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Despre Raportul de Investiții în Comunitate în 2022

Raportul de Investiții în Comunitate în 2022 prezintă de ce și cum contribuie NN România la bunăstarea oamenilor și a
comunităților. Responsabilitatea socială este una dintre prioritățile strategice ale NN, reflectată în inițiative ample care au
puterea să facă diferența, fie că este vorba de asigurarea unui start mai bun în viață pentru copiii născuți cu probleme de
sănătate, de crearea de oportunități economice pentru tineri din comunități defavorizate, de încurajarea
antreprenoriatului și a inovației sociale sau de ajutorarea celor care trec prin contexte dificile.

https://www.nn.ro/nn-in-comunitate

Tu
contezi
La NN, credem că un viitor mai bun pentru 
generațiile care vin din urmă se construiește 
astăzi. De aceea, sprijinim oamenii și susținem 
comunitățile din care facem parte prin inițiative 
relevante social pentru starea lor de bine, cu 
misiunea de a contribui la o dezvoltare 
sustenabilă a României.  Pentru noi, să fim 
responsabili social și să generăm schimbări 
pozitive înseamnă să ne folosim resursele, 
expertiza și impactul pentru a face o diferență în 
societate acolo unde este cel mai mult nevoie, 
chiar și în vremuri dificile.

Ce contează pentru tine, contează 
pentru noi. 
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Punem 
bunăstarea în
centrul a tot
ceea ce facem

Ca parte a angajamentului nostru pentru societate, vrem să contribuim la 
bunăstarea oamenilor din comunitățile din care facem parte.

Principiile cheie ale abordării 
noastre în comunitate

Bunăstarea în centrul a 
tot ceea ce facem

Să ne fie bine, să fim sănătoși, să ne simțim în siguranță și fericiți, așa arată viața pe care ne-o dorim cu toții astăzi și în viitor. De 
aceea, NN promovează o societate în care toată lumea poate participa și prospera pentru multe generații de acum înainte. Credem 
că, prin sprijin pozitiv, oamenii pot excela de la o situație care poate părea dificilă la un viitor în care simt că sunt importanți.

Prin angajamentul nostru pentru investiții în comunitate, ne implicăm în acțiuni pentru sănătatea și educația copiilor, desfășurăm 
inițiative pentru îmbunătățirea educației financiare, dar și crearea de oportunități de carieră pentru tineri din medii defavorizate, și 
susținem familii care trăiesc în situații dificile și comunitățile vulnerabile, cu accent pe:

Bunăstarea financiară
Vrem să contribuim la bunăstarea financiară a 
oamenilor, oferindu-le posibilitatea de a-și 
dezvolta cunoștințele financiare și controla 
situația materială, dar și de a profita de 
oportunitățile economice pliate pe abilitățile, 
talentele și ambițiile lor, sub umbrela 
programului nostru amplu Future Matters.

Bunăstarea fizică și emoțională
Urmărim să oferim acces la servicii 
medicale de calitate și să susținem 
oamenii să ducă o viață sănătoasă și 
independentă, ajutându-i să se 
integreze mai bine în societate, să fie 
conectați la comunitate și să se simtă 
mai puțin singuri.

Impactul nostru în 
societate în 2022

Perspective pentru 
2023 și mai departe
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Principiile cheie
ale abordării
noastre
Abordarea noastră privind investițiile în comunitate reflectă cine suntem. Valorifică 
resursele, abilitățile și talentele noastre, se concentrează pe crearea de sinergii și 
concentrează eforturile de sprijin și voluntariat asupra maximizării impactului nostru 
pozitiv în societate. Abordarea noastră se bazează pe trei principii.

Principiile cheie ale abordării 
noastre în comunitate

Impactul nostru în 
societate în 2022

Bunăstarea în centrul a 
tot ceea ce facem

Perspective pentru 
2023 și mai departe

Facem o diferență în societate
Sprijinim oamenii și comunitățile prin 
inițiative care au puterea de a face 
diferența acolo unde este cel mai mult 
nevoie. De aceea, căutăm cauze 
sociale cu impact real și organizații 
care pot beneficia la maximum de 
donațiile noastre, precum și de timpul, 
resursele și impactul pe care le avem. 
Încurajăm toți colegii din NN să susțină 
aceste inițiative, oferindu-le 
posibilitatea de a face voluntariat în 
timpul orelor de lucru.

