
Pět cílů, nespočet cest
Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) ve světovém měřítku pojmenovávají 
17 oblastí, kterým je potřeba věnovat pozornost, aby i další generace 
mohly žít v pěkném světě. Na Zemi je ale 5 kontinentů, 206 uznaných 
států dle OSN a žije tu skoro 7, 6 miliardy lidí. Každý má přitom jiné 

potřeby a možnosti. A proto každý stát, firma i jednotlivec přispívá hlavně 
k SDGs nejbližším svému prostředí a přesvědčení, stejně jako si jejich 

mezinárodní definici upravuje podle svého lokálního kontextu. 

V Hello bank! se chceme zaměřit na 5 SDGs, které vnímáme jako 
důležité (nejen) v rámci české společnosti a věříme, 

že k nim máme, co říct.

A které to jsou?

ZDRAVÍ 
A KVALITNÍ 

ŽIVOT

KVALITNÍ 
VZDĚLÁNÍ

ROVNOST 
MUŽŮ A ŽEN

DŮSTOJNÁ 
PRÁCE 

A EKONOMICKÝ 
RŮST

ODPOVĚDNÁ 
VÝROBA 

A SPOTŘEBA



Proč nám dává tento cíl smysl?
Zdravá a spokojená společnost je základ pro budoucnost. Chceme proto přispívat k aktivnějšímu 
životnímu stylu, stejně jako k čistšímu prostředí, ve kterém žijeme. Kvalitní podmínky pro 
život potřebuje každý z nás a ne všem se jich dostává. Myslíme tak i na zdravotně či sociálně 
znevýhodněné. 

Co si pod ním v Hello bank! přesně představujeme?
 Aktivnější a zdravější životní styl
 Dobré podmínky pro práci a rovnováha s osobním životem
 Šetrnost k životnímu prostředí
 Přímé zapojení zaměstnanců do prospěšných prací
 Zlepšování kvality života znevýhodněných spoluobčanů
 Podpora charitativních projektů 

Jaké naše kroky a projekty k němu už přispívají?
 Hello dobrovolnictví - naše platforma firemního dobrovolnictví 
 Sportovní komunita Hello kolo a běh & sportovní ambasadoři
 Do práce na kole a interní výzva počítání kilometrů
 Valachy Tour a podpora mnoha sportovních akcí (Wannado, Český běh žen v Ostravě…)
 Charitativní zaměstnanecké snídaně Pečeme s Hello bank!
 Charita (Jedličkův ústav, Projekt Šance…)
 Cash Reader (aplikace pro slabozraké a nevidomé)
  Podpora volnočasových aktivit a zdraví zaměstnanců – 30 dnů dovolené, Cafeterie, Multisport karta
 Větší flexibilita pracovní doby a home office na většině pozic

ZDRAVÍ 
A KVALITNÍ 

ŽIVOT

Jakými maličkostmi může přispět každý z nás? 
1. Každý den se projděte alespoň 30 minut.
2. Pohybem, zdravým jídlem a dostatkem spánku pro sebe uděláte nejvíc.
3. Pečujte i o své duševní zdraví a relaxujte.
4. I když to je samozřejmé, dodržujte hygienická pravidla.
5. Jestli je to ve vašich možnostech, darujte krev.
6. Starejte se o svůj zdravotní stav a choďte na pravidelné prohlídky.
7. Nemějte předsudky vůči očkování – pro sebe i děti.
8. Myslete i na „zadní vrátka“ a zvažte třeba životní pojištění.



Proč nám dává tento cíl smysl?
Vzdělanost, široký rozhled o dění a schopnost odlišovat pravdivost zpráv, stejně jako základy 
finanční gramotnosti i ovládání digitálních technologií. To je vyspělá společnost 21. století a naší 
snahou je, aby k obecnému, finančnímu i „digitálnímu“ přehledu mělo přístup co nejvíce lidí. 

