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Informacja prasowa

1115 książek dla młodych pacjentów
od Wolontariuszy Fundacji Unum
Wolontariusze Fundacji Unum wspólnie zebrali 1115 książek. Zostaną one przekazane
Oddziałowi Psychiatrycznemu dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Miejskim
w Rudzie Śląskiej.
Wolontariusze Fundacji Unum przez dwa ostatnie tygodnie października brali udział
w zbiórce książek, która została zorganizowana wraz z Fundacją Zaczytani.org.
Do końca listopada na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Miejskim
w Rudzie Śląskiej stanie specjalnie oznaczona biblioteczka, z której młodzi czytelnicy będą
mogli wybierać najciekawsze dla nich książki.
„Wierzymy, że książki to najlepsi przyjaciele bez względu na to, jak trudny czas przyjdzie
w naszym życiu. Biblioterapia nie tylko pozwala rozwijać świat wyobraźni dzieci i
młodzieży, ale też lepiej poznawać i radzić sobie z emocjami, których doświadczają
młodzi pacjenci. Jesteśmy pełni wdzięczności dla wszystkich Wolontariuszy Fundacji
Unum, którzy tak hojnie dzielili się swoimi zbiorami. – komentuje Małgorzata
Morańska, Prezes Fundacji Unum.
„Fundacja Zaczytani.org od lat wspiera wszystkie instytucje, które zgłaszają
zapotrzebowanie na książki. Od długiego czasu wyposażamy również oddziały dla dzieci
i młodzieży w szpitalach – niejednokrotnie to właśnie w narracji dzieci i młodzież
znajdują ukojenie i ucieczkę od trudów codzienności. Od dawna kierujemy się zasadą, że
z oddziału żaden pacjent nie wychodzi samotny – zawsze towarzyszy mu książka.
Dlatego podarowane przez Wolontariuszy książki znajdują szybko nowych właścicieli i
towarzyszy. W ciągu kolejnego roku dzięki zaangażowaniu i darowiźnie od Fundacji
Unum Zaczytani będą regularnie kupować nowe i uzupełniać książki na półkach, żeby
mali pacjenci mogli zabrać ulubione książki ze sobą. I żeby nikt po wyjściu ze szpitala nie
czuł się samotny. Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc” – mówi Michał Jakub
Stępień, dyrektor zarządzający Fundacji Zaczytani.org.
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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 2021 roku spółka wypłaciła klientom w najtrudniejszych chwilach ich życia w sumie 157 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 2018-2021 Najwyższej Jakości 2017-2021, Gazeta Finansowa:
Najlepszy Pracodawca 2019, 2020, 2021 i Inspiratorzy Biznesu – Najlepszy Pracodawca w 2018.
Spółka prezentuje najwyższe standardy współpracy na rynku finansowym, uhonorowane wielokrotnie nagrodą
Etyczna Firma, Super Etyczna Firma 2018-2021, a w 2017, 2019 i 2021 roku tytułem Firma Przyjazna Klientowi oraz
Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa, a także wyróżnieniem Fair Play w 2013, 2014, 2015 i 2021 r.
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 2021 r. grupa odnotowała przychody w wysokości 13 miliardów
USD i wypłaciła klientom 8 miliardów USD świadczeń..
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