Ajută-i să
aibă un viitor
mai bun
Educarea copiilor și
tinerilor presupune
oferirea mijloacelor
care să îi ajute să
aibă o viață demnă
și să fie stăpânii
propriului destin

Astăzi îți propunem
să schimbi viața
multor tineri
Día Solidario (Ziua Solidarității) este o asociație
creată și gestionată de angajații Gas Natural
Fenosa, care derulează proiecte sociale și
umanitare în zonele geografice cele mai
defavorizate, în care este prezentă compania.
Día Solidario s-a înființat în 1997, odată cu
procesul de expansiune internațională a
Companiei, grație sensibilității sociale a unui
grup de angajați care, intrând în contact direct
cu persoane din alte țări, au hotărât să
găsească o soluție pentru nevoile apăsătoare
pe care le observau în jurul lor.

Pentru a vizualiza înregistrarea video cu
proiectele cele mai importante ale Día
Solidario scanează acest cod QR cu
dispozitivul tău mobil sau dă clic pe acest link:
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/
actividades/comunidad+y+patrocinio/
dia+solidario/1297094762287/
quienes+somos.html

Obiective

Promovarea instruirii și educării copiilor și tinerilor,
ca piloni de bază ai creșterii și dezvoltării umane, în
comunitățile lipsite de resurse financiare, în țările unde
grupul își desfășoară activitățile comerciale.

Încurajarea
proiectelor de cooperare și
colaborărilor umanitare de orice fel.

Stimularea
sentimentelor de pace, solidaritate
și cooperare în lume .

Canalizarea
preocupărilor sociale ale angajaților
Gas Natural Fenosa, aceștia devenind agenți ai
progresului social.

Activități

Organizare

Instruire: programe de burse pentru copii și tineri cu
resurse financiare modeste și cu rezultate școlare
foarte bune, care promovează urmarea unor cicluri
școlare complete.
Proiecte speciale: campanii de sensibilizare, dotarea cu
mijloace, construcția de infrastructură, telefoane de
asistență pentru copiii maltratați, oferirea de ajutor în situații
de urgență și dezastre naturale.

Día Solidario este gestionată de un Consiliu de Administrație
format din voluntari ai grupului, și susținută de o echipă de
management local, prezentă în fiecare țară, alcătuită la
rândul ei tot din voluntari.

În Spania,
donația ta
beneficiază de
o scutire
fiscală de 25%

Donații
Angajații Gas Natural Fenosa din
întreaga lume își cedează salariul
pe o zi, iar firmele grupului
dublează suma strânsă anual de
la angajați. La aceasta se adaugă
contribuțiile clienților cardului de
fidelizare Club MasterCard,
precum și alte donații voluntare.

Pe parcursul activității
ei, Día Solidario a oferit
burse pentru educarea
a peste 3.500 de tineri,
la nivel de educație
primară, secundară,
tehnică și universitară.

Monitorizare
Consiliul de Administrație al Día
Solidario realizează o monitorizare
exhaustivă a proiectelor în curs, cu
sprijinul echipelor de management local,
care se concentrează pe două aspecte:
privind rezultatele școlare:
• Informații

rapoarte semestriale privind rezultatele
școlare ale elevilor beneficiari ai burselor.
• Informații

financiare: raportări
periodice privind cheltuielile.

Moldova 2013: Proiectul Burse Día
Solidario Moldova: Burse universitare
în diverse universități din Moldova
(max. 20 burse). Studii, cazare și
transport.

Proiectele
noastre

Portugalia 2013: Proiectul „Dà-lhe
Gás” acoperă în întregime studiile a
19 fete din adăpostul Lar Nossa
Senhora do Livramento din Oporto.
Spania 2013: Proiectul „Coge el
Mensaje” (Înțelege mesajul) este un
proiect de instruire pentru 12 elevi
care suferă de boli mentale. Proiectul
„Cáritas ante la Crisis” (Cáritas în fața
Crizei) acoperă achiziționarea
alimentelor pentru Restaurantul Public
al organizației religioase Cáritas, din
Guadalajara, și două cantine sociale
în Galicia. Proiectul „Gestión de
Residuos y sensibilización ambiental”
(Gestionarea deșeurilor și
sensibilizare în materie de mediu)
instruiește 32 persoane cu handicap
psihic în domeniul gestionării
deșeurilor.