Co si pod ním v Hello bank! přesně představujeme?
 Průběžné vzdělávání zaměstnanců

 Aktivní zapojení do posilování finanční gramotnosti

 Účast na edukačních projektech nejen pro děti

 Spolupráce na odborných diskuzích

 Vzdělávání a návody pro klienty o užívání digitálních služeb

 Povědomí o kyberbezpečnosti a informovanost o ochraně před útoky
 

Jaké naše kroky a projekty k němu už přispívají?
  Zaměstnanecká vzdělávací platforma, externí školení a rozvojové projekty v rámci BNP Paribas

  Systém včasné a průběžné informovanosti zaměstnanců, když se něco vážného děje 

 Zapojení do projektu finanční gramotnosti Bankéři do škol

  Vytvoření tutoriál videí pro seznámení klientů s našimi digitálními službami (např. internetové 
a mobilní bankovnictví)

KVALITNÍ 
VZDĚLÁNÍ

Jakými maličkostmi může přispět každý z nás? 
1. Buďte otevření novým poznatkům, pořád se máme, co učit.
2. Jestli máte možnost se rozvíjet na školeních, využijte toho.
3. Jděte příkladem dětem, že vlídnost a laskavost jsou samozřejmostí.
4. Darujte knížky, které už nepotřebujete. Nebo je sdílejte.
5.  I vy můžete být učitelem – nejen svých ale třeba i společensky 

znevýhodněných dětí.
6.  Podporujte základní vzdělání pro všechny a buďte mentory 

v posilování povědomí o finanční gramotnosti.
7. Popřemýšlejte vždy o tom, co kde čtete a zkuste rozeznat  fake news.
8. Vyhledávejte informace a čerpejte vždy z více zdrojů.
9. V digitálním prostředí buďte obezřetní vůči kyberútokům nebo šikaně.



Proč nám dává tento cíl smysl?
Žijeme ve vyspělé společnosti, kde se pozice mužů a žen vyrovnala. Chceme usilovat o boření 
genderových předsudků, které tu přetrvávají, stejně jako o co největší rovnost mezi muži a ženami 
nejen v pracovním životě. I ženy přeci mohou mít stejně dobré nápady. 

Co si pod ním v Hello bank! přesně představujeme?
 Stejné pracovní a platové možnosti pro obě pohlaví

 Předcházení předsudkům v práci i v soukromém životě

 Naslouchání a větší vzájemný dialog

 Ochrana žen především před obtěžováním a diskriminací

 Jít příkladem a fungovat takto jako zaměstnavatel
 

Jaké naše kroky a projekty k němu už přispívají?
 Zaměstnanecká komunita Hello Women

 Podepsání Charty diverzity

 Složení našeho managementu s hojným zastoupením žen

 Zkrácené úvazky pro kolegyně po mateřské dovolené

Jakými maličkostmi může přispět každý z nás? 
1.  Zamyslete se, jestli nepoužíváte nějaké genderové stereotypy a pokud 

ano, zkuste to změnit.
2.  Když se setkáte se sexismem, braňte se a ozvěte se v případě 

sexuálního obtěžování. 
3.  Vysvětlujte dětem genderovou rovnost a veďte je k ní.
4.  Nenechte to být, když se setkáte s diskriminací žen nebo slabších.
5.  Ve svých rozhodováních zkuste vytěsnit genderové předsudky.
6.  Respektujte názor druhého pohlaví a buďte otevření diskuzi.

ROVNOST 
MUŽŮ A ŽEN



Proč nám dává tento cíl smysl?
Hospodářský růst je hnací silou rozvoje naší země a základem pro to, abychom se tu měli dobře. 
Našimi produkty pomůžeme klientům k hospodaření s jejich financemi a zároveň přispějeme 
k výkonu ekonomiky a k tvorbě pracovních míst coby dobrý zaměstnavatel. 

Co si pod ním v Hello bank! přesně představujeme?
 Nabídka našich produktů a služeb odpovídající na potřeby klientů

 Zodpovědné úvěrování a udržitelný rozvoj našeho obchodu

 Obchodní model reagující na aktuální tržní situaci

 Blízkost klientům  - online i na pobočkách

 Dobré pracovní podmínky pro zaměstnance, ohodnocení jejich práce, možnost kariérního růstu

 Dialog s našimi kolegy jako motor pro zlepšování nás všech

 Podpora start-up projektů a společností

Jaké naše kroky a projekty k němu už přispívají?
  Neustálé zlepšování a rozšiřování nabídky  našich produktů a služeb

  Inovace a dostupnost našich služeb plně online (např. sjednání půjčky, běžného či spořicího účtu) 
a tím větší blízkost klientům

  Průběžná setkání Hello ambasadorů a společné diskuze o zlepšování našeho obchodu i života uvnitř 
Hello bank!

