projekte od šireg društvenog značaja. Isto tako povremenim priređivanjem
posebnih igara, dio prihoda direktno izdvajamo za konkretnu humanitarnu svrhu kao što je ova KBC-u
Zagreb.“
Ravnatelj KBC-a Zagreb prof.dr.sc. Ante Ćorušić istaknuo je: “Zahvaljujući suradnji s Hrvatskom Lutrijom dobili
smo značajna sredstva za poboljšanje uvjeta svakodnevne skrbi za onkološke pacijente. Ova suradnja imat
će višestruke efekte, osim trenutne pomoći pacijentima, u KBC-u Zagreb kao nastavnoj bazi studentima te
mjestu specijalizacije i subspecijalizacije, pridonijet će podizanju nivoa usluga i obrazovanja. Hvala svima.“
Još jednom hvala svim igračima koji svojom igrom doprinose boljoj, razigranijoj i sretnijoj Hrvatskoj.
Vaša Hrvatska Lutrija

