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Largim scopul Generali catre cei mai vulnerabili din societatea noastra

The Human Safety Net:

O miscare globala de oameni care ajuta oameni

Ce este The Human Safety Net?

Misiune

De a debloca potentialul

persoanelor care traiesc in medii

vulnerabile, astfel incat ei sa

poata transforma viata familiilor si

a comunitatilor lor.

The Human Safety Net este o 

Fundatie infiintata de Generali in 

2017.

Prin mobilizarea oamenilor si a 

resurselor sale (timp, abilitati, 

retele, active, produse), Generali

actioneaza pentru a amplifica

impactul The Human Safety Net.

Human Safety Net sprijina

familii cu copii mici si

integrarea refugiatilor.

Reuneste punctele forte ale 

organizatiilor non-profit și ale 

sectorului privat, in Europa, Asia 

si America de Sud.

Ca retea deschisa, saluta 

colaborarea cu alte companii si 

organizatii.



23 47 Peste 30.700
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O miscare globala
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for

Refugiații au talent si rezistenta pentru a 

construi afaceri de succes - dar au nevoie

de sprijin dedicat.

Programul Start-Up-uri pentru refugiati

ajută refugiații să se dezvolte ca 

antreprenori pentru a-i integra în tarile

adoptive.

5 tari cu 4 parteneri9 parteneri in 4 tari si 14 locatii26 ONG-uri partenere in 18 tari, cu peste
100 locatii

Pentru nou-nascutiStart-Up-uri pentru refugiațiPentru Familii

Nasterile premature si complicatiile
la naștere precum asfixia pot 
influenta sanatatea viitoare a 
copilul. Programul pentru Nou-
nascuti imbunatateste calitatea
ingrijirii si sprijinul pentru acesti
copii si familiilor lor, mai ales în
comunitatile vulnerabile.

Programul pentru Familii sprijina parintii, 

care traiesc în circumstante vulnerabile, in 

primii sase ani din viata copiilor lor, pentru

a pune cele mai solide baze posibile

pentru viitorul lor, contribuind la 

dezvoltarea copilariei timpurii (DCT)

‘Acest program m-a ajutat

foarte mult. Acum

intelegem mai bine cum sa

avem grija de copiii nostri, 

ceea ce nu stiam inainte ”

Ana Mariana, Indonezia

‘Am experimentat totul ca 

tanar antreprenor si nou

venit, atat bune cat si rele. 

Dar nu mă descurajez. Ma 

ridic si ma duc inapoi la 

lucru! ’

Beslan, Germany

3 Programe



The Human Safety Net in Romania

Generali & Noi Orizonturi in 2019

• Sustinerea programului Cercul Sigurantei

• Demarat in Aprilie 2019 – pilot in Gura Sutii (DB) 

• Finalizare: EoY 2019

• Beneficiari: 200 parinti

• 10 comunitati

Cercul Sigurantei
Aproximativ 200 de adulti din 10 comunitati - din care jumatate parinti din 

categorii defavorizate, dar si cadre didactice care lucreaza cu copiii vor

parcurge programul “Cercul sigurantei”. Acesta consta in 8 sesiuni a cate 2 

ore fiecare, in care facilitatori acreditati se intalnesc cu parintii, le prezinta

materiale video si, prin multe discutii libere si schimburi de experienta, ii 

ajuta pe fiecare sa identifice si sa raspunda cat mai bine nevoilor celor mici.



Octombrie 2020

Lansarea primei recrutari globale a
Echipelor de Ambasadori The Human Safety Net pentru
2021 



Echipele de Ambasadori The Human Safety Net:
Activati organizatia noastra si multiplicati impactul

Pentru a duce mai departe acest angajament, construim o 
comunitate interna de angajati si agenti in tarile în care 
THSN este activ: Echipele de ambasadori ai The Human 
Safety Net

Echipele de ambasadori susțin echipa THSN a Romaniei
pentru a multiplica impactul in comunitatile in care 
traim si lucram, cot la cot cu ONG-urile noastre, 
sprijinind familiile cu copii mici și integrând refugiatii prin
muncă

Angajații și agenții Generali au dedicat deja peste 20.000 
de ore de voluntariat catre The Human Safety Net.

Driving the 
engagement 
at local level

Connected 
globally



● O echipă nationala structurată care 

este formata din angajați sau agenți

ambasadori din diferite departamente si

regiuni, cu experiente diferite. 

● Fiecare membru al echipei este numit

pentru un an. Recrutarea are loc anual în

timpul celui de-al patrulea trimestru.

● Timp de un an, Echipa Ambasadorilor

va conduce activitățile THSN în țara lor

și își va implica colegii

internal

● Fiecare echipă primește o misiune clară

pentru un an de la echipa coordonatoare

a THSN. Misiunea echipei este definită

pentru a ne asigura că ne putem îndeplini

angajamentul pentru comunitate și pentru

a dezvolta mișcarea în fiecare an.