Suntem relevanți la nivel local
Îmbinăm practicile coerente și de 
impact la nivel de grup cu expertiza și 
înțelegerea profundă a provocărilor 
societății din România. În acest fel, ne 
asigurăm că direcționăm sprijinul către 
inițiative relevante social la nivel local. 
Scopul nostru este să fim alături de 
oamenii din comunitățile defavorizate 
și să contribuim la sănătatea, educația 
și bunăstarea financiară a acestora, 
contribuind astfel la crearea unei 
societăți mai bune. 

Construim parteneriate de durată
Avem o abordare orientată spre 
viitor și construim parteneriate 
puternice și de lungă durată cu ONG-
uri cu care împărtășim obiective 
comune. Punem la dispoziție 
resursele noastre organizațiilor care 
pot face o diferență pentru oamenii 
sau comunitățile pe care se 
concentrează și ne asigurăm că, 
împreună, avem un impact de durată 
asupra inițiativelor sociale pe care le 
susținem.



5

În 2022, am susținut inițiative legate de starea de bine, fie că au avut ca scop 
asigurarea unui start mai bun în viață pentru copiii care se nasc cu malformații 
cardiace, susținerea educațională a copiilor, crearea de oportunități economice 
pentru tineri din comunități vulnerabile sau sprijinirea persoanelor care traversează 
situații dificile. Implicarea noastră a fost atât financiară, cât și prin ore de voluntariat.

Principiile cheie ale abordării 
noastre în comunitate

Impactul nostru în 
societate în 2022

Bunăstarea în centrul a 
tot ceea ce facem

€0,9m
contribuții totale

Impactul
nostruîn
societate
în 2022

700
angajați implicați 

1.750+
ore de voluntariat 

8
ONG-uri diferite

5.200
beneficiari

Contribuții cheie

Perspective pentru 
2023 și mai departe
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Extinderea Secției de Cardiochirurgie a 
Spitalului de Copii Marie Curie este cea 
mai amplă inițiativă desfășurată de NN 
România în 2022,  în parteneriat cu 
Asociația Inima Copiilor. 

Misiunea noastră este să oferim acces la 
intervenții chirurgicale vitale pentru copiii 
născuți cu malformații cardiace și să 
generăm schimbare prin transformarea 
cauzei într-un manifest social.

Aproximativ 1.000 de copii se nasc în 
fiecare an în România cu afecțiuni 
cardiace care necesită intervenții 
chirurgicale. Unii dintre ei au nevoie chiar 
de mai multe intervenții în primii ani de 
viață. Acest lucru înseamnă că, în total, 
1.500 de copii au nevoie de intervenții 
chirurgicale la inimă în fiecare an, însă 
doar o parte dintre ei pot beneficia de 
îngrijirile medicale de care au nevoie în 
țară, în timp ce restul caută ajutor în 
străinătate.

Cu doar o singură sală de operație și șase 
paturi în unitatea de terapie intensivă, 
Secția de Cardiochirurgie a Spitalului de 
Copii Marie Curie poate opera doar 200 
de copii pe an. Dar cu ajutorul planului 
nostru ambițios de a contribui la 
extinderea secției, de două ori mai mulți 
copii vor putea beneficia de operațiile de 
care au nevoie.

Planuri de expansiune

Primii pași pentru extinderea Secției de 
Cardiochirurgie sunt deja în desfășurare. 
La fel și campania de strângere de 
fonduri. 

Obiectivul este de a extinde spațiul de la 
745 de metri pătrați la 1.900 de metri 
pătrați și de a adăuga încă o sală de 
operații. În plus, extinderea va asigura 
încă 10-15 paturi în secția de terapie 
intensivă, de la șase în prezent, și 25 de 
paturi pentru îngrijiri preoperatorii și 
postoperatorii, precum și modernizarea 
tuturor dotărilor și echipamentelor.

Proiectul are nevoie de o investiție 
totală de 3 milioane de euro pentru 
a fi finalizat. NN contribuie cu donații 
proprii și dublează fiecare donație de 
2 euro făcută de persoanele care vor 
să se alăture și să susțină cauza prin 
trimiterea unui SMS la 8844 cu 
textul LOVE. 

Până în prezent, de la lansarea inițiativei în 
2021, NN a donat aproape 1,1 milioane 
de euro, dintre care aproximativ 400.000 
de euro numai anul trecut, atât direct, cât 
și prin dublarea donațiilor individuale.

Strângerea de fonduri continuă, toate 
eforturile fiind îndreptate către ajutorarea 
copiilor în nevoie.

