1 јуни, 2016 година – Извештај за социјалната дејност на компанијата САРДИЧ МЦ
Согласно со видувањето на компанијата, политиката на САРДИЧ МЦ е нераскинливо
сврзана со обезбедување на стабилен економски развој во регионот, прашањата на
социјалната одговорност и заштитата на природната средина. Активната позиција на
компанијата во дадените прашања јасно се одразува во нејзината социјална и општествена
дејност.
Компанијата САРДИЧ МЦ е партнер на општествени организации, ги поддржува
развитокот на културното наследство и спортот во регионот, редовно пружи организациска,
материјална и финансиска поддршка на локалното население што живее во близина на
областа на реализацијата на проектите на компанијата. Компанијата се гордее на својата
соработка со ЛАЈОНС Клубот1 во Република Македонија. ЛАЈОНС Клубот (Lions Club) е
невладина организација, што врши голема услужна дејност организирајќи помош во
реализацијата на социјални проекти и програми. Сведоштво на успешната соработка е
фактот дека на ден 13 мај 2016 година, на Осмата национална конференција на членовите
на Лајонс клубот од дистриктот 132, на компанијата САРДИЧ МЦ ѝ беше врачена плакета од
Меѓународната организација Лајонс Клуб, додека на директорот на САРДИЧ МЦ, Бошко
Сибиновски, му беше врачена благодарница. Според организаторите, овие награди се
врачени за активно учество на компанијата во заштитата и подобрувањето на природната
средина.

ЛАЈОНИЗАМ (Liberty, Intelligence, Our National Safety — Слобода, Знаење, Наша Национална Безбедност) —
светско сервисно движење насочено кон организација на добротворна помош и поддршка на загрозените.
Движењето ЛАЈОНЗ е основано во 1917 година по иницијатива на Мелвин Џонс, претседател на едно
друштво за осигурување. Во тековно време движењето обединува 1 375 325 членови. Мисијата на ЛАЈОНЗ
движењето е служење на општеството и луѓето. ЛАЈОНЗ движењето се наоѓа надвор од политиката и
религијата.
1

1. Заштита на природната средина
Политиката на компанијата САРДИЧ МЦ како свој главен приоритет ја определува
токму заштитата на природната средина. Компанијата се ориентира кон запазување на
принципите на создавање еколошка безбедност на сите рамништа:
 Запазување на нормите воспоставени од меѓународни правни акти од областа на заштита
на природната средина;
 Извршување на барањата од законодавството на Република Македонија во областа на
искористувањето на природните ресурси, заштитата на природната средина и
еколошката безбедност;
 Минимизација на негативните влијанија на природната средина;
 Рационално искористување на природните ресурси;
 Зголемување на енергетската ефикасност на производните процеси на сите етапи од
извршувањето на работите, како и
 Реализација на општествените проекти во сферата на екологијата.
Во 2015 година, во соработка со членовите на Лајонс клуб на Република Македонија,
вработените во САРДИЧ МЦ земаа активно учество во дејностите, посветени на акцијата
„Ден на дрвото – засади ја својата иднина!“ Благодарение на компанијата САРДИЧ МЦ беше
организирано садење на млади садници во три региони во Република Македонија, каде што
се одвиваат проектите на компанијата: општините Валандово, Старо Нагоричане и Скопје.
Компанијата издвои 4.9 милиони денари за набавка на садниците.

Раководството на САРДИЧ МЦ исто така го иницираше проектот „Валандово, град на
белите рози“. Целта на дадената иницијатива се состоеше во промовирањето на розата како
симбол на градот Валандово и во ширењето на информацијата за докажаното поволно
влијание на розата врз екологијата. Особено, бројни научни истражувања го потврдуваат
фактот дека розата помага во извлекувањето на тешките метали од почвата и го прочистува

