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130 dobrovolníků z řad zaměstnanců Citi v České republice
se společně s kolegy z 93 zemí zapojilo do 10. ročníku Global Community Day
Od zahájení této každoroční iniciativy jsme již odvedli dva miliony hodin dobročinné práce
PRAHA – Citi v sobotu pořádala 10. ročník svého Global Community Day. Do práce ve
prospěch svých místních komunit se zapojilo více než 77 000 zaměstnanců Citi ve 487 městech
z 93 zemí. Global Community Day spočívá v tom, že stávající i bývalí zaměstnanci Citi, klienti,
jejich přátelé a rodinní příslušníci ve stanovený den i předtím bok po boku pracují na více než
1 200 projektech, jejichž náplň sahá od revitalizace měst přes zvyšování gramotnosti, vzdělání
a přípravu na budoucí povolání až po ochranu životního prostředí a pomoc po přírodních
katastrofách. V České republice se dobrovolníci věnovali převážně pomoci v dětských
domovech, dětských centrech, v Thomayerově nemocnici či Azylovém domě pro ženy a matky
s dětmi v Oseku, a to zejména při přípravách dětského dne, dále při opravách a úklidu vnějších i
vnitřních prostor domovů a center. Dobrovolníci se rovněž zapojili do úklidu a ochranářských
prací a to v rámci spolupráce s uměleckým Studiem Bubec, kde byly prostory zahrady
připraveny na nadcházející festival ART SAFARI.
Global Community Day nabízí širokou škálu projektů, do nichž mohou zaměstnanci, jejich
rodinní příslušníci a přátelé vložit svou energii a nadšení, a naplnit tak naléhavé potřeby
komunity, v níž žijí. Během uplynulých deseti let se naši dobrovolníci zúčastnili více než 11 000
aktivit a odvedli na nich přes dva miliony hodin práce.
Tato výroční akce je součástí snahy Citi podnítit pokrok na různých místech světa a názorně
ukazuje, jak hluboce si Citi zakládá na svých partnerech. Například v USA se mnozí mladí lidé
podílejí na iniciativě Citi Foundation s názvem Pathways to Progress a pomáhají s plánováním
a realizací dobrovolnických akcí v 10 městech, kde iniciativa běží. Několik zemí (včetně Filipín,
Singapuru, Austrálie a Polska) během komunitního dne využije model Citi Skills Marathon, který
byl vypracován v roce 2012 a poskytuje partnerům z neziskových komunit pomoc založenou na
naší odbornosti.
„Jako společnost setrvale prokazujeme, že pro komunity, jimž sloužíme, neváháme obětovat
vlastní čas a energii,“ řekl generální ředitel Citi Michael Corbat. „Při Global Community Day se
letos již podesáté setkávají zaměstnanci Citi, jejich přátelé a rodinní příslušníci a společně
s partnery zastupujícími komunity a neziskové organizace pracují na vylepšování prostředí,
v němž žijí a pracují.“
„Chtěl bych poděkovat všem 130 dobrovolníkům, kteří se zapojili a přizvali své rodiny a přátele
a podali pomocnou ruku tam, kde bylo třeba. V letošním ročníku jsme i my v České republice
podpořili nejrůznější neziskové organizace ve 20 projektech a přispěli jsme k pokračování této
úspěšné tradice, která věřím, bude pokračovat a bude mít rostoucí trend v počtu dobrovolníků,“

říká Michal Nebeský, generální ředitel Citibank v České republice, který připojil svou ruku k dílu
společně se svou manželkou a dcerami.
