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Na 150 dobrovolníků ze Citibank v České republice se připojilo ke svým kolegům
z 95 zemí světa při příležitosti každoročního dobročinného projektu Citi Global
Community Day
PRAHA – Současní i bývalí zaměstnanci Citibank, jejich rodinní příslušníci a přátelé na
celém světě podpořili snahu skupiny Citi o zlepšování kvality života ve společnosti a
vyrazili pomáhat v rámci osmého ročníku dobročinné akce Global Community Day. Před
samotným globálním dobrovolnickým dnem, který letos připadl na 22. června, i v jeho
průběhu se v 95 zemích světa sešlo přes 65 000 dobrovolníků ze Citi a přiložilo ruku
k dílu při více než 1 200 akcích podporujících místní neziskové organizace.
Dobrovolníci ze Citibank v České republice pomohli v 15 neziskových organizacích
v devíti městech po celé republice. Ať už se rozhodli podpořit znevýhodněné
spoluobčany, nebo pečovali o životní prostředí, či napravovali škody po ničivých
povodních – jejich práce každopádně pomáhala vyřešit aktuální potřeby neziskových
organizací a komunity v našem okolí.
Dobrovolnictví je pro zaměstnance Citi nedílnou součástí života – do dobrovolnických
aktivit se totiž zapojují pravidelně po celý rok. Akce Global Community Day dokládá a
zároveň i posiluje společný zájem zaměstnanců, klientů, bývalých pracovníků,
rodinných příslušníků a přátel Citi na celém světě spolupracovat a věnovat svůj čas a
schopnosti potřebám místních společností.
Loňský Global Community Day konaný 16. června 2012 byl středobodem celoročních
oslav 200. výročí založení Citi a výjimečným způsobem dokázal, že Citi je oddaná své
službě. Ve svém úsilí nepolevuje ani letos a dobrovolníci Citi odpracují více než
300 000 hodin ve službách 473 městům. V rámci projektu Global Community Day
dobrovolníci ze Citi mimo jiné vydají přes 14 200 jídel hladovějícím, postaví 240 domů a
zvelebí více než 200 parků, pláží a zelených ploch.
„Od prvního ročníku akce Global Community Day v roce 2006 se tato celofiremní
iniciativa rychle stala pro Citi tradicí,“ uvedl Michael Corbat, generální ředitel Citi a
dodal: „Loni zaznamenala akce Global Community Day zatím nejvyšší účast a my jsme
potěšeni, že se nám toto nadšení daří přenést i do letošního roku, kdy společně
s místními organizacemi pracujeme ve prospěch obcí, v nichž žijeme a pracujeme.“
„Jsem hrdý na naše zaměstnance, kteří každoročně dokazují svou účastí na Global
Community Day ochotu pomoci a ukazují odhodlání podpořit hodnoty Citi nejen v práci

s klienty, ale i při pomoci potřebným”, říká Michal Nebeský, generální ředitel Citibank v
České republice a dodává: „Jsem velmi rád, že i letos nabídlo téměř 20 % našich
zaměstnanců užitečnou pomoc mnoha neziskovým organizacím, které by se bez
dobrovolnické práce často neobešly.”
Dobrovolníci ze Citi a jejich partneři v jednotlivých komunitách si nejen „vyhrnuli rukávy“,
ale o svoje zážitky z Global Community Day se podělili i na Twitteru (hashtag
#CitiVolunteers).
V Severní Americe, na Dálném východě, v Latinské Americe, Evropě, na Středním
východě i v Africe vedli dobrovolníci stovky komunitních projektů. K nejpozoruhodnějším
projektům v regionech, kde Citi působí, patřili:
Evropa, Střední východ a Afrika
Kolegové v 52 zemích celého regionu se zapojili do aktivit, k nimž patřili jak
kvalifikované činnosti, tak i praktická dobrovolnická pomoc. Ve Velké Británii se 1 500
dobrovolníků podílelo na 22 různých projektech týkajících se služeb zaměřených mj. na
pracovní poradenství, rozvoj pracovních dovedností a revitalizaci parků. Generální
ředitel společnosti Michael Corbat se kromě toho se spolupracovníky zúčastnil
cyklistického závodu Citi Cycle Challenge, jehož účelem bylo získat finanční prostředky
pro londýnský dětský hospic Shooting Star CHASE. V Maroku se cca 30 zaměstnanců
Citi zaměřilo na finanční osvětu a poradenství mládeži. V Nigérii poskytlo 600
dobrovolníků ze Citi ve spolupráci s britským Ministerstvem pro mezinárodní rozvoj
(DFID) asistenci při vzdělávání nižších ročníků na veřejné střední škole. V Keni se 350
dobrovolníků vrátilo do lesa Karura, aby se postarali o stromky, které tam vysázeli
v rámci Global Community Day v roce 2006. Ve Španělsku naši kolegové vydávali ve
spolupráci s nadací potravinových bank Food Bank Foundation v Madridu potraviny
lidem bez domova.
