
Angajaţii RBS România, voluntari la Big Build 2011

Scris de CSR Romania
Sambata, 22 Octombrie 2011 21:21

Pentru a doua oară, RBS România a sprijinit proiectul Big Build, derulat de organizaţia Habitat
for Humanity România. În cadrul celei de-a treia ediţii, derulată în perioada 3-7 octombrie 2011,
peste 200 de voluntari, din ţară şi din străinătate au construit în doar cinci zile, nouă case pentru
familii aflate în dificultate, în comuna Bălţeşti, judeţul Prahova.

      

28 de angajaţi RBS România au făcut parte din cele două echipe de voluntari care au participat
la Big Build 2011, contribuţia finală a băncii în proiect ridicându-se la 17.800 euro. „Ne bucurăm
că prin implicarea în proiectul Big Build am reuşit să contribuim la realizarea unor locuinţe
simple, sănătoase şi decente în Bălţeşti, mai ales după ce am aflat situaţia şi povestea fiecărei
familii beneficiare”, a declarat Marijana Vasilescu, Director Comunicare şi Marketing, RBS
România.

  

Beneficiarii proiectului, familii defavorizate, care până nu demult locuiau în condiţii
sărăcăcioase, au primit pe 7 octombrie cheile propriilor locuinţe, în cadrul ceremoniei de
inaugurare a caselor Habitat. „Le mulţumim tuturor celor care s-au implicat în acest proiect şi
ne-au oferit un sprijin valoros, fără de care nu am fi putut duce la bun sfârşit acest demers.
Zâmbetele de pe chipurile beneficiarilor înseamnă foarte mult pentru noi toţi şi ne bucurăm că
ne-am putut respecta promisiunea” a declarat Emil Olteanu, Director Executiv, Habitat for
Humanity România.

  

RBS România este partenerul fundaţiei Habitat for Humanity încă din anul 2003. Voluntarii
băncii au mai participat pe şantiere Habitat la Rădăuţi (Suceava), Cluj-Napoca, Beiuş (Bihor) şi
Oarja (Argeş). Habitat for Humanity este o organizaţie non-profit recunoscută la nivel global şi,
în acelaşi timp, unul dintre cele mai mari ONG-uri din România. Misiunea fundaţiei este de a
lupta împotriva sărăciei, oferind oamenilor aflaţi în dificultate condiţii decente de trai şi locuinţe.
Aflat la cea de-a treia ediţie, proiectul Big Build este unul dintre cele mai vizibile iniţiative de
implicare socială din România.

  

Printre proiectele comunitare în care s-a implicat RBS România de-a lungul timpului se numără
’Let’s Do It, Romania!’ (ediţia 2011), proiectul de împădurire ’Adoptă un copac!’, proiectul de
economie-socială ’Sacoşa de pânză’, proiectul educaţional ’Regenesys’, proiectul de colectare
selectivă şi reciclare ’Recicleta’ organizate de ViitorPlus, ’Competiţia Întreprinderilor Sociale’
derulată de NESsT, programul educaţional ’ Clasic e Fantastic’, programul ’Tinere Talente’ al
Fundaţiei Princepesa Margareta a României.
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RBS Romania

  

În România, banca este prezentă pe piaţă din noiembrie 1995. În prezent, deserveşte clienţii
persoane juridice şi fizice prin intermediul locaţiilor sale situate în Bucureşti, Arad, Braşov,
Bacău, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Sibiu,
Târgu-Mureş şi Timişoara. Clienţii diviziei Royal Preferred Banking sunt deserviţi prin
intermediul celor patru lounge-uri din Bucureşti (World Trade Center, Unirea şi Lakeview) şi
Constanţa. Pentru mai multe detalii despre RBS Bank (Romania) S.A. vizitaţi www.rbs.ro .

  

Habitat for Humanity

  

Habitat for Humanity is a global non-profit organisation focusing on eliminating homlessness
and poverty housing worldwide. The materials used come from donations and sponsorships and
the construction is done with the help of volunteers together with the beneficiary families. In
Romania, Habitat for Humanity benefitted nearly 7,000 people through approximately 2,000
new-builds and refurbishments throughout the country. Globally, Habitat served more than
350,000 families in almost 100 countries.
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