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        Warszawa, 8 października 2020 r.  

  

 

363 wolontariuszy Unum ruszyło na pomoc osobom dotkniętym 

skutkami pandemii 

 

363 wolontariuszy z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Poznania, Szczecina, Bydgoszczy, Rzeszowa, 

Olsztyna, Łodzi i Wrocławia zaangażowało się w Dzień Wolontariusza organizowany przez Fundację 

Unum. Potrzebna w pandemii pomoc dotarła do służb medycznych, seniorów, osób ubogich  

i bezdomnych, dzieci walczących z chorobami, a nawet do bezdomnych czworonogów.  

 

Pracownicy i współpracownicy Unum Życie zaangażowali się w pomoc wybranym szpitalom i domom 

opieki społecznej, wyposażając je w środki ochrony oraz specjalistyczne środki do dezynfekcji. Pomoc 

trafiła ponadto do osób bezdomnych i ubogich, którym wolontariusze zakupili niezbędne artykuły 

spożywcze i higieniczne. Wsparliśmy finansowo rodziny opiekujące się dziećmi z niepełnosprawnością, 

które z uwagi na ograniczony budżet i mniejsze możliwości skorzystania z pomocy medycznej zmagały 

się z dodatkowymi wyzwaniami. Wolontariusze przekazali pieniądze na rzecz dzieci chorych na raka 

przebywających w klinice onkologicznej. Ochotnicy nie zapomnieli też o czworonogach, które straciły 

dotychczasowe wsparcie i zmagały się z głodem.  

 

„Pandemia dotknęła w mniejszym lub większym stopniu wszystkich, a Ci, którzy na co dzień 

zmagają się z trudnościami losu musieli stawić czoła dodatkowym wyzwaniom, takim jak utrata 

dochodu, brak możliwości leczenia czy terapii oraz brak środków do życia. Corocznie 

spotykaliśmy się, aby nieść pomoc wybranym placówkom, jednak w tym roku musieliśmy 

zmienić formułę. W trosce o bezpieczeństwo naszych wolontariuszy musieliśmy zrezygnować 

ze wspólnej, zespołowej pracy, a w zamian poprosiliśmy naszych wolontariuszy, by wskazali 

nam miejsca i osoby, które w ich społecznościach najbardziej ucierpiały i tam z ich pomocą 

sfinansowaliśmy potrzebną pomoc. Natychmiastowa reakcja naszych wolontariuszy i ogromne 

zaangażowanie są wyrazem ich niezwykłej wrażliwości i życzliwości oraz gotowości do 

nieustannego wsparcia potrzebujących i choć nasze wsparcie to kropla w morzu aktualnych 

potrzeb, to dzięki współpracy naszych wolontariuszy wiemy gdzie i jak tę pomoc możemy 

wspólnie nieść – komentuje Małgorzata Morańska, prezes zarządu Fundacji Unum. 

 

W ramach Dnia Wolontariusza pomoc wolontariuszy dotarła do:  

 Fundacji Wspólnota Chleb Życia,  

 Grupy „Warszawa szyje maski dla medyków”,  

 Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobom Nowotworową,  

 Narodowego Szpitala Onkologicznego w Krakowie,  

 Stowarzyszenia Świętego Celestyna w Mikoszowie,  

 Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie,  

 Domu Pomocy Społecznej Św. Wincentego w Chorzowie,  

 Domu Dziecka w Bninie,  
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 Przytuliska dla Zwierząt w Głownie,  

 Domu Seniora Włókniarz im. Jana Pawła II w Łodzi,  

 dzieci z klubów Olimpiady Specjalne Warmińsko-Mazurskie oraz do rodzin potrzebujących  

z Bydgoszczy i Rzeszowa. 

 
*** 

Dodatkowe informacje:  

Małgorzata Morańska 

Rzecznik prasowy  

malgorzata.moranska@pramerica.pl 

Tel. (+48) 660 755 238 

 

 

Unum Życie TUiR S.A. (www.unum.pl) jest częścią Grupy Unum. W Polsce oferuje grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie o jednym z 
najszerszych na rynku zakresów ochrony, opierając się na wyjątkowej trosce o klienta. W 2019 roku spółka wypłaciła klientom w 
najtrudniejszych chwilach ich życia w sumie 104,8 mln PLN.  

Unum Życie tworzy przyjazne, oparte na szacunku środowisko pracy, w którym każdy może odnieść sukces rozwijając się realizując swój 
potencjał. Tak wysokie standardy zarządzania zyskały uznanie niezależnych instytucji, które przyznały spółce tytuły Najlepszy Pracodawca 
2005, 2006, 2009, 2010, 2012, 2018, 2019,  HR Najwyższej Jakości 2017, 2018, 2019 i Inspiratorzy Biznesu – Najlepszy Pracodawca w 2018. 

Spółka prezentuje najwyższe standardy współpracy na rynku finansowym, uhonorowane wielokrotnie nagrodą Etyczna Firma, Super Etyczna 
Firma, a w 2017 i 2019 roku tytułem Firma Przyjazna Klientowi oraz Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa, a także wyróżnieniem Fair Play w 
2013, 2014 i 2015.  

Grupa Unum (www.unum.com) to jeden z liderów w zakresie ochrony finansowej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Tworzą ją 
spółki Unum US, Colonial Life, Unum UK oraz Unum Życie. Portfolio Unum obejmuje grupowe oraz indywidualne ubezpieczenia ochronne 
zapewniające dochód w wypadku niezdolności do pracy, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia wypadkowe i zdrowotne. W 2019 r. grupa 
odnotowała przychody w wysokości 12 miliardów USD i wypłaciła klientom 7,5  miliardów USD świadczeń.  
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