атмосферскиот воздух. Со своето учество во таа иницијатива САРДИЧ МЦ сака да даде
придонес кон почиста природна средина и да покаже дека одгледувањето на белите рози и
внимателниот однос кон убавините на природата истовремено овозможува околниот свет да
се направи почист.
Освен тоа, на 5 февруари 2016 година компанијата САРДИЧ МЦ достави барање до
општина Валандово за создавање независен орган за заштита на природната средина што ќе
врши мониторинг во текот на изградбата на Рударскиот комплекс “Казандол”. Според
мислењето на САРДИЧ МЦ, овој орган ќе помогне во воспоставувањето на добра и ефикасна
соработка за прашањата во врска со изградбата на комплексот и ќе дозволи непосредно
известување на граѓаните за сите етапи на изградбата што без сомнение, поволно ќе се
одрази на зачувувањето и подобрувањето на природната средина.
2. Економски развој на регионот
Подеднакво битен приоритет за компанијата е подобрувањето на животниот стандард
во регионот и токму затоа раководството на САРДИЧ МЦ спроведува редовни средби со
претставниците на локалното население и бизнис заедницата, за воспоставување и
одржување на соработката со засегнатите страни. Средбите беа организирани во
најблиското до проектот село Казандол, како и во општинските совети на Богданци и
Валандово. Ваквите средби им дозволуваат на луѓето од регионот од прва рака да добијат
информација за планираниот проект и да постават прашањата што ги интересираат.
Конкретно, на средбата во селото Казандол локалните жители најмногу се интересираа за
прашањата во врска со вработување и висина на платата.

Компанијата САРДИЧ МЦ ги убеди локалните жители дека платата на работниците во
Рударскиот комплекс „Казандол“ ќе соодветствува со меѓународното ниво во рударската и
металуршката индустрија, што е неспорно повеќе од минималната плата во регионот. Освен
тоа, веќе во фаза на подготовката на Планот за вработување, раководството на компанијата
како приоритет го постави вработувањето на жителите на селото Казандол и на
Валандовскиот регион во целост. Врз основа на тоа, со членовите на локалната самоуправа
беше постигнат договор за извршување на прелиминарни проверки на постоењето на
достапна работна сила со соодветни специјалности што ќе бидат потребни во текот на
работата на Рударскиот комплекс „Казандол“ и соодветно со тоа ќе биде организирана

соодветна обука на населението. Веќе и сега, во фаза на извршување на подготвителните
работи, раководството на компанијата постојано апелира до компаниите изведувачи за
вработување на жителите на село Казандол и соседните населени места, како резултат на
што локалното население беше активно вработено во работите за чистење на територијата и
во фазата на извршување на геолошките истражувања. На тој начин, изградбата на
Рударскиот комплекс „Казандол“ значително ќе ги прошири можностите на локалното
население за вработување, што непосредно ќе се одрази врз подобрување на животниот
стандард и финансиската стабилност на жителите од овој регион.
Како што беше одбележано погоре, компанијата САРДИЧ МЦ се појавува како
иницијатор на неколку средби со претставниците на локалната самоуправа и локалните
претприемачи. На средбата во општина Богданци присуствуваа сите членови на
Општинскиот совет, градоначалникот на општина Богданци Анастасија Олумчева, како и
претставници од Министерството за економија на Република Македонија.

На средбата во Валандово учество зедоа следниве претставници на локалната
бизнис заедница: Вита Хузјан (АНСА, производство на вино), Звонимир Бојновиќ (проф.,
органско производство на вино), Лазар Дончев (сопственик на фотоелектрична централа),
Мирослав Гавриловски (проф., пулмонолог), Драгица Дончева Накова (сопственик на
оранжерија во Валандово), Васил Зајков (сопственик на расадник, живинарска фарма,
производител на јајца).

