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Citibank připomněla své 200leté výročí celosvětovým dobrovolnickým projektem
Citi Global Community Day
Citibank zmobilizovala přes 100 tisíc svých zaměstnanců po celém světě. V České republice se
do projektu zapojilo 132 dobrovolníků, kteří pomáhali v 10 organizacích.

PRAHA – Zaměstnanci české pobočky Citibank Europe plc oslavili 200leté výročí
založení společnosti účastí v sedmém ročníku již tradičního Citi Global Community Day.
Citibank se celosvětově podařilo zapojit více než 100 tisíc dobrovolníků z řad svých
zaměstnanců, jejich rodin a přátel. Bez rozdílu zařazení tak pracovníci bankovní
skupiny pomáhali ve vybraných komunitách s ochranou přírody, běžným provozem
neziskových organizací, úpravami objektů i zahrad, se vzděláváním studentů a
v neposlední řadě se také aktivně věnovali znevýhodněným dětem a seniorům.
„Po dvě století přispívají zaměstnanci Citibank k ekonomickému rozvoji, podporují
klienty na jejich cestě od samotných plánů až k reálnému dosažení cílů a již od roku
1812 pomáhají potřebným,“ komentuje Vikram Pandit, globální generální ředitel
Citibank. „Nevidím lepší způsob oslavy našeho 200letého výročí, než je společná
pomoc v rámci komunit, ve kterých sami žijeme,“ dodává.
Zaměstnanci české Citibank v rámci Citi Global Community Day darovali krev, malovali
budovy, uklízeli a pracovali v přírodě - například upravovali zahrady a přírodně cenná
území v organizacích jako jsou ZOO Brno, Zoo Ostrava, a Společnost přátel přírody
Čmelák. V dobrovolnickém centru Lékořice při Fakultní Tomayerově nemocnici v Praze
pomohli zaměstnanci Citibank s rekonstrukcí tělocvičny a v objektu Federace rodičů a
přátel sluchově postižených kromě úpravy zahrady také připravili aktivity pro děti a
handicapované, kterým pomáhali i v chráněných dílnách Sdružení pro integraci
zdravých a postižených dětí a mládeže IZAP ve Zlíně, teplické Arkádii a libereckém
D.R.A.K.u. Dětský domov v Bystřici pod Hostýnem doprovázeli dobrovolníci ze Citibank
Europe plc na turistickém výletě a studentům z mezinárodní neziskové vzdělávací
organizace Junior Achievement ukázali, co obnáší práce v bance.
„Jednou z našich dlouhodobých priorit je podpora společensky odpovědných aktivity.
Jelikož chceme u příležitosti oslavy 200. výročí předat část naší radosti také svému
okolí, spojili jsme letos každoroční Global Community Day s oslavou 200 let Citi,“

komentuje Shahmir Khaliq, generální ředitel Citibank Europe plc v České republice.
„Rozhodně se nejedná o jediný projekt, který v tomto roce realizujeme. Naše nadace
Citi Foundation podporuje finanční vzdělávání české veřejnosti a Zaměstnanecký
charitativní fond Citibank se zaměřuje na pomoc zdravotně postiženým, ohroženým
dětem a ženám,“ doplňuje.
Projekt Citi Global Community Day se konal v 92 zemích po celém světě. Zaměstnanci
bankovní skupiny měli díky němu možnost zapojit se do charitativních projektů v Africe,
Asii, Jižní Americe či ve Spojených státech amerických. Pomocnou ruku podalo celkově
přes 100 tisíc zaměstnanců, kteří podpořili přibližně 1 300 neziskových projektů.
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