Dobrovolníci Citi se v celé Severní Americe, Asii a Tichomoří, Latinské Americe, Evropě, na
Blízkém východě a v Africe postaví do čela stovek komunitních projektů. Pozoruhodné aktivity
z jednotlivých regionů, v nichž Citi působí:

Asie a Tichomoří
V Asii a Tichomoří má Global Community Day premiéru. V Austrálii, na Filipínách
a v Singapuru se bude konat mimo jiné Citi Skills Marathon, který místním komunitám
a sociálním podnikům pomůže s budováním kapacit tím, že jim zprostředkuje odbornou pomoc
zaměstnanců Citi. Více než 2 000 dobrovolníků z Malajsie se zúčastní charitativního rodinného
karnevalu ve městech Kuala Lumpur a Penang, kde bude Dětský fond OSN vybírat prostředky
na pomoc dětem, jež zasáhlo nedávné zemětřesení v Nepálu. V Hongkongu se více než 3 000
dobrovolníků zapojí do 27 akcí na podporu seniorů, lidí s postižením či sociálně
znevýhodněných dětí. V Číně se více než 4 500 dobrovolníků v 17 městech zúčastní 23 akcí
souvisejících s ochranou životního prostředí, finanční gramotností a pomocí mladým lidem
vyrůstajícím v problematickém prostředí. V rámci národní kampaně „Za čistou Indii“ (Swachh
Bharat) se 1 700 dobrovolníků z této země pustí do čištění a rekonstrukce učeben, školních
zařízení, komunitních ubytoven a sirotčinců v sedmi městech. 800 dobrovolníků ve Vietnamu
přispěje k místnímu ekosystému vybudováním nových příbytků pro volně žijící luskouny a želvy
v jednom národním parku. V Japonsku může více než 900 dobrovolníků vybírat ze 17 iniciativ,
k nimž patří taktéž revitalizace tradičních terasovitých rýžových polí poblíž Tokia.
Evropa, Blízký východ a Afrika
Ve Spojeném království se přes 3 000 dobrovolníků zúčastní více než stovky aktivit v Belfastu,
Edinburghu, Glasgow a Londýně. Mohou volit mezi spoluprací s dětskými charitami,
akademickým či kariérním mentorováním mladých či údržbou komunitních parků a hřišť.
V Demokratické republice Kongo, Gabonu, Senegalu a Kamerunu je naplánováno pět
projektů, které řeší naléhavé potřeby dětí žijících v sirotčincích. V Côte d’Ivoire stráví více než
stovka dobrovolníků den prací v botanické zahradě Bingerville, která je známá ochranou
vzácných druhů. Přes 200 dobrovolníků v JAR udělá něco ve prospěch dětí, jejichž rodiče
zemřeli na AIDS. V Maďarsku se více než 400 dobrovolníků zaměří na regeneraci životního
prostředí. Konkrétně si vyhrnou rukávy v národním parku. Více než 180 izraelských
dobrovolníků se bude věnovat řadě aktivit od vybírání peněz na výzkum ALS přes balení
potravinových krabiček po pomoc ve vývařovně pro chudé. Více než tisícovka dobrovolníků z 11
zemí, konkrétně z Alžírska, Bahrajnu, Egypta, Jordánska, Kataru, Kuvajtu, Libanonu,
Maroka, Pákistánu, Spojených arabských emirátů a Tuniska, vypomůže v kampani „Region
MENA dětem“, který má za cíl zlepšit život dětí trpících nouzí. V Polsku má přes 2 800
dobrovolníků na výběr ze 193 iniciativ v 56 městech. V Rusku se bude konat 17 akcí se
společným leitmotivem: pomoc dětem. 200 stávajících i bývalých zaměstnanců ze Španělska
se i se svými rodinnými příslušníky a přáteli zapojí do různých projektů, k nimž patří workshop
pořádaný společně s Junior Achievement. 250 mladých lidí si tam zlepší vyhlídky na
zaměstnání.
