Ajude-os
a ter um
futuro melhor
Educar crianças e
jovens é dar a eles
as ferramentas
necessárias para
viverem com
dignidade e serem
senhores do
próprio destino

Hoje damos a você
a oportunidade de
mudar a vida de
muitos jovens
Día Solidario é uma associação criada e
administrada por funcionários da Gas Natural
Fenosa para o desenvolvimento de projetos
sociais e humanitários nas áreas geográficas
mais desfavorecidas em que a empresa está
presente.
Día Solidario surgiu em 1997, coincidindo
com o processo de expansão internacional
da Empresa, graças à sensibilidade social de
um grupo de funcionários que, entrando em
contato direto com funcionários de outros
países, decidiram dar uma resposta às
urgentes necessidades que viam ao seu
redor.

Veja o vídeo com os projetos de
maior destaque da Día Solidario lendo
este código QR no seu dispositivo
móvel ou clicando neste link:
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/
actividades/comunidad+y+patrocinio/
dia+solidario/1297094762287/
quienes+somos.html

Objetivos


Promover
a formação e educação dos jovens como
pilares fundamentais do crescimento e desenvolvimento
humano em comunidades de baixo poder econômico nos
países onde o grupo desenvolve suas atividades
empresariais.
Estimular projetos de cooperação e colaboração
humanitária de todos os tipos.
Alimentar os sentimentos de paz, solidariedade e
cooperação no mundo.

Na Espanha, a
sua doação
tem 25% de
dedução fiscal

Canalizar a inquietude social dos funcionários da Gas
Natural Fenosa, transformando-os em agentes do
progresso social.

Atividades

Formação: programas de bolsas para crianças e jovens
de baixo poder econômico e bom desempenho escolar,
promovendo a realização de ciclos formativos completos.
Projetos especiais: campanhas de sensibilização, fornecimento
de recursos, construção de infraestruturas, linhas de apoio a
crianças vítimas de maus tratos, ajuda em situações de
emergência e desastres naturais.

Organização

 Solidario é gerida por um Quadro de Diretores formado
Día
por voluntários do grupo, apoiada por uma equipe que faz a
gestão do apoio local em cada país, formado também por
voluntários.

Doação
Os funcionários da Gas Natural
Fenosa em todo o mundo cedem
anualmente o valor
correspondente a um dia de seu
salário, e as empresas do grupo
duplicam o valor arrecadado
anualmente pelos seus
funcionários. Ao anterior, se
acrescentam as contribuições dos
clientes do cartão de fidelização
Club MasterCard, bem como
outras doações voluntárias.

Ao longo de sua
trajetória, a Día
Solidario garantiu a
educação de mais de
3.500 jovens no ensino
fundamental, médio,
técnico e universitário.

Acompanhamento
O Quadro de Diretores da Dia
Solidario, com o apoio das
equipes de gestão locais, realiza
um acompanhamento exaustivo
dos projetos em curso que se
foca em dois aspectos:
• Informações acadêmicas: relatórios
semestrais do aproveitamento
escolar dos alunos bolsistas.
• Informações econômicas:
relatório periódico de despesas.

Moldávia 2013: Projeto Bolsas Día
Solidário Moldávia: Bolsas
universitárias para várias universidades
na Moldávia (máx. 20 bolsas).
Estudos, alojamento e transporte.

Nossos
projetos

Portugal 2013: O projeto "Dá-lhe Gás"
cobre a totalidade das despesas com
estudos de 19 meninas do lar da
Nossa Senhora do Livramento, no
Porto.
Espanha 2013: O projeto "Coge el
Mensaje" é um programa de formação
para 12 alunos com transtornos
mentais. O projeto "Cáritas ante la
Crisis" cobre a compra de alimentos do
Restaurante Solidário da Cáritas em
Guadalajara e das cantinas sociais na
Galícia. O projeto "Gestión de
Residuos y sensibilización ambiental"
forma 32 pessoas com incapacidade
psiquiátrica no setor de gestão de
resíduos.

