УРУЧЕЊЕ ВАУЧЕРА У СКЛОПУ
ПРОЈЕКТА
„ДОБРА
ЕНЕРГИЈА
ПОКРЕЋЕ ДОБРА ДЕЛА“
Компанија ЛУКОИЛ СРБИЈА АД донирала је 500 хиљада динара
Установи за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
„Мара“ и Центру за породични смештај и усвојење. „Мара“ је од
ове компаније добила 300, а Центар 200 хиљада динара, које ће
искористити за набавку опреме, неопходне за рад. Директорима
ових установа ваучере је данас, у Градској кући у Нишу, у
присуству градоначелника уручио генерални директор компаније
ЛУКОИЛ у Србији Игор Семеничев. Донација је реализована у
склопу пројекта „Добра енергија покреће добра дела“, који је
компанија ЛУКОИЛ организовала уз подршку Града Ниша, у периоду
од 25. маја до 25. јуна на својих пет бензинских станица, и у
коме су учествовали грађани који су својим гласовима допринели
да се акција успешно реализује, а новац правилно расподели.
„Задовољни смо што смо учествовали у пројекту, а уједно и
учврстили сарадњу са Градом. Захвалан сам Граду Нишу и
грађанима који су показали велико интересовање да помогну.
Овакви пројекти важни су за социјално-друштвени живот.
Настављамо са акцијом у складу са нашим могућностима и увек
ћемо излазити у сусрет грађанима“, рекао је генерални директор
ЛУКОИЛ Србија Игор Семеничев.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић захвалио се руководству
ЛУКОИЛ Србија и грађанима који су учествовали у акцији.
„Акцији се прикључило око 7 000 грађана, што је велики број.
Ове установе значајне су за наш град. Компанија ЛУКОИЛ и
претходних година давала је свој допринос и показивала да је
друштвено-одговорна. Надам се да ће тако бити и у наредном
периоду“, истакао је градоначелник Дарко Булатовић.
Директор „Маре“ Милош Ранђеловић и директорка Центра за

породични смештај и усвојење Виолета Благојевић, захвалили су
руководству Града Ниша и компаније ЛУКОИЛ Србија АД на помоћи
и истакли да им све ово много значи.
„Хвала Граду Нишу што се сетио установе која нија градска него
републичка. Имамо 680 деце и 450 хранитељских породица.
Република брине о свима њима, али нам је сваки динар
добродошао. Ова средства искористићемо за инасталирање
„паметне табле“ у нашој сали, али и за климу која нам је
неопходна како би услови рада били квалитетнији“, поручила је
директорка Центра за породични смештај и усвојење Виолета
Благојевић.
Директор „Маре“ Милош Ранђеловић верује да ће оваквих акција
бити још више. „Новац ћемо искористити за уређење неких
просторија и куповину кревета“, рекао је овом приликом.