Latinská Amerika a Mexiko
Na oslavu 100 let svého působení v Brazílii zapojí Citi do svého komunitního dne více než
1 300 dobrovolníků z 10 měst, kteří například opraví a vymalují prostory několika veřejných škol
a komunitních center. Sté výročí slaví i uruguayská Citi, jež vyšle přes 50 dobrovolníků do
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centra pro postižené děti, které potřebuje opravit a vymalovat. V Kolumbii zorganizuje přes
2 500 dobrovolníků ze 13 měst pro děti workshopy o výhodách recyklace, vystaví solární
stromy, které poskytnou čistou energii, vylepší zavlažovací systémy a nashromáždí a rozdá
hračky. V Argentině udělá něco pro svou komunitu více než 800 dobrovolníků z 20 měst.
Vymalují školní třídy a sportovní zařízení a také uspořádají workshop o zlepšení vyhlídek na
zaměstnání. V Salvadoru se přes 3 000 dobrovolníků hodlá podílet na revitalizaci místního zoo:
budou pracovat v zahradách a vymalují a renovují hlavní rekreační oblasti. Trinidad a Tobago
nabídne 75 párů rukou, které se pustí do výstavby a malování domů. Část dobrovolníků se
bude věnovat propagaci udržitelných postupů. V Mexiku spojila Citi síly s nadnárodním
provozovatelem kin Cinepolis a s komunitními organizacemi v 71 městech a uspořádá promítání
a společenské akce pro více než 20 000 mladých lidí v náhradní rodinné péči.
Severní Amerika
Generální ředitel Citi Michael Corbat se v New York Citi připojí k více než 5 500 dobrovolníků,
kteří mají k dispozici přes 50 iniciativ, jako jsou revitalizace parků a škol, podpora válečných
veteránů, koučování a mentorování mládeže a ochrana životního prostředí. Ve více než 60
iniciativách v celém státě Missouri bude 1 500 dobrovolníků vařit letní pokrmy pro děti ze
znevýhodněného prostředí, budovat dům pro organizaci Habitat for Humanity, vyrábět vlněné
deky pro potřebné atd. V Kalifornii se přes 350 zaměstnanců Citi zapojí do různých akcí v
celém státě – od ekologických aktivit na místní městské farmě po zkrášlení jednoho domova
důchodců. V Jižní Dakotě bude více než 300 dobrovolníků vybírat z 15 aktivit včetně
mentorování a kurzů finanční gramotnosti pro mladé lidi, rozdávání jídla bezdomovcům a
budování domu pro rodinu v nouzi. Na Floridě pořádá Citi 73 akcí, v nichž přiloží ruku k dílu
přes 2 000 dobrovolníků. Ti budou pracovat s městskou mládeží v letních táborech a zorganizují
dětský karneval pro místní komunitu. V Illinois je pro 350 dobrovolníků naplánováno více než
10 akcí, například zkrášlování komunitního centra. Po celé Kanadě bude rozprostřeno 25
aktivit, v nichž se 920 dobrovolníků zapojí do výuky finanční gramotnosti na školách, balení jídla
v místní potravinové bance a sázení stromů v komunitním parku.
Zájemci o charitativní aktivity Citi na celém světě a o zprávu o společenské odpovědnosti za rok
2014 mohou navštívit stránku http://citizenship.citigroup.com.

###
Citi
Citi, přední globální společnost poskytující finanční služby, spravuje přibližně 200 milionů klientských účtů
a podniká ve více než 160 zemích světa. Citi poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a institucím
širokou řadu finančních produktů a služeb včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů, firemního
a investičního bankovnictví, obchodování s cennými papíry, transakčních služeb a wealth managementu.
Více informací naleznete na www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog:
http://blog.citigroup.comblog | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn:
www.linkedin.com/company/citi
Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva se sídlem Dublin, North Wall
Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou
obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem
na adrese Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 a je spřízněnou společností Citigroup, Inc.
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Kontakt pro média:
Eva Chaloupková
Public Affairs Officer pro Českou republiku a Slovensko
Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5, Czech Republic
Tel.: + 420 233 061 661
eva.chaloupkova@citi.com
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