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Warszawa, 29 grudnia 2017 r.

Open Life z kolejną Akcją Świąteczną

Dobiegła końca piąta edycja organizowanej przez Open Life TU Życie S.A. Akcji Świątecznej. Zebrane przez
pracowników Towarzystwa środki zostaną przekazane na pomoc dla dzieci zamieszkujących warszawski Dom Dziecka
im. Janusza Korczaka.
Open Life co roku organizuje internetową aukcję ozdób świątecznych – część z nich przygotowują dzieci z Domu Dziecka
im. Janusza Korczaka w Warszawie, część przynoszą pracownicy spółki. Środki zebrane w toku tegorocznej, piątej już aukcji,
przeprowadzonej 18 i 19 grudnia, Dom Dziecka przeznaczy na przedmioty pierwszej potrzeby: chemię domową, artykuły szkolne,
środki kosmetyczne – Każdego roku dzieła podopiecznych z domu dziecka mają konkretny motyw przewodni. Tym razem mali
artyści przygotowali nastrojowe lampiony i magnesy na lodówkę – mówi Kamila Kępińska, dyrektor departamentu Marketingu
i PR Open Life TU Życie S.A.
Open Life wspiera warszawski Dom Dziecka im. Janusza Korczaka od 2013 r. Niezależnie od Akcji Świątecznej, w którą
zaangażowani są wszyscy pracownicy, co rok przekazuje na jego podopiecznych stałą kwotę. Pieniądze te wykorzystywane są na
cele statutowe Domu, a także na organizację różnego rodzaju imprez dla dzieci, takich jak wycieczka na tor kartingowy, warsztaty
z malowania ceramiki i inne.
– Z Domem Dziecka im. Janusza Korczaka jesteśmy naprawdę blisko. Także w sensie dosłownym, bo dzielą nas zaledwie
dwie przecznice – mówi Krzysztof Bukowski, prezes zarządu Open Life TU Życie S.A. – Sam od wielu lat jestem gościem
w Korczaku, biorę udział w organizowanych przez Dom ogniskach i grillach, i wiem, że mieszkają tam niesamowite dzieciaki.
Korzystając z przedświątecznej atmosfery, wszystkich serdecznie zachęcam do poznania ich osobiście. Dom nieustannie
poszukuje nowych sponsorów i darczyńców – dodaje.
fOpen Life nie mniej chętnie angażuje się w akcje zewnętrzne – w tym roku wziął udział m.in. w zbiórce przyborów szkolnych
i w świątecznej zbiórce prezentów organizowanych przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich. Zabawki trafią do dzieci ze
Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas przy ul. Gorlickiej w Warszawie.
Program CSR ruszył z inicjatywy samych pracowników, z których część udziela pomocy Domu Dziecka również indywidualnie,
w ramach wolontariatu.

KONTAKT
Kamila Kępińska
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
e-mail: kamila.kepinska@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551,
posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