Dálný východ
Díky rozvinuté kultuře služeb se na Dálném východě akce opět zúčastnilo nejvíc
dobrovolníků ze všech regionů Citi. V Singapuru se přes 5 000 dobrovolníků spojilo
s 12 partnery z komunit, v nichž společně zajišťovali řadu služeb a finančních sbírek pro
seniory, znevýhodněné děti a rodiny, jakož i další skupiny postižené nedostatkem
služeb. Zhruba 3 000 dobrovolníků se pod heslem „Jeden tým, jeden cíl, jedno
společenství“ zapojilo do 17 akcí v Hongkongu. Mimo jiné šlo i o charitativní fotbalový
turnaj s cílem upozornit na organizace poskytující služby bezdomovcům a vybrat pro ně
peníze. Na Filipínách se celkem 3 300 dobrovolníků zúčastnilo 19 projektů. V mnohých
z nich zaměstnanci Citi využili své odbornosti – například při poskytování právních
služeb zdarma mikropodnikatelům či při finanční osvětě znevýhodněné mládeže. V Indii
se více než 1 200 dobrovolníků zapojilo do řady akcí pro mládež, od poradenství až po
ekologizaci školských zařízení. V Jižní Koreji se pod heslem „Green Citi Clean City“
celkem 4 000 dobrovolníků zúčastnilo 51 aktivit ve prospěch životního prostředí
v ekologických parcích a říčních oblastech.

Latinská Amerika a Mexiko
V Kolumbii pracovalo přes 2 000 dobrovolníků ve 13 městech na různých projektech,
k nimž patřili rekonstrukce veřejných škol, semináře na téma finanční vzdělávání,
osazování parků a volnočasové aktivity pro ohroženou mládež. V Kostarice se 800
dobrovolníků zúčastnilo řady aktivit na obnovu lesů, mimo jiné v biokoridoru Paso de las
Lapas. Více než 300 Citi dobrovolníků ve Venezuele darovalo oblečení, potraviny a
přispělo vlastní prací při obnově hospiců v celé zemi. V Mexiku přes 2 000
dobrovolníků ve více než 40 městech strávilo tento den zlepšováním životního
prostředí, mj. obnovou lesů a revitalizací parků. V Argentině se ve 22 městech zapojilo
400 dobrovolníků, kteří věnovali svůj čas ve prospěch sirotčinců, vývařoven a veřejných
škol. 1 200 dobrovolníků ze Citi v Brazílii se zúčastnilo akcí na 10 místech země,
přičemž se zabývali obnovou infrastruktury, rozdělováním potravin z potravinových bank
a pořádáním volnočasových aktivit ve znevýhodněných komunitách. 50 dobrovolníků na
Jamajce poskytlo ve spolupráci s organizací Junior Achievement elementární finanční
osvětu 300 žákům základních škol.
Severní Amerika
V New Yorku poskytlo více než 3 000 dobrovolníků služby v rámci 70 akcí, mj. při
revitalizaci parků, poradenství studentům a obnově po katastrofách. Na celém území
Floridy věnovalo přes 2 000 zaměstnanců Citi svůj čas řadě veřejně prospěšných
aktivit včetně přípravy pokrmů pro bezdomovce a pomoci při třídění a rozdávání
potravin z potravinových bank rodinám s nízkými příjmy. V Kalifornii se zhruba 300
zaměstnanců Citi podílelo na 7 různých akcích, například třídění a balení potravin
určených pro rodiny a seniory v nouzi. V Chicagu se 100 zaměstnanců Citi spojilo
s organizací Chicago Cares v rámci celoměstské „maratonské“ akce zaměřené na
zkrášlení místních veřejných škol. V několika městech, k nimž patří mimo jiné
Jacksonville (stát Florida), Columbus (Ohio), Tampa (Florida), Johnson City
(Tennessee), Buffalo (New York) a Wilmington (Delaware), věnovali zaměstnanci
Citi svůj čas válečným veteránům. Brigádníci pomáhali nemohoucím a starým
veteránům s úpravami zeleně a opravami domů, vydali se do nemocnic a
pečovatelských domů pro veterány a také se zapojili do výcviku psů pro službu
v armádě. Po celé Kanadě stavělo přes 500 Citi dobrovolníků domovy rodinám
s nedostatečným příjmem, upravovali a uklízeli obecní parky, vydávali pokrmy a
pomáhali s tříděním a balením potravin v místních potravinových bankách.
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