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    Warszawa, 25 października 2018 r.  

Informacja prasowa  

Razem możemy więcej 

Dzień Wolontariusza w Pramerica Życie 

 

Fundacja Pramerica oraz Pramerica Życie zorganizowały w Polsce Dzień Wolontariusza, podczas którego 

wolontariusze: pracownicy, współpracownicy i ich rodziny pomagały w domach dziecka, domach dla bezdomnych, 

świetlicach środowiskowych, szpitalach, a także w schronisku dla zwierząt na terenie Polski.  

262 wolontariuszy, przepracowało bezinteresownie łącznie 146 godzin we wrześniu i w październiku na rzecz 10 placówek 

w 9 miastach w Polsce, by pomóc tym, których los wyjątkowo doświadczył. 

 „Pomoc innym jest w DNA naszej organizacji. Zaangażowanie naszych wolontariuszy dowodzi nie tylko 

wrażliwości na potrzeby innych, ale także pokazuje, że łącząc siły wnosimy niezwykłą wartość dla ludzi, których 

otaczamy naszym wsparciem. Na co dzień dbamy o naszych klientów, a poza pracą angażujemy się, by nieść 

pomoc w lokalnych społecznościach.” – powiedziała Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu Pramerica Życie.  

Dzień Wolontariusza polega na wykonywaniu pracy charytatywnej na rzecz lokalnych społeczności, by nieść pomoc tam, 

gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Pomoc opiera się nie tylko na pracach remontowych i porządkowych, ale również na 

zorganizowaniu atrakcji dla podopiecznych placówek. 

W tym roku firma odwiedziła: Dom dla Bezdomnych Betlejem w Warszawie, Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie, 

Dom Dziecka w Kórniku, Centrum Administracyjne nr 1 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krakowie, Szpital 

Dziecięcy w Olsztynie, Tęczowy Domek Interwencyjny w Szczecinie, Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy, 

Stowarzyszenie „Nowy Port” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdańsku, Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy 

Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu oraz Stowarzyszenie „Wspólnymi Siłami” Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Warszawie. 

 

 

Dodatkowe informacje:  

Małgorzata Morańska, malgorzata.moranska@pramerica.pl, Tel. (+48) 660 755 238 

 

O PRAMERICE 

Pramerica Życie TUiR SA jest częścią Grupy Unum, lidera w zapewnianiu ochrony finansowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki i 

Wielkiej Brytanii o ponad 170-letniej tradycji.  

Spółka oferuje grupowe i indywidualne produkty ochronne na polskim rynku. Oferowany przez spółkę zakres ochrony ubezpieczeniowej 

na życie należy do najszerszych w Polsce. Swoją przewagę konkurencyjną Pramerica zbudowała na wyjątkowej trosce o klienta i 

najwyższej jakości usług. Pramerica jest źródłem rzeczywistego wsparcia finansowego dla klientów znajdujących się w trudnej sytuacji, 

nieustannie chroniąc to, co dla nich najcenniejsze, aby mogli realizować swoje życiowe zamierzenia. Spółka tworzy przyjazne 

środowisko pracy oparte na szacunku, w którym ambitne i wyjątkowe osoby mogą odnieść sukces rozwijając się i realizując swój 

potencjał.  

Pramerica otrzymała tytułu „Etycznej Firmy” (2014, 2016, 2017), „Firmy Przyjaznej Klientowi” (2017) oraz „Przyjaznej Firmy 

Ubezpieczeniowej” (2017).  

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pramerica.pl  
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