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W Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. mamy świadomość tego, jak 
ważny jest nasz wpływ na otoczenie. Firmę budujemy wierząc, że najważniejsze 
w biznesie są uczciwość i zaufanie. Jako Towarzystwo Ubezpieczeniowe, jesteśmy 
instytucją zaufania publicznego, co zobowiązuje nas zarówno do etycznego 
prowadzenia działalności, jak i do podejmowania się konkretnych inicjatyw na 
rzecz społeczności lokalnych. 
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OPEN LIFE DZIECIOM Z DOMU DZIECKA  
NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE

Jako ubezpieczyciel doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak 
ważne jest zabezpieczenie przyszłości. Szczególnie bliskie są 

nam dzieci, które są właśnie synonimem naszej przyszłości. Dlatego też wsłuchując się w potrzeby 
naszego otoczenia, od 2012 roku wspieramy podopiecznych Domu Dziecka nr 2 im. Janusza Kor-
czaka w Warszawie, który znajduje się w sąsiedztwie naszej Firmy. 
Regularnie co kwartał Towarzystwo Ubezpieczeń przekazuje darowizny pieniężne na bieżące po-
trzemy Domu Dziecka. Nasi współpracownicy również aktywnie włączają się w niesienie pomocy 
najmłodszym i z zaangażowaniem biorą udział w organizowanych kilka razy w roku zbiórkach 
pieniężnych na bieżące potrzeby placówki, a także w  wewnętrznych aukcjach internetowych.  
Licytowane są rękodzieła wykonane przez wychowanków Domu Dziecka oraz przedmioty prze-
kazane przez naszych pracowników.

"Open Life angażuje się  
w działania na rzecz placówki 
zarówno na poziomie władz 
spółki, jak i pracowniczym."
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UDZIAŁ W CHARYTATYWNYM  
„BIEGU FIRMOWYM”

"Poza działaniami lokalny-
mi Open Life bierze rów-
nież udział w ogólnopolskich  
akcjach charytatywnych."

PARTNER AKCJI  
„MOTO UŚMIECH DLA DZIECIAKÓW” 
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W tym roku po raz drugi pełniliśmy rolę partnera akcji 
„Moto Uśmiech dla Dzieciaków” – eventu zorganizowa-
nego dla podopiecznych z Domu Dziecka nr 2 im. Janusza 
Korczaka w Warszawie z okazji obchodów Dnia Dziecka.  
Dzięki naszemu wsparciu finansowemu, dzieci z Domu 
Dziecka w dniu ich święta przeżyły wiele chwil pełnych ra-
dości i zabawy. Cieszymy się, iż dzięki nam na kilka godzin 
mogły zapomnieć o trudnej rzeczywistości, jaka przypadła 
im w udziale. Zarówno najmłodsi, jak i ci już dojrzalsi pod-
opieczni placówki mogli znaleźć odpowiadające ich zaintere-
sowaniom atrakcje. Wśród wielu elementów programu watro 
wymienić m.in. możliwość korzystania z toru kartingowego, 
pokazy jazdy na motocyklach i samochodami sportowymi,  
piknik z grillem oraz zabawy z animatorami. 

W tym roku po raz drugi nasi 
pracownicy pobiegli w „Biegu 
Firmowym”, evencie organizo-
wanym przez Fundację Everest 
w kilku  miastach w Polsce.  Do-
chody z  tego wydarzenia zostały 
przeznaczone na pomoc dzieciom 
chorym i niepełnosprawnym. Nasi 
pracownicy, którzy wzięli udział 
w warszawskiej edycji biegu, przy-
czynili się do udzielenia wsparcia 
finansowego czteroletniej Natalce 
z rzadkim zespołem genetycznym 
Pradera-Williego.
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