Прва СЕМС превенцијa радне инвалидности - „Кладово 2018“
Синдикат ЕМС кроз више програма превенције радне инвалидности,
рехабилитације, рекреативних одмора и спортске рекреације, одобрених и помогнутих од
пословодства, промовише здрав начин живота и бављење физичком културом, развој
корпоративне културе и јачање унутаркорпоративних веза, односно тимског духа
запослених. Одмор, опоравак, освежење, очување здравља, забава, разонода и
релаксација, стварају добар и здрав дух и енергију, окрепљују и оспособљавају за нови
рад и стварање.
ЕМС AД и Синдикат ЕМС су, у циљу континуиране превенције радне инвалидности
запослених у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ и привредним друштвима
„Електроисток“ - Изградња и Пројектни биро, организовали од 17. до 24.06.2018. године
прву овогодишњу рекреацију за запослене на радним местима са отежаним условима
рада, на бази седам пуних пансиoна у хотелу „Ђердап“ који се налази на самој обали
Дунава у центру Кладова.
Кладово је познато по ванредним природним лепотама, гостољубивости и
отворености својих грађана и Хидроенергетском и пловидбеном систему Ђердап са
једном од највећих европских хидроелектрана са двостепеном бродском преводницом.
На подручју Кладова налазе се стубови Трајановог моста уз античко насеље Понтес,
Трајанова царска табла код деонице истоименог пута, римски војни логор Дијана, остаци
аустријске тврђаве Елизабетфорт, турска тврђава Фетислам коју су Турци изградили 1524.
године, а Срби освојили 1867. године, данас претворене у спортски центар и излетничку
дестинацију, манастир Свете Тројице, национални парк Ђердап са заштићеним
резерватом флоре и фауне, мноштвом пећина и ванредно лепим природним амбијентом,
два мала вештачка језера у склопу шеталишног комплекса, археолошки музеј Ђердапа,
градска чаршија претворена у пешачку зону, са очуваним староварошким фасадама
приземних кућа и низом кафића са летњим баштама, пристаниште, спортско рекреативни
центар „Језеро“ и омладински спортски камп Караташ.
Претежно лепо време је омогућило вођама пута Драгану Марјановићу, Јасмини
Миљанић – Гузини и Фрањи Урбану да уз помоћ рекреатора, аниматора и другог вредног
и веома услужног хотелског особља на челу са Ненадом Гавриловићем, менаџером хотела
„Ђердап“, уз удобан превоз аутобусом „Дунавпревоза“ из Бачке Паланке, реализују све
планиране активности - излете у манастир Буково код Неготина, где се монаси баве
столаријом, кројењем, шивењем, иконописањем и справљањем вина, Ђердапску клисуру,
прелепо место где је очуван континуитет живота од праисторије до данас, хидроелектрану
„Ђердап1“, која беспрекорно ради већ пола века, крстарење бродом „Ђердап“, купање на
уређеној градској плажи, пецање на околним теренима за риболов, шетње дунавским
кејом, уживање у летњој башти хотела са погледом на Дунав, вечерња дружења уз
квалитетан музички програм и активно учешће рекреативаца на Осмим спортским
сусретима синдиката електропреносних компанија из региона Југоисточна Европа и
такмичењу у кувању рибље чорбе „Златни котлић СЕМС 2018“.

