РУДАРСКИ БАСЕН „КОЛУБАРА“ д.о.о.
ЛАЗАРЕВАЦ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
НА ИНИЦИЈАТИВУ МЕНАЏМЕНТА РБ „КОЛУБАРА” ОДРЖАНО ДОНАТОРСКО ВЕЧЕ

Прикупљено 4,6 милиона динара за социјално угрожене
Лазаревац, 05.11.2013. – Јуче је прикупљено нешто више од 4,6 милиона динара током
добротворне вечере која је одржана, на иницијативу менаџмента Рударског басена „Колубара”,
на челу са директором Милорадом Грчићем. Средства су донирана Савету за социјалну
заштиту Градске општине Лазаревац, инстутуцији која ће транспарентно и по приоритерима
распоређивати финансијка средства. Прикупљени износ није коначан, бројне фирме чији
представници нису присуствовали добротворној вечери најавили су да ће наредних дана
уплатити донације.
Први пут у историји РБ „Колубара” организовано је донаторско вече, са циљем да окупи што
већи број пословних партнера који би новчаним средствима помогли социјално угрожене групе
и појединце са територије општине Лазаревац.
Обраћајући се гостима, у име домаћина, директор Милорад Грчић је истакао:
- По први пут, у историји наше компаније, ми смо организовали овакву хуманитарну
манифестацију. Идеја нам је да, као привредно друштво познато по високом нивоу друштвено
социјалне одговорности, у сарадњи са пословним партнерима, помогнемо што већем броју
социјално угрожених група и појединаца. Ми у складу са могућностима помажемо социјално
најугроженије групе и поједнице, кроз донације у новцу, угљу, огреву, али сви заједно можемо
да учинимо много више.
С обзиром да је „Колубара” једна од највећих компанија у Србији и сарађује са великим бројем
фирми, покренута је иницијатива да се организује донаторско вече и да прикупимо што већу
укупну суму новчаних средстава– рекао је директор Грчић и захвалио се свима који су
помогли.
Овом приликом директор Грчић је, како је раније најавио, новчану награду од 70.000 динара
коју је добио уз Видовданску награду ГО Лазаревац уручио Звонку Младеновићу, директору
Дневног центра за децу ометену у развоју у Лазаревцу.
У име Савета за социјалну заштиту ГО Лазаревац обратила се председница Цветка Белић, која
је истакла захвалност на прикупљеним новчаним средствима и поздравила иницијативу из РБ
„Колубара” да се по први пут организује хуманитарни скуп оваквог типа.
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