
#WspieramyFirmy 
i działamy dla Was

Pomagamy tam, gdzie 
możemy najlepiej.  
Dziękujemy, że 
jesteście z nami.

Działamy dla Was



Nowe technologie 
jeszcze nigdy nie były 
tak potrzebne

Dzięki nim możemy się kontaktować z bliskimi, 
prowadzić firmę, uczyć się, robić zakupy czy 
korzystać z banku lub porady lekarskiej.

W Orange rozumiemy, jak duża jest nasza 
odpowiedzialność w obecnej sytuacji. Dlatego 
angażujemy się w wiele inicjatyw społecznych.

Nowe technologie pomagają



Wspieramy służbę Wspieramy służbę 
zdrowia w walce zdrowia w walce 
z pandemiąz pandemią

Wsparliśmy zespół naukowców Warsaw Genomics 
w ich działaniach na rzecz upowszechniania 
i szybszego wykonywania testów na koronawirusa 
SARS-CoV-2.

Ułatwiliśmy funkcjonowanie szczególnie 
obleganych placówek medycznych, zwiększając 
jakość i szybkość internetu LTE oraz dbając o ich 
łącza stacjonarne.

Ustaliliśmy bezpośrednie kontakty 
z administratorami sieci w szpitalach, by móc jak 
najszybciej reagować w przypadku wystąpienia 
awarii, zaoferować dodatkowy sprzęt czy usługi.

Służba zdrowia



Dbamy o edukację oraz bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży

Fundacja Orange pomogła podopiecznym Fundacji SOS Wioski Dziecięce w zakupie laptopów, 
aby dzieci będące pod opieką rodzin zastępczych, niemające dostępu do komputera, mogły 
brać udział w lekcjach na odległość.

Dołączyliśmy do akcji #Komputerdlaucznia prowadzonej przez Fundację Impact i zapewniliśmy 
dzieciom wykluczonym cyfrowo bezpłatny dostęp do internetu.

Zapewniliśmy bezpłatny transfer danych podczas korzystania z wybranych stron edukacyjnych, 
takich jak np. Librus, Vulcan, Eduelo czy Ninateka, oraz państwowych serwisów informacyjnych.

W związku z pandemią zwiększyła się konieczność wsparcia psychologicznego. Dlatego 
uruchomiliśmy telefon zaufania 800 220 280 Fundacji Znajdź Pomoc dla osób dotkniętych 
skutkami pandemii COVID-19 oraz linię 800 440 400 dla Fundacji Sławek, która pomaga 
osobom wykluczonym. Od lat wspieramy również Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 
prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, pod który teraz częściej dzwonią młodzi 
ludzie z prośbą o pomoc psychologiczną.

Edukacja



Pracownicy Orange 
razem pomagają 
po pracy

Wśród nas jest ponad 3000 wolontariuszy, z których 
wielu zareagowało na potrzeby lokalnych społeczności 
podczas pendemii. Pomagamy placówkom 
medycznym, domom dziecka i ośrodkom dla osób 
starszych, szkołom i innym instytucjom publicznym.

Wspieramy medyków i służby ratunkowe, produkując 
przyłbice ochronne oraz adaptery do masek. Do tej 
pory nasi pracownicy w Orange Fab wyprodukowali 
i przekazali bezpłatnie ponad 6100 przyłbic 
ochronnych oraz 800 adapterów. W dalszym ciągu 
przyjmujemy zgłoszenia na adaptery do masek 
ochronnych.

Pracownicy Orange
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