● Fiecare echipă va colabora pentru a 

propune și construi planul si pentru a 

atinge obiectivul și a-și îndeplini

misiunea. Pentru a face acest lucru, ei

colaborează îndeaproape cu echipa

coordonatoare a THSN din fiecare tara.

● Sunt cunoscuți și vizibili în cadrul

organizației și recunoscuți public pentru

implicarea și contribuția lor. Sunt reperul și

prima linie de contact pentru toți angajații și

agenții.

● Fiecare echipă de ambasadori face parte 

din Comunitatea echipei ambasadorilor

globali, care reuneste toate echipele la nivel

global. Va beneficia de o anumită pregătire și

instruire și va putea face schimb de experienta

cu echipele din celelalte țări.

● Ei vor putea facilita un mai mare succes al 

Programului de dezvoltare manageriala

durabilă, acționând în calitate de consilieri

experți pentru Talentele noastre implicate acolo

unde este necesar.

ABC-ul echipelor de Ambasadori

Ce este o echipa de 

Ambasadori?
Care este misiunea?

Care sunt oportunitatile

pentru echipe?



Descopera cele 4 echipe

de Ambasadori THSN



Echipa Jurnalistilor

Creatorii de continut din Romania

Sunteti echipa oficiala de jurnalisti a THSN in Romania si

creati continut pentru a relata despre activitatile

programelor din tara voastra. (activitati de voluntariat, 

povesti despre beneficiari, prezentarea ONG-urilor, 

activitati interne de strangere de fonduri etc.)

Urmariti indeaproape planul de activitati din tara voastra si

asigurati prezenta unui membru al echipei la fiecare

activitate importanta THSN pentru a surprinde si pentru a 

spune o poveste prin fotografii, clipuri si interviuri.

Sprijiniti echipa ambasadorilor pentru a crea continut si

imagini captivante, astfel incat THSN sa fie tot mai vizibil

si mai plin de viata.

Exemple de activitati:

• Sunteti jurnalistii care 

relateaza despre

evenimente fizice si 

online

• Prezentati povestile

ONG-urilor si activitatile

de voluntariat.

• Descrieti povestile

beneficiarilor.

• Faceti fotografii, scrieti

texte, produceti

videoclipuri scurte

pentru a le publica pe 

platforma de voluntariat

sau pe diverse canale 

de comunicare.

Mentiune importanta: avand in vedere riscurile generate de pandemia COVID-19, orice actiuni concrete ale acestei initiative vor fi definite 

astfel incat sa respecte toate masurile de siguranta impuse de autoritatile din Romania, cat si pe cele implementate in Generali Romania.



ECHIPA AMBASADORILOR INTERNI

Amplificatorii de vizibilitate

Creati idei, momente sau activitati pentru a mentine THSN 

plin de viata in organizatie, propunand si implementand un 

plan pentru a face THSN vizibil in viata de zi cu zi a 

angajatilor si a agentilor.

Actualizati mesaje si videoclipuri pe diferitele canale de 

comunicare interna pentru a asigura vizibilitatea noutatilor si 

pentru a vedea succesul programului si impactul pozitiv in 

comunitate.

Va asigurati ca angajatii sunt la curent si afla despre

activitatile THSN redistribuind si transmitand informatiile.

De asemenea, lucrati alaturi de echipa de jurnalisti si de cea

de strangere de fonduri.

Exemple de activitati:

● Organizati conferinte / 

seminarii web cu 

personalul ONG-urilor

● Invitati un beneficiar sa-si 

spuna povestea

● Dedicati o sala de sedinte

initiativei THSN

● Realizati activitati de 

voluntariat intern cum ar fi 

colectarea de carti pentru

copii, construiti o echipa

de alergatori THSN

Mentiune importanta: avand in vedere riscurile generate de pandemia COVID-19, orice actiuni concrete ale acestei initiative vor fi definite 

astfel incat sa respecte toate masurile de siguranta impuse de autoritatile din Romania, cat si pe cele implementate in Generali Romania.



Cautatorii de donatori

Propuneti si coordonati planul anual de strangere

de fonduri pentru a indeplini obiectivul anual.

Integrati si activati toate tipurile de activitati de 

strangere de fonduri: digitale si fizice sau ambele

Interactionati cu mai multe parti interne interesate

(marketing, evenimente, resurse umane, fluxul de 

ambasadori ai agentilor) pentru a va prezenta

ideile si a obtine sprijinul acestora

De asemenea, lucrati alaturi de echipa de 

ambasadori ai agentilor

ECHIPA DE STRANGERE 

DE DONATII

Exemple de activitati:

• Propuneri de strangere de 

fonduri din activitati sponsorizate

precum maratoane, strangerea

de fonduri de la angajati

• Sustinerea initiativelor interne 

ale angajatilor de a colecta bani

(targ de Craciun, vanzarile de 

prajituri etc.)

