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Предузећу Рудник и флотација Рудник прва награда
10.04.2017 15:45 | 0 коментар(а)

У оквиру шестог циклуса доделе "Националне награде за друштвено одговорно
пословање" коју организује и додељује Привредна комора Србије,

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Фото: Rudnik Contango

на Свечаној додели одржаној данас, предузећу Рудник и флотација Рудник доо у категорији
средњих предузећа уручена је прва награда.
Предузеће је представило пројекат Дома културе "Војислав Илић" на Руднику и значај
пројекта за локалну заједницу, запослене, децу, развој и значај културе...
Дом културе на Руднику до 2014. године био је у руинираном и нефункционалном стању.
Предузеће је извршило комплетну адаптацију објекта у коју је уложено преко 20 милиона
динара.
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Дом културе званично је почео са радом у августу 2014. године, а у последње две и по
године у сарадњи са партнерима (Општина Горњи Милановац, Културни центар Горњи
Милановац, Музеј рудничкотаковског краја, Горњомилановачко позориште...) одржано је
око 60 различитих манифестација (концерти, представе, изложбе, пројекције филмова,
књижевне вечери...).
Тим предузећа који ради на пројекту Дома културе преузео је све активности око
организације догађаја и осталих оперативнологистичких активности, одржавања Дома
културе, спонзорисања манифестација, ПРа и маркетинга...
Сви догађаји организовани од стране предузећа Рудник били су бесплатни. У 2017. години
планирано је око 30 манифестација. Значај пројекта је у оживљавању културног живота и
обезбеђивању квалитетног културноуметничког садржаја, унапређењу свести о значају
културе, едукацији и развијању креативности код деце, квалитетном програму за мештане,
запослене, децу и остале посетиоце који обогаћује социјални живот на Руднику и развој
културног туризма... Ово је пројекат има континуитет и будућност.
Глас западне Србије

