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Resources:
W naszych działaniach
stawiamy na partnerskie
relacje

Na każdym etapie prowadzonego przez naszą firmę Projektu OLZA przykładamy ogromną wagę do nawiązywania
i podtrzymywania pozytywnych relacji ze wszystkimi partnerami, którzy w jakikolwiek sposób mogą być związani z naszą
działalnością.
Wiemy, że akceptacja i wsparcie ze strony mieszkańców, władz lokalnych, organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz
wszystkich osób zainteresowanych naszymi działaniami, stanowi klucz do sukcesu tego Projektu. Zdajemy sobie sprawę
z tego, że możemy je uzyskać tylko dzięki wzajemnemu zaufaniu i zrozumieniu.

Nasza polityka
Podczas realizacji Projektu OLZA ściśle współpracujemy
z władzami, wspólnotami, organizacjami pozarządowymi,
grupami i osobami indywidualnymi, opierając się na wzajemnym
porozumieniu, uczciwości i transparentności oraz zasadzie
aktywnego współuczestnictwa.
Firma Rathdowney Polska z szacunkiem odnosi się do lokalnych
tradycji i aspiracji mieszkańców. Działamy zgodnie z polskim
prawem i poszanowaniem społecznych zasad. Wspieramy region,
w którym działamy i współpracujemy z lokalnymi społecznościami,
aby stworzyć dla nich nowe perspektywy rozwoju społecznego
i gospodarczego.

Nasze cele
Program zaangażowania naszych partnerów podzieliliśmy na trzy
główne cele:
• Identyfikację i zrozumienie interesów, potrzeb i oczekiwań
wszystkich stron;
• Nawiązanie i zbudowanie pozytywnych relacji;
• Zapewnienie stałego dostępu do rzetelnych i wyczerpujących
informacji o nas i naszych działaniach.
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Nasz zespół
Do realizacji Projektu OLZA zebraliśmy zespół najlepszych
specjalistów z Kanady, Irlandii oraz Polski. Jego członkowie
posiadają duże doświadczenie w dziedzinie poszukiwania
i zagospodarowywania surowców mineralnych, zdobyte
w trakcie realizacji projektów prowadzonych na całym świecie,
m.in. w takich krajach jak: Irlandia, Kanada, Australia, Stany
Zjednoczone, Chiny, RPA, Finlandia, Polska oraz w wielu innych
miejscach Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Wśród członków
zespołu są również uznani konsultanci z zakresu ochrony
środowiska i hydrogeologii, a także specjaliści od spraw
społecznych i gospodarczych.
Zgodnie z naszą polityką angażowania lokalnej społeczności
zatrudniamy pracowników i podwykonawców pochodzących
z terenów, na których pracujemy. Tworzymy nowe miejsca pracy
i wspieramy rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Naszym wspólnym
celem jest przeprowadzenie efektywnych i wydajnych badań, przy
jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne
i życie codzienne mieszkańców.
Zarządzamy projektami poszukiwania i dokumentowania złóż
surowców mineralnych, używając nowoczesnych technologii
zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi w tej
dziedzinie.

Słuchamy opinii mieszkańców
i podtrzymujemy dialog
Ponieważ opinia członków lokalnej społeczności jest dla nas
niezwykle istotna, przykładamy ogromną wagę do prowadzenia
aktywnego i skutecznego dialogu. Podtrzymujemy go m.in.
poprzez bezpośrednie spotkania z właścicielami nieruchomości,
lokalnymi mieszkańcami i innymi kluczowymi osobami w danej
społeczności. Dla potrzeb komunikacji stworzyliśmy także stronę
internetową www.projektolza.com oraz dodatkowe materiały
informacyjne poświęcone Projektowi OLZA. Z zaangażowaniem
odpowiadamy na wszystkie pytania i staramy się, aby
w najbardziej przystępny sposób wyjaśnić zagadnienia techniczne,
które mogą być niejasne. Wszystkie te działania zmierzają do
osiągnięcia naszego najważniejszego celu: prowadzenia dialogu
i udzielania odpowiedzi na pojawiające się pytania ze strony
naszych Partnerów.

RATHDOWNEY
Rathdowney Resources Limited jest przedsiębiorstwem
zajmującym się poszukiwaniem i dokumentowaniem
surowców mineralnych, zlokalizowanych w światowej klasy
obszarach rudonośnych na terenie Polski i Irlandii. Rathdowney
jest częścią międzynarodowego koncernu wydobywczego HDI.
Rathdowney Polska Sp. z o.o. jest polską filią Rathdowney
Resources Limited.

Rathdowney Polska Sp. z o.o.:
ul. Karmelicka 27
31-131 Kraków
Tel.: +48 32 729 97 50
Fax: +48 32 729 97 51

Biuro w Zawierciu
ul. H. Sienkiewicza 16
42-400 Zawiercie
Tel.: +48 32 646 62 76

Skrytka Pocztowa nr 1
Urząd Pocztowy Zawiercie 1
ul. Piłsudskiego 13
Infolinia: +48 530 999 770 (od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 9:00 do 18:00)
Email: office.pl@rathdowneyresources.com
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