SIF BANAT-CRIȘANA

POLITICA PRIVIND RESPONSABILITATEA SOCIALĂ
SIF Banat-Crișana înțelege să fie un actor implicat și responsabil, atent și receptiv la nevoile
comunității și la dezvoltarea durabilă a societății.
SIF Banat-Crișana își asumă responsabilități atât față de acționarii săi, cât și față de comunitățile
din proximitate și celelalte grupuri implicate în activitatea sa, urmând o politică de
responsabilitate socială care să ofere o bună utilizare a resurselor financiare direcționabile către
proiecte benefice pentru societate și mediu.

Domenii de interes
SIF Banat-Crișana alege să desfășoare activități, proiecte și campanii de Responsabilitate Socială care
să fie în concordanță atât cu strategia companiei, cât și cu necesitățile comunității, urmărind
promovarea și întărirea valorilor brandului. Rolul de actor social al SIF Banat-Crișana este de a
promova profesionalismul, excelența, inovația, responsabilitatea, spiritul de echipă, diversitatea,
angajamentul, iar în activitatea sa să mențină practici responsabile social, îmbunătățindu-și, continuu
și în mod voluntar, modul de operare, în așa fel încât să contribuie la binele general al comunității și
la protejarea mediului.
SIF Banat-Crișana susține proiecte în domeniile: educație, sănătate, cultură și artă, social,
protecția mediului, sport și expediții (enumerarea neconstituind o ierarhizare).

1. EDUCAȚIE
Fiind cel mai important capital pentru societatea românească de mâine, tinerii trebuie sprijiniți să
devină buni profesioniști. În parteneriat cu licee, universități și asociații studențești, SIF Banat-Crișana
poate asigura suport financiar și social pentru stimularea și susținerea performanței și interesului
pentru creativitate, știință și tehnică.
Modalități de implicare:
 oferirea de burse de studii în domeniul financiar sau non-financiar;
 sprijinire de proiecte de cercetare, oferirea de premii la olimpiade, concursuri;
 sprijin financiar pentru dotări tehnice în școli și universități.

2. SĂNĂTATE
Modalități de implicare:
 finanțarea spitalelor pentru achiziționarea de aparatură performanță;
 finanțarea unor proiecte de terapie pentru copii/persoane cu boli cronice;
 finanțarea unor programe de educație și prevenție medicală.

3. CULTURĂ ȘI ARTĂ
Reputația și stabilitatea în relațiile cu comunitățile sunt avute în vedere de SIF Banat-Crișana prin
asocierea cu valori și proiecte culturale. Valori ca inovația, diversitatea, responsabilitatea, sunt
reflectate cel mai bine în domeniul artistic, cultural și spiritual, valori pe care SIF Banat-Crișana le poate
promova implicându-se în proiecte de conservare a patrimoniului național sau evenimente culturale.
Modalități de implicare:
 sprijin financiar pentru lucrări de restaurare a patrimoniului cultural național;
 sprijinirea proiectelor de teatru, film, muzică, artă contemporană, expoziții.

4. ACȚIUNI UMANITARE / SOCIAL
Modalități de implicare:
 susținerea unor proiecte vizând îmbunătățirea vieții unor categorii defavorizate;
 sprijin pentru sinistrați ca urmare a calamităților naturale.

5. PROTECȚIA MEDIULUI
Modalități de implicare:
 proiecte de reabilitare a unor parcuri;
 susținerea inițiativelor din domeniul conservării mediului și al educației ecologice.

6. SPORT ȘI EXPEDIȚII
Performanța, determinarea, spiritul de echipă, angajamentul, competiția, fairplay-ul sunt valori pe
care SIF Banat-Crișana le prețuiește și care sportul le promovează, fiind astfel și un mijloc de educare.
Modalități de implicare:
 promovarea sportului ca stil de viață sănătos;
 sponsorizarea unor competiții sau expediții importante;
 oferirea de premii la final de an sportivilor remarcabili din cadrul comunității locale.

Criterii de evaluare a proiectelor
SIF Banat-Crișana ține cont de următoarele criterii în evaluarea solicitărilor de sponsorizare /
finanțare a proiectelor:
 grupul țintă al beneficiarilor și mărimea acestuia;
 aria de derulare a proiectului și impactul acestuia în comunitate;
 încadrarea în valorile și politica de Responsabilitate Socială a SIF Banat-Crișana;
 reputația, notorietatea și capacitatea organizațională a solicitantului;
 bugetul total al proiectului și mărimea contribuției solicitate SIF Banat-Crișana.
Este important ca partenerii care solicită sponsorizare/finanțare pentru implementarea unor proiecte
să poată estima și cuantifica rezultatele acestora, dând posibilitatea asigurării că acțiunea propusă
ajută în mod real beneficiarii.
SIF Banat-Crișana își rezervă dreptul de a sponsoriza sau nu propuneri de proiecte, în funcție de
disponibilitatea bugetelor și de menținerea unui echilibru între domeniile de interes, grupurile țintă
și zonele geografice în care acestea se derulează.
SIF Banat-Crișana privilegiază proiecte care:
 au un impact important și de durată în comunitate;
 reușesc să rezolve, fie și parțial, o problemă importantă a comunității;
 au legătură cu domeniul de activitate al companiei;
 aduc un plus de notorietate companiei și vizibilitate la nivel extins;
 beneficiază de implicarea mai multor parteneri.
SIF Banat-Crișana nu sponsorizează proiecte care:
 au ca scop acoperirea cheltuielilor generale ale organizației/instituției solicitante, fără a fi astfel
vizat un proiect concret cu rezultate măsurabile;
 nu se derulează pe teritoriul României;
 au ca beneficiari organizații politice, sindicale sau constituite pe criterii etnice și religioase;
 sunt concentrate exclusiv pe strângere de fonduri.

Modalități de finanțare a proiectelor de Responsabilitate Socială
Politica de implicare în comunitate a SIF Banat-Crișana presupune atât proiecte cu un format propriu
cât și parteneriate cu ONG-uri sau instituții care derulează proiecte în concordanță cu valorile
companiei. Modalitățile de finanțare a proiectelor sunt acțiuni de sponsorizare, de mecenat sau
derularea de acțiuni proprii de responsabilitate socială.

