Klikaj w hasła

#BiznesReagujeOdpowiedzialnie

poznaj dobre praktyki firm
i dowiedz się więcej

INSPIRACJE
I INNOWACJE

SŁUŻBA ZDROWIA

SZKOŁY

Zaradność wsparta sprzętem Amiki pomaga w walce
z koronawirusem

ADAMED SmartUP udostępnia uczniom edukacyjną
grę online – walcz z fake newsami

Kampania „Dbaj o siebie, dbaj o innych” Carrefour
Polska

Ceetrus Włochy pomaga w budowie nowego
oddziału intensywnej terapii szpitala Sacco
w Mediolanie

BNP Paribas za milion złotych kupuje ponad 500
laptopów z ruterami dla uczniów

Marka LOTTO wystartowała z ogólnopolskim
projektem #MilionySposobówNaNudę

Coca-Cola Poland: „To nasza wspólna sprawa”

CEMEX Polska wspiera szkoły w zdalnej edukacji
w trakcie pandemii koronawirusa

Raben Expert Channel z eksperckimi komentarzami
na temat sytuacji związanej z pandemią

ERGO Hestia uzbraja ratowników medycznych. Milion
złotych na najważniejszy sprzęt

Jak wzmocnić kompetencje cyfrowe dzieci
i nauczycieli? Programy Fundacji Orange

Robot dezynfekujący opracowany przez Siemensa
wspiera walkę z koronawirusem

Pracownicy Kompanii Piwowarskiej niosą pomoc
najbardziej potrzebującym podczas epidemii

SŁUŻBY MUNDUROWE

Akcja Leroy Merlin „Pomagamy Bohaterom”
Kolejne działania Henkel Polska w ramach
globalnego programu pomocowego w walce
z pandemią COVID-19

LOTOS rozszerza akcję wsparcia dla służb
mundurowych

IKEA wspólnie z partnerami wspiera gminne centra
kwarantanny. Pomoc trafiła do 35 gmin z całej Polski

Środki od PGE na walkę z koronawirusem są już na
kontach szpitali

Na stacjach ORLEN żołnierze obrony terytorialnej
zatankują ze zniżką

LPP z Agencją Rozwoju Przemysłu razem w walce
z koronawirusem

Jerzy Starak i Grupa Polpharma wspierają walkę
z koronawirusem

Bezpłatny płyn do dezynfekcji rąk od spółki z Grupy
PZU

Santader Bank Polska: #Podwójnamocpomagania

Fundacja Tesco nie zapomina o lokalnych
społecznościach w czasie pandemii

Veolia wspiera tarnogórskie szpitale

SPOŁECZNOŚCI

ZAGROŻENI
WYKLUCZENIEM

WOLONTARIAT

VELUX wspiera akcję społeczną #MaskaDlaMedyka

FUNKCJONOWANIE
BIZNESU
Gwarancje BGK dla firm w Santander Bank Polska

10 mln zł od Fundacji Biedronki na wsparcie seniorów
w czasie pandemii

CCC uruchamia Domową Akademię Rozwoju dla
pracowników pionu sprzedaży

Nestlé Polska przekazuje pomoc żywnościową dla
Caritas

10 porad od Deloitte, jak zadbać o tajemnice firmowe
pracując w domu

PGNIG pomaga osobom głuchym w związku
z pandemią koronawirusa

KPMG w Polsce: Jak prowadzić biznes w czasach
COVID-19?

T-Mobile Polska dołączył do akcji
#GOTOWIDOPOMOCY

Działania Stena Recycling w zakresie ograniczenia
rozprzestrzeniania się koronawirusa

Ponad pół tysiąca wolontariuszy Citi wspiera
ratowników w Warszawie i Olsztynie
Enea dla pokoleń – wolontariusze pomogą seniorom
w codziennych zakupach
Internetowi #zdalnidopomocy z ING
Firmy
zaprezentowane
w infografice są
członkami Programu
Partnerstwa Forum
Odpowiedzialnego
Biznesu.

MAPA zaangażowania biznesu w walkę z koronawirusem
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