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Okulary dla Afryki
2 listopada rozpoczyna się akcja Okulary dla Afryki. Nieużywane już
okulary mogą znów stać się przydatne, pomagając dzieciom i dorosłym
w Afryce z wadami wzroku. Okulary można zanieść bezpośrednio do
siedziby fundacji Dzieci Afryki, do punktów zbiórki, a także do obiektów
Grupy Capital Park w Warszawie – biurowca Royal Wilanów przy ul.
Klimczaka 1 lub Eurocentrum Office Complex w Al. Jerozolimskich 134.
Jest to już druga edycja akcji, organizowanej przez Klinikę Okulus i ambasadorkę
fundacji Dzieci Afryki, dr Iwonę Filipecką. W zeszłym roku udało się zebrać ponad
sześć tysięcy par okularów, a teraz pomysłodawcy mają nadzieję na jeszcze
lepszy wynik. Każda para okularów oznacza wielką zmianę dla osoby, która z
powodu swojej wady wzroku nie była w stanie wcześniej efektywnie uczyć się czy
pracować.
Oddawać można okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne – zarówno „plusy”, jak i
„minusy”, ale bez cylindrów. Okulary powinny być w dobrym stanie – bez
zarysowań czy pęknięć w centrum szkła, a także kompletne – zawierać i oprawki
i szkła. Ze względu na niedobory wody w Afryce, okulary dobrze jest wyczyścić
przed przekazaniem ich. W dobieraniu właściwych okularów na miejscu pomoże
dołączona karteczka z opisem mocy szkieł. Aby ograniczyć wagę paczek i ułatwić
proces rozdawania, należy przynosić okulary w niezawiązanych plastikowych
torebkach śniadaniowych, bez etui.
Akcja potrwa do 28 listopada. Przez ten czas okulary można zanosić do recepcji
Royal Wilanów lub concierge Eurocentrum Office Complex. Po zakończeniu zbiórki
zostaną

one

przekazane

fundacji

Dzieci

Afryki,

a

następnie

wysłane

do

najbardziej potrzebujących, którzy po badaniu wzroku otrzymają najlepsze dla
nich okulary.
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Inwestor
Grupa Capital Park jest doświadczonym i aktywnym inwestorem i deweloperem działającym na
rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i
wykorzystywaniu okazji rynkowych (ang. opportunistic investor). Głównym przedmiotem
działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości, np.
poprzez zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę,
budowę nowych lub przebudowę istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi
budynkami.
Capital Park osiąga dochody z najmu oraz ze sprzedaży nieruchomości lub produktów
inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Grupa aktywnie poszukuje możliwości zakupu
nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu wartości w
obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju. Od rozpoczęcia działalności w
2003 roku Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem
nieruchomości obejmującym 72 projekty o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 254 tys. mkw.,
zlokalizowanych w 34 miastach. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu highstreet znajduje się w strukturze utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income
Assets FIZ AN, którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.
W 2015 roku firma dostarczył na polski rynek około 65 tys. mkw. nowej powierzchni biurowohandlowej. Na dzień 31 grudnia 2015 r. bieżąca wartość portfela nieruchomości zarządzanych przez
Grupę wynosiła 1,9 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. 83% bieżącej wartości portfela Grupy
stanowiły nieruchomości w Warszawie, czyli na największym i jednym z najbardziej
perspektywicznych rynków nieruchomości komercyjnych w Polsce.
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