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kompanija ericsson nikola tesla 
polovicom prosinca obilježila 
je završetak poslovne godine 
velikim Božićnim domjenkom 
u velebnom zdanju Muzeja 
suvremene umjetnosti u novom 
Zagrebu. Bila je to odlična 
prilika za susret s brojnim 
kupcima i partnerima iz zemlje 
i inozemstva te predstavnicima 
javnog, političkog i akademskog 
života.

Društveno korisni 
projekti
Prvi dio programa bio je posvećen 
društveno odgovornom poslovanju koje 
za Ericsson Nikolu Teslu predstavlja 
način rada, poslovanja i življenja. Naime, 

kompanija je tijekom proteklih godina 
uspješno realizirala brojne društveno 
korisne projekte, a tri najznačajnija takva 
projekta u 2012. godini predstavljena 
su gostima u prvom dijelu programa. 
Radi se o promociji Bontona za bolje 

razumijevanje osoba s invaliditetom, 
donaciji za razminiranje minski opasnih 
područja u mjestu Smiljan, zapadno 
od Muzeja Nikole Tesle te partnerstvu 
na projektu Centra za ruralno zdravlje 
u Sisačko-moslavačkoj županiji.
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Mr. sc. Gordana Kovačević, predsjednica 
Ericssona Nikole Tesle:

- Dopustite da svima vama zahvalim na 
doprinosu poslovnim rezultatima naše 
kompanije. Prije svega, zahvaljujem 
svim našim kupcima i partnerima jer bez 
partnerstva i međusobnog povjerenja 
koje stalno unaprjeđujemo ne bismo 
uspjeli ostvariti kvalitetne rezultate. 
Ujedno koristim prigodu da pohvalim sve 
naše stručnjake i timove te im zahvalim 
na uloženom radu i izuzetnim naporima 
koji su nas svrstali među najuspješnije 
hrvatske kompanije. Naš je cilj, stalnim 
učenjem, radom i inovativnim pristupom 
uvijek dizati ljestvicu izvrsnosti sve više 
i više te na taj način svojim rezultatima 
graditi vlastiti ugled i mjesto u zemlji, 
regiji i u svijetu. 

Hvala svima i želim vam puno zdravlja i 
sreće u 2013. godini!

Ministar zdravlja rH prof. dr. sc. rajko ostojić istaknuo je da Ministarstvo zdravlja 
snažno podupire Projekt mobilnog zdravlja  jer je uvođenje informacijskih tehnologija  
preduvjet napretka slabije razvijenih područja Hrvatske.
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Božićni domjenak

Ericsson Nikola Tesla ustupio je Centru 
vrijednu opremu Ericsson Mobile 
Health, za udaljeni nadzor pacijenata, 
koja je neophodna za ostvarenje ciljeva 
projekta koji obuhvaćaju program mjera 
zdravstvene zaštite i standardizacije 
intervencija za zaštitu zdravlja. 
Realizacijom ovih vrijednih projekata, 
u koje su uz novac uloženi proizvodi i 
rješenja, znanje, vještine te volonterski 
rad naših stručnjaka, kompanija želi 
pomoći hrvatskim građanima, prije 
svega mladima i građanima koji žive u 
slabije razvijenim područjima Hrvatske 
i tako pridonijeti stvaranju društva u 
kojem dominiraju znanje, inovativnost, 
demokratski odnosi i tolerancija prema 
različitostima te otvorenost prema novim 
idejama.

Raznoliki kulturni 
sadržaji
U drugom dijelu programa, uz druženje 
u opuštenoj atmosferi, za zabavu se 
pobrinula pjevačica Ivana Kindl, a gosti 
su mogli, uz stručnu pratnju muzeja, 
razgledati  izložbu svjetski poznatog 
dizajnera Karima Rashida - „Ideologija 
ljepote“ te izložbu Toše Dabca - „(U)
lice Zagreba“. Na izložbi znamenitog 
hrvatskog fotografa nalaze se i dvije 
fotografije Trga bana Josipa Jelačića iz 
tridesetih godina prošlog stoljeća na 
kojima je vidljiv Ericssonov logo.

Najmlađi uče kako pomoći 
Darku
Svjesni činjenice da se dobre navike stječu se u najranijoj 
dobi, predstavnici Ericssona Nikole Tesle i Udruge 
za promicanje istih mogućnosti (UPIM), predvođeni 
direktoricom Marketinga i komunikacije (uključujući 
društvenu odgovornost) Snježanom Bahtijari, posjetili djecu 
u obližnjem dječjem vrtiću Bajka. Starija grupa, u kojoj 
su djeca naših zaposlenika, prva je imala priliku upoznati 
se sa sadržajem Bontona za bolje razumijevanje osoba 
s invaliditetom koji je upravo izašao iz tiska. I ne samo 
to, razgovarali su i postavljali pitanja Mirjani Dobranović, 
predsjednici Udruge za promicanje istih mogućnosti (UPIM) 
koja je djeci približila način života osoba s invaliditetom te 
ih naučila kako se u svakodnevnom životu pravilno ponašati 
prema osobama s invaliditetom. Ravnateljica vrtića „Bajka“ 
Vesna Hrvoj  istaknula je da odgojitelji „Vrtića“ djecu od 
najranije dobi uče na pomaganje i poštovanje prema 
bližnjima, a posebice osobama s invaliditetom.

ravnateljica Vladina Ureda za razminiranje prof. dr. sc. dijana Pleština zahvaljujući 
na donaciji naglasila je da posao razminiranja u Hrvatskoj još nije gotov te da bi 
i druge tvrtke trebale slijediti primjer ericssona nikole tesle kojem ovo nije prva 
ovakva donacija.
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