 Hello LIMe jako nástroj pro inovace navrhované zaměstnanci

  Příjemné pracovní prostředí na zrekonstruovaných pobočkách a další probíhající úpravy 
(lepší zázemí pro sportovce atd.)

  Firemní benefity či společné akce nad rámec finančního ohodnocení

  Partnerství se Startup World Cup & Summit  - největší evropskou soutěží start-up projektů

Jakými maličkostmi může přispět každý z nás? 
1.  Naučte se, jak správně hospodařit a pečovat o rodinné finance.
2.  Zajímejte se o původ potravin a věcí, které kupujete.
3.  Zkuste kupovat vždy lokální produkty v dané zemi.
4.  Porozhlédněte se i mimo velké obchodní řetězce, také malí domácí 

producenti nabízejí zajímavé zboží, leckdy i lepší a originálnější.
5.  V zaměstnání dbejte na svou bezpečnost a dobré podmínky 

pro práci.
6.  Když se v práci setkáte s diskriminací, upozorněte na ni.

DŮSTOJNÁ 
PRÁCE 

A EKONOMICKÝ 
RŮST



Proč nám dává tento cíl smysl?
Život v přebytku je pro nás běžný. Hodně se vyrábí i spotřebovává. Přírodní zdroje jsou ale 
omezené a vypořádat se musíme i s odpadem. V tom, co děláme a jak žijeme, proto chceme šetřit 
přírodní bohatství a snižovat materiální „stopu“, aby se planeta brzy nevyčerpala. 

Co si pod ním v Hello bank! přesně představujeme?
 Šetření zdroji v práci a doma – hlavně vodou a energiemi
 Větší digitalizace a omezení spotřeby papíru
 Snižování uhlíkové stopy
 Recyklace odpadu
 Motivace zaměstnanců i klientů k udržitelnějšímu chování každý den
 Nahrazení jednorázových věcí těmi, které se dají použít opakovaně
 Podpora sdílené ekonomiky
 Navracení přírodě to, co jsme jí vzali (např. vysazováním stromů)
 Zvyšování povědomí o aktuálním plýtvání a nutnosti šetření

Jaké naše kroky a projekty k němu už přispívají?
 Hello EKO půjčka - financování úspornějšího a více ekologického bydlení
 Hello ekologie – recyklace a další úsporná opatření i chování
 Spolupráce s firmou Remobil na ekologické likvidaci elektroodpadu
 Plogging, výsadba stromů a další prospěšné aktivity
 Partnerství s projektem Zodpovědná firma
 Digitalizace našich služeb, internetové a mobilní bankovnictví, zpoplatnění papírových výpisů
 E-sign umožňující podpisy smluv bez nutnosti jejich tisku
 Nová technika v sedacích místnostech – snižování počtu služebních cest, a tím redukce emisí
 Vybavení zaměstnanců notebooky – nižší potřeba využívání papíru
 Chytré popisovací zdi a mazací tabule namísto papírových flipchartů
 Úplný přechod na recyklovaný papír

ODPOVĚDNÁ 
VÝROBA 

A SPOTŘEBA

Jakými maličkostmi může přispět každý z nás? 
1.  Recyklujte odpad, používejte věci opakovaně, sdílejte je.
2.  Věci, které často nevyužíváte, si půjčujte nebo je kupte z druhé ruky.
3.  Nepořizujte si zbytečné věci, ať je brzy zase nemusíte vyhazovat.
4.  Nenechávejte zbytky a kompostujte.
5.  Zamyslete se nad množstvím odpadu, který produkujete  - zkuste snížit 

množství jednorázových obalů a nakupujte do látkové tašky.
6.  Neplýtvejte vodou ani dalšími přírodními zdroji.
7.  Nezatěžujte přírodu chemickými látkami.


