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Petrom a dat startul pe 1 octombrie la primul Campionat de voluntariat dedicat angajatilor sai. In
fiecare zi de sambata, pana pe 12 noiembrie, angajatii Petrom  au ocazia sa traiasca experienta
de a fi voluntari. Campania isi propune sa aduca angajatii companiei din toate colturile tarii
aproape de initiativele organizatiilor non-guvernamentale active in proximitatea lor geografica si
sa fidelizeze voluntarii, creand legatura directa intre voluntar si beneficiar.

      

Dupa numai trei weekend-uri de la startul campaniei, peste 70 dintre angajatii Petrom s-au
implicat in 13 activitati ale ONG-urilor din domenii precum educatie, mediu si social. Acestia au
avut ocazia sa socializeze cu copiii si varstnicii institutionalizati, cu oamenii fara adapost, sa
ajute la diferite reparatii si la amenajarea a doua locuri de joaca, sa monitorizeze populatiile de
testoase din Dobrogea si sa participe la activitatile de monitorizare costiera pe plajele din
Constanta si Corbu. Angajatii Petrom au daruit rechizite copiilor, produse de igiena si alimente
oameniilor fara adapost.

  

Cursa de fapte bune se desfasoara in mai multe judete din tara: Bacau, Prahova, Constanta,
Bihor, Dambovita, Dolj, Gorj si in Bucuresti.

  

Pentru ca 2011 este Anul European al Voluntariatului, compania a dorit sa isi implice angajatii in
cat mai multe proiecte ale societatii civile. Campania interna de voluntariat vine ca o urmare
fireasca a rezultatelor studiului facut in urma organizarii, in aprilie, a campaniei de promovare a
prevederii 2% din Codul Fiscal, care arata ca angajatii Petrom isi doresc o transparenta mai
mare a ONG-urilor pentru a se implica in proiectele lor. Astfel, Petrom a lansat la nivel national
o provocare printre angajatii sai pentru a-i aduce mai aproape de ONG-uri si proiectele
acestora, dar si pentru a-i  identifica pe cei mai activi voluntari.

  

„Campionatul de voluntariat initiat de Petrom este una dintre cele mai constructive initiative in
directia familiarizarii angajatilor cu importanta activitatii ONG-urilor. Implicandu-se, orice om
poate intelege intr-o maniera directa si eleganta motivatia si sensul demersurilor unei organizatii
neguvernamentale. Pentru Oceanic Club, prima dintre cele 3 actiuni comune programate in
cadrul campaniei a fost un pas insemnat si reusit: am redat naturii exemplare de testoase
dobrogene care au primit ingrijiri in cadrul centrului nostru pentru animale salbatice si am
inregistrat date noi si utile cu privire la starea populatiilor de testoase din zona padurii.”
povesteste Razvan Popescu-Mirceni, ONG Oceanic Club
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„Voluntarii au fost foarte dedicati, chiar mai mult decat ne asteptam noi. Desi activitatea era
prezentata numai ca socializare cu copiii din centru, voluntari s-au mobilizat si ne-au ajutat  la
reparatii si alte lucruri administrative. M-am bucurat atunci cand unul dintre voluntari mi-a zis ca
vrea sa revina sa ii invete germana pe cei mici.” – Gelu Tomescu, House of Angels.

  

"A fost o experienta mai mult decat interesanta, care te scoate din cotidian. La inceput oamenii
de la adapost erau oarecum reticenti, insa pe parcurs s-au deschis si ne-au impartasit povestile
lor de viata. Nu ai cum sa ramai indiferent la ceea ce spun oamenii acestia. Pe langa mancare
sau produsele de curatenie, oamenii aveau nevoie sa fie ascultati. La fel ca noi toti, au nevoie
de atentie si, nu in ultimul rand, de afectiune. Mi-ar placea sa ma implic in actiuni viitoare." a
declarat Sorina Dinu, angajat Petrom, care a participat la activitatea de voluntariat organizata
de Asociatia Viitorul Tinerilor si care a presupus socializarea cu oamenii fara adapost din
Centrul de Urgenta Sociala Ploiesti.

  

Pana in prezent s-au inscris in campanie 15 organizatii nonguvernamentale: Fundatia Pentru
Sprijin Comunitar Bacau, Habitat for Humanity Comanesti, Fundatia Principesa Margareta,
Oceanic Club Constanta, Mare Nostrum Constanta, Aurora Hurezani, House of Angels Gaesti,
SOS Antena Satelor, Asociatia Nationala Pentru Copii si Adulti cu Autism Craiova, Asociatia
Viitorul Tinerilor Ploiesti, Fundatia Peniel Tinca Bihor, Ateliere Fara Frontiere, Fundatia
Emanuel Speranta Romaniei Bihor, Fundatia Baylor Marea Neagra Constanta si Policy Center
for Roma and Minorities.

  

„Compania noastra are una dintre cele mai mari echipe de voluntari din Romania. Cu toate
astea, am aflat de la ei ca s-ar implica mai mult in activitatile ONG-urilor daca acestea ar deveni
mai accesibile si daca le-ar cunoaste mai bine proiectele si rezultatele. Tocmai de aceea am
demarat o astfel de campanie dedicata angajatilor nostri, pentru a-i aduce mai aproape de
societatea civila si pentru a le da posibilitatea de a alege singuri cauza pe care sa o sustina.
Astfel, echipa Petrom se alatura voluntarilor de pe intregul continent care participa la anul
european al voluntariatului.” -declara Mona Nicolici, Manager Relatii Comunitare Petrom.

  

Pana pe 12 noiembrie, cand se va incheia campania, angajatii Petrom vor avea posibilitatea sa
participe la activitati ce vizeaza: constructia de case pentru cei cu posibilitati materiale reduse,
amenajarea de locuri de joaca și a unor camere pentru copii, activitati de monitorizare costiera,
participarea la activitati educationale cu copiii din ghetoul Ferentari, socializare cu copiii si
batranii institutionalizati, confectionarea de articole hand made, participarea la actiuni de
colectare a deseurilor electrice.  
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Petrom CSR
"Respect pentru Viitor" este un amplu program initiat de Petrom, la inceputul anului 2007, prin
care raspundem nevoilor societatii si mediului inconjurator.

  

"Respect pentru Viitor" este concretizarea principiilor noastre, care stau la baza dezvoltarii
durabile. Credem ca nevoile prezentului pot fi satisfacute cu respect pentru generatiile viitoare si
pentru aceasta am ales sa tratam aspectele legate de mediu si cele sociale ca parte integranta
a conduitei noastre de business.
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