Cifre cheie

Despre parteneriat

Parteneriatul NN România cu 
Asociația Inima Copiilor a început în 
2011, când am donat pentru prima 
dată ONG-ului pentru inițiativa 
ambițioasă de a construi și, mai 
departe, de a dezvolta Secția de 
Cardiochirurgie a Spitalului Marie 
Curie din București. Începând cu anul 
2021, asociația și-a asumat misiunea 
de a extinde secția, iar NN România 
și-a amplificat contribuția prin 
donații proprii și printr-o campanie 
continuă de creștere a donațiilor 
individuale.

Un start mai bun în viață pentru 
copiii cu malformații cardiace

€3 milioane 
fondurile totale necesare pentru 
finalizarea proiectului, din care 
aproximativ 1,4 milioane de euro 
au fost deja strânse din donațiile 
NN și ale oamenilor

Împreună cu Asociația Inima Copiilor, 
ajutăm copiii născuți cu malformații 
congenitale și alte afecțiuni cardiace 
grave să aibă acces la operațiile și 
îngrijirile medicale de care au nevoie. În 
2022, am continuat să donăm și am 
dublat donațiile de 2 euro ale celor care 
au aderat la cauză, ajungând la un sprijin 
total de peste 400.000 de euro.

1.000
copiii se nasc anual cu malformații 
cardiace și au nevoie de intervenții 
chirurgicale. 400 vor fi operați în 
Secția de Cardiochirurgie a Spitalului 
Marie Curie, după ce va fi finalizată

Principiile cheie ale abordării 
noastre în comunitate

Impactul nostru în 
societate în 2022

Bunăstarea în centrul a 
tot ceea ce facem

Perspective pentru 
2023 și mai departe
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Primul Centru Multifuncțional de 
Recuperare și Cercetare în Autism

Am încheiat un parteneriat cu 
Asociația Autism Voice pentru a 
deschide Institutul Autism Voice, 
primul Centru Multifuncțional de 
Recuperare și Cercetare în Autism. Ca 
partener principal, NN s-a alăturat 
misiunii și a donat 200.000 de euro. 

Institutul Autism Voice este un proiect unic în România, 
punând bazele cercetării în domeniu pe plan local și 
aducând în România programe inovatoare de recuperare 
inclusiv pentru adolescenți și adulți diagnosticați cu 
autism. Centrul contribuie la dezvoltarea și aplicarea de 
terapii adaptate nevoilor pacienților, la monitorizarea 
evoluției recuperării și integrării acestora, și la o mai bună 
înțelegere a răspândirii tulburărilor din spectrul autist. 

Planurile Institutului Autism Voice
Tratamentul adecvat și terapiile specializate joacă un rol vital în 
dezvoltarea persoanelor din spectrul autist și în creșterea 
șanselor de a avea o viață mai funcțională, ajutându-i pe 
pacienți să depășească dificultățile asociate cu acest diagnostic.

Situat într-o clădire cu trei etaje din București, Institutul Autism 
Voice include spații dedicate cercetării și dezvoltării de terapii și 
săli de lucru destinate ședințelor de terapie, formare 
profesională sau consiliere, dar și programe de auto-
independență precum LIFE Autism. Peste 500 de pacienți vor 
beneficia anual de tratamente și terapii în cadrul institutului și, 
în același timp, 300 de terapeuți și 300 de cadre didactice vor 
beneficia de training pentru a susține pacienții cu autism. 

€200,000
totalul fondurilor donate de NN către Autism Voice

Principiile cheie ale abordării 
noastre în comunitate

Impactul nostru în 
societate în 2022

Bunăstarea în centrul a 
tot ceea ce facem

Perspective pentru 
2023 și mai departe
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În primăvara anului 2022, peste două 
milioane de persoane din Ucraina s-au 
refugiat în țările vecine, iar peste 200.000 
au ajuns în România. Pentru a-i ajuta pe 
cei afectați, am donat €220,000 pentru 
mai multe inițiative de sprijin, cu scopul 
de a maximiza ajutorul și impactul acolo 
unde era cel mai mult nevoie.

13

Solidaritate cu Ucraina

Umanitatea nu are granițe

Alături de Crucea Roșie, NN a susținut acțiunile de ajutorare a 
refugiaților care au venit în România sau au rămas în Ucraina, prin 
campania Umanitatea nu are granițe.  