Marrocos 2012: Projeto "Solidarité
et aide à l’accès á l’enseignement
supérieur des jeunes filles".
Associação Al Khairiria dar Taliba
(Jorf El Melha, região de Ouazzan).
Até 14 bolsas do ensino
universitário para jovens mulheres
de zonas rurais.
Brasil 2011: O projeto "Jovens na
Cozinha" permitiu a 40 jovens
ingressar em cursos de culinária
internacional. O projeto “Talento
Universitário” permite a 19 alunos
iniciar ou continuar seus estudos
universitários.

Argentina 2010: O projeto "Energía
Natural, crecimiento exponencial"
financia 13 bolsas de formação
universitária no Instituto Tecnológico
de Buenos Aires. O projeto
"Promoción de líderes juveniles en el
medio rural" é um programa de
30 bolsas para financiar estudos na
administração agropecuária.

México 2009: O projeto "Becas
Conalep-Dia Solidario" financia os
estudos de profissionais técnicos de
175 jovens em várias especialidades
nos centros do Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica, além
de ajudas extra para material
escolar, transporte e despesas
pessoais durante os estudos.

O projeto “Programa de acceso con
equidad a la educación superior a
jóvenes del dpto. del Valle de Cauca”
dá bolsas a 120 alunos para cursar o
ensino superior no Instituto de Educación
Técnica Profesional de Roldanillo, nas
modalidades técnica, profissional e
tecnológica. O projeto "Becas para los
jóvenes del Oriente del Dpto. de Caldas"
financia os estudos de 162 jovens em
cursos superiores técnicos e
tecnológicos durante 5 anos e meio.

Nossos projetos

Colômbia 2008: O projeto "Formación
en el ciclo profesional universitario a los
beneficiarios del programa de becas
Día Solidario con el ITSA" concede uma
nova bolsa aos 100 melhores
estudantes do projeto Colômbia 2005
para ampliar seus estudos
universitários durante 5 quadrimestres
e amplia a cobertura geográfica das
bolsas.

Nicarágua 2007: O projeto “Becas
para acceso y permanencia a una
educación integral” financia o ensino
fundamental (6 anos) de 40 alunos e
o ensino médio (5 anos) demais 40.
O projeto "Regeneración social
mediante la inserción escolar y
retención de la población juvenil
vulnerable económicamente para
proveerles de una opción laboral"
financia o ensino técnico de
512 jovens durante 4 anos.

Panamá 2006: O projeto "Subsidio
escolar para educación de
estudiantes sobresalientes del
distrito de Los Pozos" permite que
18 jovens cursem o ensino médio
(6 anos). O projeto "Termina tus
estudios" concede bolsas a
120 jovens para cursar o 2º ciclo do
ensino médio durante 3 anos (os
17 melhores obterão bolsas para o
ensino universitário).
Colômbia 2005: O "Programa de
becas solidarias para jóvenes
sobresalientes del Atlántico" oferece
formação tecnológica a 220 jovens
durante 3 anos. O projeto "Becas
para educación superior dirigidas a
adolescentes y jóvenes de los
estratos 1 y 2 del municipio de
Buenaventura" financia bolsas de até
5 anos para 120 estudantes do
ensino superior.

Moçambique 2004: Programa "Becas
para estudios universitarios" para
apoiar 22 jovens a estudar Direito,
Comunicação e Agricultura na
Universidade Católica de
Moçambique.
México 2004: O projeto "Becas
estudiantiles para jóvenes de
bachillerato y carrera técnica" permite a
125 jovens de Sonora cursar 3 anos de
bacharelato. No fim desse período,
115 jovens recebem uma bolsa para
uma carreira técnica de 2 anos e os
restantes 10 recebem uma bolsa para
realizar estudos universitários durante
4-5 anos.