• Sustinerea provocarii anuale

de voluntariat global

• Coordonarea strangerii de 

fonduri de la clienti alaturi de 

echipa ambasadorilor agentilor

Mentiune importanta: avand in vedere riscurile generate de pandemia COVID-19, orice actiuni concrete ale acestei initiative vor fi definite 

astfel incat sa respecte toate masurile de siguranta impuse de autoritatile din Romania, cat si pe cele implementate in Generali Romania.



AGENTS TEAM

The customer activators

Sunteti echipa oficiala THSN care defineste si valideaza

toate activitatile THSN pentru retelele de vanzari (agenti, 

brokeri, sucursale). 

Pregatiti planul anual pentru colegii tai cu un anumit obiectiv

principal: activarea si implicarea clientilor nostri in THSN prin

activitati de strangere de fonduri.

Actionati drept contact principal si reprezentati THSN in fata 

colegilor vostri. Prezentati actiunile si le promovati in timpul

intalnirilor nationale si regionale. Propuneti activitati de 

implicare nationale si individuale pentru a ajuta reteaua de 

agenti sa fie un actor vizibil al THSN in comunitatea lor.

Construiti si activati o retea de „agenti implicati" in Romania.

Exemple de 

activitati:

● organizati

colectarea nationala

sau judeteana de 

jucarii sau carti

● propuneti campanii

de strangere de 

fonduri de la client

● Adaptati oferta de 

produse inclusiv

pentru posibilitatea

donarii

Mentiune importanta: avand in vedere riscurile generate de pandemia COVID-19, orice actiuni concrete ale acestei initiative vor fi definite 

astfel incat sa respecte toate masurile de siguranta impuse de autoritatile din Romania, cat si pe cele implementate in Generali Romania.



Rolul meu in echipa de Ambasadori THSN

internal

• Doresc sa fiu un membru active al echipei de ambasadori

• Accept sa fiu implicat pentru o perioada de un an, in intervalul Ianuarie - Decembrie

2021. 

• Imi iau acest angajament pe langa sarcinile aferente job-ului obisnuit.

• Inteleg ca acest angajament este si o responsabilitate fata de initiativa The Human 

Safety Net in Romania si sunt dispus sa imi aduc aportul fata de aceasta.

Angajamentul meu

Mentiune importanta: avand in vedere riscurile generate de pandemia COVID-19, orice actiuni concrete ale acestei initiative vor fi definite 

astfel incat sa respecte toate masurile de siguranta impuse de autoritatile din Romania, cat si pe cele implementate in Generali Romania.



Rolul meu in echipa Ambasadorilor THSN

internal

• Vei face parte dintr-o comunitate internationala plina de energie, alcatuita din voluntari, si

vei deveni oficial membru al  comunitatii globale ce va reuni pana la 500 de ambasadori.

• Ai oportunitatea de a impinge mai departe aceasta initiativa si de a descoperi cum poate

genera, la randul sau, mai multe beneficii pentru comunitate.

• Vei descoperi noi moduri de a-ti valorifica abilitatile si talentul, vei colabora indeaproape cu 

partenerii ONG si vei intra in contact cu beneficiarii pentru a vedea impactul pozitiv pe care 

il poate avea un lant de oameni care ajuta oameni. 

• Vei fi un abasador vizibil al Reditude, noua campanie de brand a Generali, avand grija de 

cei vulnerabili.

De ce sa fiu ambasador?

Mentiune importanta: avand in vedere riscurile generate de pandemia COVID-19, orice actiuni concrete ale acestei initiative vor fi definite 

astfel incat sa respecte toate masurile de siguranta impuse de autoritatile din Romania, cat si pe cele implementate in Generali Romania.



Cum ma pot alatura

Pentru a te alatura uneia dintre echipe, acceseaza
pagina dedicata recrutarii

Mai multe despre echipele de 

Ambasadori 2021

Selectia se va face de catre Echipa locala THSN alaturi de departamentul de resurse umane in 
prima parte a lunii Noiembrie. 

Deadline 
pentru
aplicatii:

30 Octombrie

https://www.thehumansafetynet.org/ambassadorsteams2021


Timeline pentru echipele de Ambasadori

THSN in Romania

Q&A Webinar Termen limita pentru aplicatii

4 Decembrie

Webinar global cu toate echipele

de ambasadori si Monica Possa, 

Group HR

30 Octombrie20 octombrie

Selectia si anuntarea

echipelor

Noiembrie

Mentiune importanta: avand in vedere riscurile generate de pandemia COVID-19, orice actiuni concrete ale acestei initiative vor fi definite 

astfel incat sa respecte toate masurile de siguranta impuse de autoritatile din Romania, cat si pe cele implementate in Generali Romania.



Multumim!