Crucea Roșie a dezvoltate multiple inițiative prin care refugiații au 
beneficiat de prim ajutor și asistență, mâncare, îmbrăcăminte, 
medicamente, dar și consiliere, activități educative pentru copii și 
sprijin în regăsirea familiei. 

Împreună cu Code4Romania, NN a contribuit la proiectul de 
dezvoltare a ecosistemului de soluţii digitale menite să vină în 
sprijinul refugiaților, dar și al voluntarilor, ca parte a misiunii 
ample a organizației de a dezvolta și menține infrastructura 
digitală necesară societății din România. 

Ecosistemul digital de răspuns la situații de urgență și crize 
umanitare a oferit refugiaților informații oficiale exacte cu 
privire la intrarea și cazarea în România, infrastructura digitală 
necesară pentru gestionarea ajutorului pe care autoritățile 
centrale și locale au folosit-o pentru a aloca resursele, precum 
și accesul la asistență medicală, educație sau sprijin psihologic.

Ecosistemul digital de răspuns la situații de urgență

Hope, homes and medical aid

Împreună cu Hope and Homes for Children, am ajutat la amenajarea spațiilor 
de cazare și oferirea de asistență copiilor fără familie din Ucraina care au 
venit în România. În total, 104 copii instituționalizați, 43 de adulți însoțitori și 
13 copii ai adulților însoțitori au primit ajutor. Alți 450 de refugiați, în cea mai 
mare parte femei, copii și vârstnici, au primit sprijin imediat și consiliere.

Alături de Royal Club în România, NN a susținut acordarea de asistenţă
medicală ucrainenilor în nevoie. 

Principiile cheie ale abordării 
noastre în comunitate

Impactul nostru în 
societate în 2022

Bunăstarea în centrul a 
tot ceea ce facem

Perspective pentru 
2023 și mai departe
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Aproximativ 150 de angajați NN au alergat la 
NN Charity Run și au transformat cei 770  
kilometri parcurși în donații către Asociația 
Inima Copiilor, pentru proiectul ambițios de 
extindere a Secției de Cardiochirurgie a 
Spitalului de Copii Marie Curie.

Cifră cheie

Despre Săptămâna Implicării în Comunitate
Săptămâna Implicării în Comunitate este o inițiativă 
lansată de NN Group în toate țările în care operează, prin 
ore de voluntariat și sprijin financiar. Aceasta reflectă 
angajamentul grupului de a investi în comunitate până la 
1% din rezultatul operațional înainte de taxe.

Voluntariat pentru amplificarea impactului

500
de voluntari NN România au participat la 
inițiativele derulate în cadrul Săptămânii 
Implicării în Comunitate, cumulând peste 
1.100 de ore de voluntariat

În 2022, ne-am amplificat 
strategia amplă de voluntariat, 
încurajând angajații și 
consultanții financiari să se 
implice în toate inițiativele de 
responsabilitate socială 
desfășurate. În total, 700 de 
membri ai echipei au contribuit 
cu peste 1.750 de ore de 
voluntariat.

Împreună cu Hope and Homes for Children, echipa noastră 
a fost încurajată să facă voluntariat și să se implice într-o 
serie de inițiative pentru a sprijini copiii aflați în dificultate. 
În timpul Săptămânii Implicării în Comunitate, voluntarii NN:
• au oferit cadouri pe 1 iunie unui număr de peste 200 de 

copii fără familie din Ucraina, aflați în centre de 
plasament din România.

• au primit la sediu tineri care se pregătesc să înceapă o 
viață independentă și le-au oferit consiliere pentru 
carieră. 

• au alergat la Color Run pentru a construi o casă unei 
familii defavorizate cu 7 copii.

Cea mai amplă inițiativă cu 
implicarea voluntarilor NN a fost 
Săptămâna Implicării în Comunitate. 
Cu ajutorul voluntarilor, am 
amplificat implicarea noastră în 
inițiativele partenerilor noștri, 
participând la diverse activități 
relevante pentru cauzele pe care le 
susținem, cu focus pe copii.

Săptămâna Implicării în Comunitate

Pe parcursul anului 2022, toate activitățile de voluntariat s-au 
reflectat în multiple inițiative în plus față de cele din Săptămâna 
Implicării în Comunitate, continuând colaborările ample ale NN cu 
ONG-urile partenere. Orele de voluntariat s-au concentrat în 2022 
pe sprijinirea tinerilor care se pregătesc sau au părăsit deja sistemul 
de protecție socială pentru a-și dezvolta abilitățile necesare unei 
vieți independente și pentru a se integra cu succes în societate, pe 
oferirea de materiale didactice copiilor și implicarea acestora în 
activități educaționale sau pe renovarea și decorarea institutului 
dedicat pacienților cu autism.

