
 

 

Co je komUNIta? 

Platforma komUNIta slouží našim zaměstnancům k předkládání a realizaci dobrovolnických 
projektů. Každý zaměstnanec, který je dobrovolníkem nebo chce s dobrovolnictvím začít, 
může pro vybranou neziskovou organizaci nebo instituci získat finanční dar na svůj 
dobrovolnický projekt – stačí vyplnit jednoduchý formulář a pomoci tam, kde je to potřebné 
a užitečné. 

Pro vytvoření kultury společenské odpovědnosti je třeba dát zaměstnancům prostor k realizaci, 
protože bez nich by se většina aktivit neuskutečnila. Tuto kulturu nejde tvořit pouze reklamou, 
slogany a vynucenými charitativními akcemi. Nezbytným faktorem je autentičnost. A tu lze zajistit 
pouze skutečným zapojením zaměstnanců. Proto vznikla komUNIta – platforma pro dobrovolnické 
aktivity zaměstnanců skupiny ORLEN Unipetrol, která byla spuštěna v létě 2020. Vymysleli ji přímo 
naši zaměstnanci, a to jak samotnou platformu, tak i její název. Zájemci ji mohou využít k předkládání 
a realizaci svých návrhů. 

 

 Zaměstnanec se domluví s vybranou organizací nebo institucí na obsahu 
dobrovolnického projektu a skrze platformu komUNIta ho předloží interní komisi.   

 Na jednotlivé dobročinné projekty může zaměstnanec požádat o finanční dar pro 
navrženou neziskovou organizaci nebo instituci. Maximální výše daru je 15 000 Kč. 
Tato částka však může být komisí po individuálním posouzení navýšena. 

 Finanční prostředky lze využít například na opravu zničené lavičky v parku, vyčistění 
špinavé fasády, zasazení stromů, uspořádání akce pro děti apod. 

 Finanční dar je převeden na základě darovací smlouvy na účet vybrané neziskové 
organizace nebo instituce. Lze získat i dva dary za rok, pokud dobrovolník přihlásí více 
projektů, celková částka však nesmí překročit 50 000 Kč za rok. 

 Dobrovolnický projekt zaměstnanec realizuje po vyřízení všech potřebných formalit 
samostatně nebo v týmu, a to ve spolupráci s organizací či institucí.  

 Členy dobrovolnického týmu mohou být nejen kolegové, ale také rodinní příslušníci či 
kamarádi. 

 Dobrovolnická platforma komUNIta se řídí interními pravidly. 

 
 
Jaké projekty naši zaměstnanci již realizovali? 
 
Například šití čepiček pro nedonošené děti z neonatologického oddělení Fakultní nemocnice 
Ostrava, údržbu zahrady u skautské klubovny v Mostě, vybudování venkovní informativní vitríny u 
branky MŠ Velké Pavlovice, Mikulášskou besídku pro děti s handicapem v Pardubicích nebo 
zahradní party na oslavu konce školního roku pro děti z Dětského domova Pardubice. 

 

 

 

 

Jste organizací nebo institucí, která by ráda dostala naši podporu?  
 
Pokud znáte někoho ze zaměstnanců skupiny ORLEN Unipetrol, můžete spolu vymyslet 
dobrovolnický projekt. Ten by měl být vždy založený na dobrovolnické práci. Pokus nikoho 
neznáte, napište nám na: komunita@orlenunipetrol.cz a my se pokusíme nějakého dobrovolníka 
zajistit. 
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