Во текот на извршените преговори, директорите на САРДИЧ МЦ раскажаа за целите и
плановите на компанијата, кои дозволуваат создавање на општа слика на Рударскиот
комплекс, при што беше започната темата за влијанието на проектот врз природната средина
и за мерките што ќе бидат преземени за спречување на негативните влијанија, при што
претставниците на САРДИЧ МЦ истакнаа дека ќе се применуваат најдобрите достапни
технологии и ќе бидат преземени сите неопходни мерки по тоа прашање. Ваквите средби
даваат прекрасна можност за запознавање со потребите на регионот, со создавање контакти
и врски со претставниците на локалните заедници и со воспоставување на успешна
соработка во иднина.
3. Социјална одговорност
Социјалната одговорност обично се разгледува како доброволен одговор на
компанијата на социјалните проблеми на своите работници и на жителите на регионот, а
компанијата САРДИЧ МЦ се обидува да даде максимален придонес во решението на
социјалните проблеми на различни рамништа.
Во текот на 2015 година, градоначалникот на општина Валандово, Никола
Чурлиновски му раскажа на раководството на компанијата САРДИЧ МЦ за проблемот со
водоснабдувањето со питка вода во село Казандол и замоли да се помогне во решавањето
на спомнатиот проблем. Според него, селото Казандол остана без вода заради старата
пумпа. Раководството на компанијата САРДИЧ МЦ веднаш реагираше на дадениот проблем
и најми изведувач за поставување на нова пумпа. На тој начин, благодарение на
финансирањето на компанијата САРДИЧ МЦ во селото Казандол беше уредено
водоснабдувањето со питка и санитарна вода.
Освен тоа, компанијата САРДИЧ МЦ помогна во обезбедувањето со огревни дрва за
загрозените семејства од Валандовскиот регион. По претходен договор со градоначалникот
на Валандово Никола Чурлиновски, дрвото останато по расчистувањето на теренот за
извршување детални геолошки истражувања и изградба на Рударскиот комплекс на
површина од 92.000 м2, беше предадено на администрацијата на општина Валандово
согласно со претходно потпишаниот договор, за натамошна распределба меѓу загрозените
семејства од Валандовскиот регион.
Според разработените проекти, компанијата САРДИЧ МЦ ќе даде битен придонес и во
подобрувањето на патната инфраструктура на регионот. Проектите предвидуваат
реконструкција и проширување на општинскиот пат за Казандол на трасата од спојувањето
со патот Р-1401 до планираниот влез во рудникот, при што коловозот ќе биде проширен до
широчина од 5,5 метри, а широчината на новиот пристапен пат од општинскиот пат до
градилиштето на Рударскиот комплекс ќе изнесува две ленти по 2,75 метри. Исто така, пред
влезот во Рударскиот комплекс се планира изградба на паркинг. Инвестициите во патната
инфраструктура во областа на Рударскиот комплекс Казандол значително ќе ги подобрат
условите за одвивање на патниот сообраќај во реонот на селото Казандол.
Еден од последните социјални проекти на компанијата САРДИЧ МЦ е иницијативата
за реконструкција на паркот во село Пирава, каде што е сместена филијалата на
компанијата. Компанијата веќе започна со подготовка на план за целосна реконструкција и

модернизација на паркот во Пирава. Средствата за овој проект се издвоени од буџетот на
компанијата и со тие средства се планира спроведување на комплексно културно уредување
на територијата на паркот, посадување нови зелени површини, поставување нова урбана
опрема (клупи, светилки) како и изградба на фонтана, што целосно ќе го преобрази паркот во
ова населено место.
4. Поддршка и развој на културното наследство и спортот
Поддршката и развојот на културното наследство и неговите традиции исто така
цврсто се навлезени во општествената дејност на компанијата САРДИЧ МЦ. Во 2015 година
компанијата пружи спонзорска помош на фолклорниот фестивал „Фолк Фест“ којшто се одржа
од 24-26 септември во градот Валандово. „Фолк Фест“, во кој што традиционално земаа
учество македонските и балканските автори и изведувачи, е најстариот фестивал на новото
фолклорно творештво што успешно се одржува веќе 31 година. Поддржувајќи го спомнатиот
фестивал, популарен не само во Македонија туку и на Балканот во целина, компанијата
САРДИЧ МЦ сака да даде придонес во етаблирањето на македонската култура, во
зачувувањето и развитокот на музичките традиции, поддржани од новиот бран на
изведувачи.

Во рамките на соработката со ЛАЈОНС Клубот на Република Македонија, во 2016
година компанијата САРДИЧ низ спонзорство го поддржа Меѓународниот фестивал на
воздухопловното моделарството „Мај Флај“. Поддршката на овој настан беше одлична
можност да се учествува во хуманитарната акција во склоп на фестивалот, како и во
помагањето на развитокот на воздухопловното моделарството во Република Македонија.
Учесници од Англија, Украина, Австрија, Грција, Бугарија, Србија и Црна Гора дојдоа да ги

демонстрираат своите вештини во радио управувањето со моделите на авиони и
хеликоптери и да ги споделат своите искуства со локалните пилоти. Спонзорската поддршка
на овој настан безусловно потпомага во популаризацијата на овој вид на спорт и ја
привлекува младината кон него.

