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Wolontariat Citi w liczbach

❑ Realizowany od 2005 roku

❑ Otwarty na osoby spoza banku: rodziny i 

znajomych wolontariuszy, klientów banku, 

emerytowanych pracowników banku 

16 lat 
działalności

166 000
godzin

ponad
383 000 

odbiorców

ponad 
31 600 

zaangażowań



❑ Światowy Dzień Citi dla Społeczności

▪ Międzynarodowe święto wolontariatu

▪ 16 edycji

▪ Konkurs Wolontariusz na Bank

▪ Kartka dla seniora

▪ Współpraca z Bankami Żywności

Główne inicjatywy:

❑ Zostań Asystentem Św. Mikołaja

• Listy do Św. Mikołaja

• Paczki dla potrzebujących

• Pisanie kartek świątecznych

2020

❑ Wolontariat kompetencyjny

▪ Citi Volunteers for progress

▪ Citi Skills Marathon

▪ E-wolontariat – e-korepetycje

▪ Projekty Citi Foundation
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❑ #CisiBohaterowie: ponad  8000 gorących 

posiłków dostarczonych do 335 ratowników 

medycznych w ciągu 25 dni; środki ochrony 

osobistej, profesjonalna aparatura do diagnozy 

❑ Zaangażowanie pracowników  w wolontariat i e-

wolontariat:, 

Odpowiedź na bieżące potrzeby społeczne

2020

❑ 1000+ uszytych maseczek

❑ 100 + komputerów dla dzieci z domów dziecka
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20212021
Wolontariat to spotkanie różnych potrzeb 

wsparcie, 
dostęp do 

wiedzy, 
umiejętności, 

finansów

integracja 
pracowników, rozwój 

kompetencji, 
poczucie więzi z 

firmą

nowe 
kontakty, 

integracja, 
rozwój 

osobisty

Wolontariusze Organizacja

Biznes



Komu pomagamy?Wolontariat
Działamy na rzecz:

❑ Dzieci i młodzieży

❑ Seniorów

❑ Osób niepełnosprawnych

❑ Osób w kryzysie bezdomności

❑ Migrantów

❑ Ofiar przemocy

❑ Zwierząt

❑ Środowiska naturalnego

❑ Społeczności lokalnych
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❑ Regulamin konkursu Wolontariusz na Bank!

❑ Manual przygotowany dla pracowników w kontekście 

prowadzenia projektu, kontaktu z organizacjami oraz 

komunikacji,

❑ Baza instytucji

❑ Jasny zakres instytucji, na rzecz których działamy

❑ Rozpoznawanie potrzeb placówki 

❑ Rekonesans przed realizacją projektów

❑ Realizacja projektów długofalowych, ze sprawdzonymi 

partnerami (np. projekty w ramach Citi Foundation, 

współpraca z Miastem Stołecznym Warszawa).  

Partnerzy społeczni 
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Weryfikacja placówek

❑ Weryfikacja nowych instytucji poprzez 

procedurę compliance,

❑ Podpisywanie porozumienia 

o współpracy – dokumentu 

zabezpieczającego interesy obu stron,

❑ Działania długofalowe – ze 

zweryfikowanymi placówkami 

prowadzimy regularne projekty,

w ramach różnych akcji.  
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Dziękujemy