Guatemala 2003: O projeto "Becas
estudiantiles para niñas y jóvenes
del occidente de Guatemala"
promove 3 anos de ensino
fundamental para 100 meninas e
facilita o acesso ao ensino médio
(bacharelato ou formação
profissional) de 180 jovens.

Nossos projetos

Nicarágua 2002: O projeto "Programa
de acceso y permanencia en la
escuela" proporciona bolsas a
150 alunos no ensino pré-escolar e
nos seis cursos de ensino
fundamental.
Moldávia 2001: O projeto "Dar luz a
los que no pueden ver" fez a
manutenção de uma sala de aula do
internato para cegos e deficientes
visuais de Chisinau e concedeu bolsas
a 12 alunas para cursar o ensino
médio. Além disso, a bolsa dos
melhores alunos é ampliada para cobrir
seus estudos universitários, despesas
pessoais e com material.

Rep. Dominicana 2000: O projeto
"Construcción, equipamiento y puesta
en marcha del Centro de Formación
Profesional Nuestra Sra. de la Luz"
forma todos os anos escolares 80
jovens de famílias sem recursos na
especialização em eletricidade.

Filipinas 1999: O projeto "Promoción
de los derechos, bienestar y
enseñanza infantil en Mindanao" pôs
à disposição de crianças vítimas de
maus tratos uma linha de apoio 24h,
brigadas de resgate e lares de
acolhimento e promoveu a produção
e distribuição gratuita de material de
ensino fundamental através de um
programa de televisão educativa.

Bolívia 1998: Reconstrução da
escola de ensino fundamental em
Aiquile, destruída por um terremoto,
com capacidade para 120 crianças
entre 4 e 8 anos.
Moçambique 1997-1998: Recolha e
envio de 5.000 bicicletas para facilitar
o transporte a diversas comunidades
de baixo poder econômico.
Quênia 1997: Bolsas de ensino
médio para 12 jovens em regime
de internato nos melhores
colégios de Nairobi (4 anos).
Projetos especiais: campanhas de
sensibilização, fornecimento de
recursos, construção de
infraestruturas, linhas de apoio a
crianças vítimas de maus tratos, ajuda
em situações de emergência e
desastres.

Uma iniciativa reconhecida e valorizada: prêmio da
Fundación Empresa y Sociedade na modalidade
"Melhor ação social em colaboração com os funcionários".

Junte-se à Día Solidario
A sua ajuda ajudará a formar e dar oportunidades de trabalho a mais
jovens, melhorando sua qualidade de vida e de suas famílias, nos países
em que a nossa empresa está presente.

Se estiver interessado em juntar-se a esta iniciativa, preencha seus dados e envie-nos a sua ficha:

Por correio: Día Solidario. Avenida de San Luis 77,
Edificio F, primera planta. 28033 Madrid (Espanha)
Por email:

diasolidario@gasnaturalfenosa.com

Se desejar mais informações, ligue para +34 91 589 32 37

Sobrenome:

Nome:

Código de funcionário:

e-mail:

Empresa:

País:

Identidade/Passaporte:

Letra:

Assinatura:

Data

Autorizo que a minha empresa, até nova comunicação em contrário, desconte anualmente um
dia do meu salário para a Día Solidario.
Os dados recolhidos neste formulário passarão a fazer parte de um arquivo automatizado de propriedade da Día Solidario e serão utilizados
exclusivamente no âmbito das relações entre você e a associação. A Día Solidario garante o exercício de todos os direitos de acesso,
retificação, cancelamento e oposição concedidos pela L.O. 15/1999, de Proteção de Dados de Carácter Pessoal, mediante comunicação por
escrito para a sede ou para o correio eletrônico diasolidario@gasnaturalfenosa.com.

Veja o vídeo com os projetos de
maior destaque da Día Solidario
clicando neste link:
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/
actividades/comunidad+y+patrocinio/
dia+solidario/1297094762287/
quienes+somos.html

www.gasnaturalfenosa.com

