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Dobre praktyki Unum w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

 

Dwa projekty Unum i Fundacji Unum zostały opublikowane w 18. edycji raportu Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”. Docenione 

zostały inicjatywy: Opowiem Ci bajkę oraz Dzień Wolontariusza. 

Opowiem Ci bajkę to konkurs literacki wśród dzieci przebywających w domach dziecka, placówkach 

wychowawczych i rodzinach zastępczych. Dzieci piszą opowiadania na wybrany temat  

a dwunastoosobowe jury w postaci wolontariuszy spółki wybiera najlepszych 10 autorów. Laureaci 

konkursu w ramach nagrody wyjeżdża na warsztaty literackie ufundowane przez Fundację Unum, która 

dodatkowo wydaje książkę złożoną z nagrodzonych prac.  

Druga praktyka uwzględniona w Raporcie w kategorii praktyk wieloletnich, to coroczny Dzień 

Wolontariusza. Od 20 lat pracownicy i współpracownicy spółki oraz ich przyjaciele i członkowie rodzin 

remontują i pomagają w domach dziecka, świetlicach, schroniskach. Praca z potrzeby serca corocznie 

skupia ponad 300 osób i wspiera 10 placówek w całej Polsce.  

  ̶  Jesteśmy niezwykle dumni i dziękujemy Forum Odpowiedzialnego Biznesu za docenienie naszych 

działań i przedstawienie ich w raporcie stanowiącym inspirację dla innych firm, które chcą rozwijać swoją 

społeczną odpowiedzialność. Nasze inicjatywy nie byłyby możliwe gdyby nie zaangażowani i oddani 

wolontariusze, którzy je corocznie realizują. Zarówno programy, które na stałe wpisane są w nasze 

działanie społeczne, jak i nowe akcje teraz w tym wyjątkowym czasie. Wrażliwość na potrzeby czy  

to seniorów, czy służb medycznych budzi nasz podziw i jest doskonałym potwierdzeniem tego, że dobre 

firmy tworzą wyjątkowi ludzie. – komentuje Małgorzata Morańska, rzecznik prasowy Unum i prezes 

Fundacji Unum. 

̶ Pierwszy kwartał 2020 roku ukazał, że przed biznesem stoją kolejne, pilne wyzwania  

o charakterze społecznym. Kryzys związany z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 dowiódł, że firmy 

potrafią reagować szybko, niosąc pomoc i wsparcie. – mówi Marzena Strzelczak dyrektorka generalna 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu. - Dookoła obserwujemy kolejne, liczne akcje solidarnościowe  

i pomocowe. Ważne, by po tym zrywie, nie nastąpiła zapaść. Już widać, że zachodząca na naszych 

oczach zmiana jest wielowymiarowa – dodaje. 

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu, organizacji eksperckiej, pozostającej inicjatorem i partnerem przedsięwzięć 

kluczowych dla polskiego CSR. Raport jest wydawany od 2002 roku i stanowi przegląd aktywności firm, 

które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z 

odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. Tegoroczna premiera odbyła się 16 kwietnia br. w 

bezpiecznej formie online poprzez stronę Facebook 
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(https://www.facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu/videos/632986477557637/). Więcej  

na: http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/. 

 

*** 

Dodatkowe informacje:  

Małgorzata Morańska 
Rzecznik prasowy  
malgorzata.moranska@unum.pl  
Tel. (+48) 660 755 238 
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