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МИСЛЕ И РАДЕ И ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ
ЈОШ ЈЕДНА ЗНАЧАЈНА НАГРАДА ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ “РУДНИК И ФЛОТАЦИЈА РУДНИК
ДОО”
МИСЛЕ И РАДЕ И ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ
Предузеће “Рудник и флотација Рудник доо” добитник је награде за допринос локалној
заједници, коју додељује “Траг фондација”, уз подршку Европске уније и Фондације “Чарлс
Стјуарт Мот”. Награде за филантропију “Виртус” додељене су 24. марта у Дворани
културног центра у Београду. Признање Ацу Илићу, генералном директору предузећа “
Рудник и флотација Рудник доо”, уручио је Арне Санес Бјорнстад, норвешки амбасадор у
Србији.
Независни жири одлучио је да предузећу са Рудника додели признање у категорији
Допринос локалној заједници у којој компанија послује. Ова награда, иначе, додељује се
великој компанији са преко 250 запослених, која се посебно истакла при решавању
проблема у заједници у којој послује, схватајући значај малих иницијатива и развоја
локалних заједница, које нису у центру збивања, и настојећи да им удахну нови живот и
активизам.
Генерални директор Илић наглашава да награда коју су недавно добили много значи свим
запосленима, јер се ради о признању за филантропију. Велико је, каже Илић, наћи се у
друштву хуманих и друштвено-одговорних фирми и појединаца, који су били на недавној
додели у Београду.
– Награда је за нас ипак била неочекивана, јер оно што радимо, не чинимо због признања,
већ чистога срца и образа. Хтели смо да кроз неке пројекте помогнемо, пре свега
овдашњој деци, а касније смо активности проширили. Са друге стране, мислим да смо и
друге подстакли на филантропију, а то је најзначајније. Јер свакоме коме смо помогли, на
неки начин је узвратио заједници – констатује Илић.
Предузеће је, наиме, у претходних неколико година реализовало два пројекта везана за
помоћ основним школама на територији Рудника – ОШ “Арсеније Лома”, а посебно важан
допринос дали су за обнову четворогодишње школе у Мајдану. Објекат и мобилијар ове
школи, која има седам ученика, био је дотрајао, а онда се укључио менаџмент “Рудника” и
обезбедио значајна средства за уређење и опремање школе. Помоћ је обезбеђена и за
Дом пензионера на Руднику, чији су корисници махом бивши радници предузећа.