Maroc 2012: Proiectul „Solidarité et
aide à l’accès á l’enseignement
supérieur des jeunes filles”. Asociația
Al Khairiria dar Taliba (Jorf El Melha,
regiunea Ouazzan). În jur de 14 burse
de pregătire universitară pentru
tinerele din zone rurale.
Brazilia 2011: Proiectul „Jovens
na Cozinha” a ajutat 40 de tineri
să urmeze cursuri de bucătari
internaționali. Proiectul „Talento
Universitario” ajută 19 elevi să
înceapă sau să-și continue studiile
universitare.
Argentina 2010: Proiectul „Energía
Natural, crecimiento exponencial”
(Energie naturală, creștere
exponențială) finanțează 13 burse
pentru studii universitare la Institutul
Tehnologic din Buenos Aires.
Proiectul „Promoción de líderes
juveniles en el medio rural”
(Promovarea liderilor din rândul
tinerilor din mediul rural) printr-un
program de 30 de burse pentru
finanțarea studiilor în materie de
administrare agrozootehnică.

Mexic 2009: Proiectul „Becas
Conalep-Dia Solidario” finanțează
studiile profesionale în diverse
specialități tehnice a 175 de tineri în
centrele Colegiului Național pentru
Educație Profesională Tehnică, pe
lângă ajutoarele suplimentare acordate
pentru rechizite, transport și cheltuieli
curente pe parcursul studiilor.
Proiectul „Programa de acceso con
equidad a la educación superior a
jóvenes del dpto. del Valle de
Cauca” (Program de acces în condiții
de egalitate la studii superioare al
tinerilor din dep. Valle de Cauca) oferă
burse pentru 120 de elevi, pentru
realizarea studiilor superioare la
Institutul pentru Educație Tehnică
Profesională din Roldanillo, cu profilul
tehnic profesional și tehnologic.
Proiectul „Becas para los jóvenes del
Oriente del Dpto. de Caldas” (Burse
pentru tinerii din Estul Districtului
Caldas) finanțează studiile a 162 de
tineri, în domenii tehnice și
tehnologice, timp de 5 ani și jumătate.

Proiectele noastre

Columbia 2008: Proiectul
„Formación en el ciclo profesional
universitario a los beneficiarios del
programa de becas Día Solidario
con el ITSA” oferă o a doua bursă
celor mai buni 100 de studenți din
Proiectul Columbia 2005, pentru ca
aceștia să își continue studiile
universitare timp de 5 trimestre, și
extinde acoperirea geografică a
burselor.

Nicaragua
2007: Proiectul „Becas
para acceso y permanencia a una
educación integral” finanțează
educația primară (6 ani) a 40 de
elevi și educația secundară (5 ani)
a încă 40. Proiectul „Regeneración
social mediante la inserción escolar
y retención de la población juvenil
vulnerable económicamente para
proveerles de una opción laboral”
finanțează educația tehnică a 512
tineri, timp de 4 ani.

Panama 2006: Proiectul „Subsidio
escolar para educación de estudiantes
sobresalientes del distrito de Los Pozos”
permite finalizarea educației secundare
(6 ani) a 18 tineri. Proiectul „Termina tus
estudios” oferă 120 de burse tinerilor,
pentru urmarea cursurilor din ciclul 2,
din educația secundară, timp de
3 ani (primii 17 cei mai buni vor obține
burse pentru studii universitare).
Columbia 2005: „Programa de becas
solidarias para jóvenes sobresalientes
del Atlántico” (Programul de burse
solidare pentru tinerii remarcabili din
zona El Atlántico) pregătește 220 de
tineri în domeniul tehnologic, timp de 3
ani. Proiectul „Becas para educación
superior dirigidas a adolescentes y
jóvenes de los estratos 1 y 2 del
municipio de Buenaventura” (Burse
pentru educația superioară, destinate
adolescenților și tinerilor din sectoarele
1 și 2 al municipiului Buenaventura)
finanțează burse pentru studii
superioare de până la 5 ani, pentru
120 de studenți.

Mozambic 2004: Programul „Becas
para estudios universitarios” pentru
22 de tineri în domeniile Drept,
Comunicare și Agricultură, în cadrul
Universității Catolice din Mozambic.

Mexic 2004: Proiectul „Becas
estudiantiles para jóvenes de
bachillerato y carrera técnica” permite
urmarea cursurilor de liceu de 3 ani,
pentru 125 de tineri din Sonora. La
încheierea cursurilor, 115 vor primi o
bursă pentru studii de licență în domenii
tehnice, timp de 2 ani, iar restul de 10
tineri vor primi o bursă pentru realizarea
de studii universitare timp de 4-5 ani.
Guatemala 2003: Proiectul „Becas
estudiantiles para niñas y jóvenes
del occidente de Guatemala” (Burse
studențești pentru fete și tineri din
vestul Guatemalei) promovează 3
ani de educație primară pentru 100
de fete și facilitează accesul la
educația secundară (liceu sau
școală profesională) pentru 180 de
tineri.