Principiile cheie ale abordării 
noastre în comunitate

Impactul nostru în 
societate în 2022

Bunăstarea în centrul a 
tot ceea ce facem

Perspective pentru 
2023 și mai departe
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Educația și oportunitățile economice 
ar trebui să fie accesibile tuturor, 
contribuind la autonomia financiară 
și la asigurarea unui viitor mai bun. 
În 2022, am susținut inițiativele de 
suport pentru îmbunătățirea 
educației, dezvoltarea 
antreprenoriatului social și creșterea 
accesului la oportunități 
profesionale pentru tineri. 

Educație, antreprenoriat social și 
oportunități pentru un viitor mai bun

Teach for Romania
Împreună cu Teach for Romania, am creat un program prin care să 
contribuim la creșterea calității educației copiilor din comunități 
defavorizate. Prin donația noastră, am asigurat materiale educaționale 
copiilor în nevoie și am contribuit la pregătirea profesională a cadrelor 
didactice responsabile de educația lor.

NN a continuat să faciliteze antreprenoriatul și inovația socială 
prin competiția internațională Social Innovation Relay,  
sprijinind studenții să identifice probleme reale din 
comunitățile lor și să dezvolte proiecte inovatoare pentru a le 
rezolva.

La ediția 2021-2022 au participat în total 2.050 de elevi din 60 
de licee din întreaga țară. 350 dintre ei au format echipe și au 
dezvoltat o idee de startup social în cadrul Incubatorului JA 
BizzFactory, cu sprijinul mentorilor NN.

Junior Achievement

€60,000
Valoarea totală a donației NN către Teach for Romania

NN a sprijinit inițiativa Economic Opportunities for All
adresată tinerilor cu resurse limitate, cu obiectivul de a facilita 
tranziția acestora de la educație la angajare sau 
antreprenoriat. 

În 2022, aproximativ 7.000 de studenți au avut acces la resurse 
de învățare și 300 au participat la cursuri de formare. 
Totodată, a fost dezvoltată platforma Job Incubator pentru a 
facilita relația dintre tinerii profesioniști și companii.

Principiile cheie ale abordării 
noastre în comunitate

Impactul nostru în 
societate în 2022

Bunăstarea în centrul a 
tot ceea ce facem

Perspective pentru 
2023 și mai departe
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Impactul nostru în 
societate în 2022

Perspective pentru 
2023 și mai departe

Perspective pentru
2023 și mai departe

Creșterea impactului
resurselor noastre în comunitățile noastre locale. Vom construi pe bazele noastre puternice, dezvoltând 
parteneriatele existente și inițiind altele noi pentru a contribui în arii unde implicarea socială este necesară. În acest fel, 
vom crește numărul donațiilor și al orelor de voluntariat.
Amplificarea impactului
prin dezvoltarea continuă a gestionării și evaluării impactului, pentru a ne orienta mai mult pe date în
procesul de luare a deciziilor. Măsurarea impactului ne ajută să înțelegem amploarea susținerii oferite
de partenerii noștri comunităților din care facem parte. Ne asigurăm că rămânem bine informați cu
privire la domeniile noastre de interes și identificăm strategii de sprijin care pot avea un impact mai
mare asupra beneficiarilor.

Extinderea impactului
prin consolidarea unor modalități noi inovatoare de a crea parteneriate și de a face investiții în 
comunitate. Vom amplifica sprijinul acordat cauzelor sociale care fac deja parte din strategia noastră de 
responsabilitate socială, vom căuta noi cauze care să se alinieze viziunii noastre strategice și ne vom 
concentra pe dezvoltarea capacităților noastre de investiții în comunitate și pe extinderea activităților.

Cu o viziune de a schimba societatea în bine și o abordare colaborativă, vom 
continua să lucrăm la soluții noi și eficiente pentru a sprijini nevoile și 
provocările în continuă schimbare ale societății. Privind spre viitor, ne vom 
concentra pe:

În acest fel, vom continua să ne îndreptăm toate eforturile spre maximizarea 
impactului pozitiv asupra oamenilor din comunitățile noastre.

Principiile cheie ale abordării 
noastre în comunitate

Bunăstarea în centrul a 
tot ceea ce facem

Tu contezi
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