Nagrada CEMEX-Tec produljuje rok za prijave zbog virusa COVID-19

Monterrey, 25. svibnja 2020.
•
•

Kako bi ublažili štetu nastalu aktualnom pandemijom, potrebno je podržati projekte koji
unaprjeđuju zajednice širom svijeta.
Nagrada CEMEX-Tec Award obilježava 10 godina mijenjanja života kroz promicanje
inicijativa s velikim utjecajem.

Zbog pandemije virusa COVID-19 nagrada CEMEX-Tec 2020. najavila je svoju odluku o
produženju poziva za prijave na natječaj za svoje 10. izdanje do 30. lipnja 2020., kako bi se više
projekata prijavilo i nadahnulo više ljudi da budu dio jedne od najvažnijih poduzetničkih
zajednica širom svijeta.
„Obvezali smo se podržati sve one društvene nositelje promjena koji svaki dan rade kako bi
pronašli rješenja za trenutačne izazove u svojim zajednicama. Znamo da će ova kriza ostaviti
traga širom svijeta, a danas više nego ikad prije moramo surađivati kako bi ojačali projekte koji
imaju društveni utjecaj“, rekla je Martha Herrera, CEMEX-ova direktorica za društveno
odgovorno poslovanje i direktorica Centra za održive zajednice CEMEX-Tec Center.
Objašnjavajući aktualno okružje i kako bi osigurali sigurnost svake osobe, nagrada CEMEX-Tec
2020. prebacit će usavršavanje poduzetnika, poznato kao Tjedan iskustava, s konvencionalnog
u virtualni format. Osim početnog kapitala, dobitnici nagrade i nadalje će imati specijaliziranu
obuku, mentoriranje i mogućnosti interakcije na daljinu s poduzetnicima i partnerima.
„Promjene našeg Tjedna iskustava provedene su u suradnji s našim nevjerojatnim saveznicima
i stručnjacima za društvene inovacije. Zajedno smo osmislili virtualni program koji njeguje
sudjelovanje zajednice i interakciju među dobitnicima nagrade. Zahvaljujući ovom inovativnom
pristupu znamo da će Tjedan iskustava 2020. biti iznimno obogaćujuće iskustvo za naše
pobjednike“, objasnila je Martha Herrera.
Sudjelovanje u jednoj od četiri različite kategorije ove nagrade predstavlja priliku za utjecanje i
nadahnjivanje više ljudi i inicijativa u svijetu, kao i stvaranje partnerstava koja potiču društvenookolišne promjene koje su danas potrebnije nego ikad prije za održivi razvoj društva.
Obilježavanjem svoje 10. obljetnice nagrada CEMEX-Tec nastavlja promicati inicijative u
različitim područjima, poput okoliša, inovacija, obrazovanja, tehnologije i uključenosti te nastoji
poboljšati kvalitetu života i dobrobit ljudi diljem svijeta.
Za nagradu CEMEX-Tec 2020. može se prijaviti do 30. lipnja preko internetske stranice:
www.cdcs.com.mx/en/cemextec_award.