Proiectele noastre

Nicaragua 2002: Proiectul
„Programul de intrare și rămânere în
școală” oferă burse pentru 150 de
elevi în ciclul preșcolar și următoarele
șase clase de educație primară.
Moldova 2001: Proiectul „Dar luz a los
que no pueden ver” (Lumină celor ce
nu pot vedea) a constat în repararea
unei săli de clasă dintr-o școală cu
internat pentru orbi și persoane cu
deficiențe vizuale din Chișinău și în
oferirea de burse pentru 12 elevi,
pentru urmarea cursurilor de educație
secundară. În plus, elevilor celor mai
buni li se prelungește bursa în sensul
suportării studiilor universitare ale
acestora, precum și a cheltuielilor
curente și pentru rechizite.

Rep. Dominicană 2000: Proiectul
„Construcción, equipamiento y puesta
en marcha del Centro de Formación
Profesional Nuestra Sra. de la Luz” a
instruit 80 de tineri din familii fără
resurse financiare, în fiecare an
școlar, în specializarea de electrician.

Filipine 1999: Proiectul „Promoción
de los derechos, bienestar y
enseñanza infantil en Mindanao”
(Promovarea drepturilor, bunăstării și
educației infantile în Mindanao) a pus
la dispoziția copiilor maltratați un
telefon de asistență 24/24,
unități de salvare și centre de
primire; de asemenea, a promovat
producerea și distribuirea gratuită de
material educativ elementar, prin
intermediul unui program educativ
televizat.

Bolivia 1998: Reconstrucția școlii
primare din Aiquile, care fusese
distrusă de cutremur, cu o capacitate
de 120 copii cu vârste între 4 și 8 ani.

Mozambic 1997-1998: Strângerea și
trimiterea a 5.000 de biciclete, pentru
a facilita transportul mai multor
comunități defavorizate.
Kenya 1997: Burse de studii
secundare pentru 12 tineri, în
regim de internat, în cele mai
bune licee din Nairobi (4 ani).
Proiecte speciale: campanii de
sensibilizare, dotarea cu mijloace,
construcția de infrastructură,
telefoane de asistență pentru copiii
maltratați, oferirea de ajutor în situații
de urgență și dezastre.

O inițiativă recunoscută și apreciată: premiul Fundației
Empresa y Sociedad la categoria „Cea mai bună Acțiune
Socială în colaborare cu angajații”.

Alătură-te și tu inițiativei Día Solidario
Ajutorul tău va contribui la instruirea tinerilor și le va oferi oportunităţi
de muncă, va îmbunătăți calitatea vieții lor și a familiilor acestora, în
țările în care este prezentă firma noastră.

Dacă ești interesat(ă) să te alături acestei inițiative, introdu datele tale și trimite-ne fișa:

Prin poștă.

Día Solidario. Avenida de San Luis 77,
Edificio F, primera planta. 28033 Madrid (Spania)

Prin e-mail:

diasolidario@gasnaturalfenosa.com

Dacă dorești să primești mai multe informaţii, sună la +34 91 589 32 37

Nume:

Prenume:

Cod angajat:

e-mail:

Firma:

Țara:

BI/CI/Pașaport:

Serie:

Semnătura:

Data

Prin prezenta, împuternicesc firma angajatoare să retragă anual, până în momentul în care voi
transmite o comunicare contrară, o zi din salariul meu pentru Ziua Solidarității.
Datele completate în acest formular vor fi incluse într-un fișier electronic, proprietate a Día Solidario, și vor fi utilizate exclusiv în scopul
relațiilor dintre tine şi asociație. Día Solidario garantează exercitarea drepturilor de acces, rectificare, anulare și opoziție conferite de Legea
Organică 15/1999 privind Protecția Datelor Personale, prin intermediul unei comunicări scrise, adresate la sediul firmei sau la e-mail
diasolidario@gasnaturalfenosa.com.

Vizualizează înregistrarea video cu
proiectele cele mai importante ale
Día Solidario dând clic pe acest link:
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/
actividades/comunidad+y+patrocinio/
dia+solidario/1297094762287/
quienes+somos.html

www.gasnaturalfenosa.com

