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Aon empowers economic and human possibility!
11 czerwca: światowy dzień pomocy charytatywnej w korporacji Aon
Z okazji światowego dnia pomocy charytatywnej, jakim w korporacji Aon (Aon plc) w 2015 r. jest 11 czerwca,
pracownicy Aon Hewitt Consulting (Performance, Reward & Talent) z Warszawy i Krakowa, biorą udział
w globalnej akcji Aon, pomagając Interwencyjnemu Ośrodkowi Preadopcyjnemu (IOP) w Otwocku.
WARSZAWA, (11 czerwca, 2015)
W tym dniu pracownicy korporacji Aon z ponad 40 krajów i ponad 150 miast, angażują się w pomoc dla
wybranych organizacji charytatywnych lub przeznaczają swój czas, ekspertyzę i zaangażowanie na wsparcie
społeczności lokalnej. W dniu dzisiejszym pracownicy Aon angażują się w ponad 400 akcji na całym świecie.
"Wybraliśmy Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) – unikalny w skali kraju i jedyny w województwie
mazowieckim ośrodek interwencyjny, przyjmujący noworodki i niemowlęta w nagłych sytuacjach kryzysowych,
pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodziców. Jego działalność służy ochronie najmłodszych dzieci
przed negatywnymi skutkami sieroctwa" – powiedział Edward Stanoch – dyrektor zarządzający i członek
zarządu Aon Hewitt w Polsce, w ramach europejskich struktur Aon Hewitt – szef praktyki Talent.
Nadrzędnym celem IOP jest jak najszybsze przywrócenie dzieciom rodziny przez umożliwienie powrotu do
rodziców biologicznych lub powierzenie rodzinie adopcyjnej lub zastępczej. IOP to mieszkanie dla dzieci
urządzone w standardzie oddziału niemowlęcego. Dla bezpieczeństwa dzieci ośrodek usytuowany jest
w szpitalu, w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału pediatrycznego.
W dniach od 8 do 10 czerwca w biurach Aon Hewitt Consulting w Warszawie i w Krakowie odbyła się zbiórka
najpotrzebniejszych rzeczy dla IOP, które 11 czerwca wolontariusze z Aon Hewitt zawieźli do Otwocka.
"Zebrane i przekazane rzeczy – to w zasadzie wszystko, co jest potrzebne maleńkim dzieciom, a zużywa się
na bieżąco przy opiece nad nimi: pieluszki, chusteczki nawilżające, kremy na odparzenia pieluszkowe, płyny
do kąpieli, mleko w proszku, słoiczki z jedzeniem dla dzieci poniżej 1 roku życia, buteleczki i smoczki
zapasowe do butelek" – powiedziała Magdalena Czerwińska – HR Business Partner Aon Hewitt.
Akcję wsparła Magdalena Różczka, ambasadorka Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego
w Otwocku, Fundacji Rodzin Adopcyjnych, UNICEF’u, Fundacji Spełnionych Marzeń.
Do zorganizowanej przez Aon Hewitt Consulting akcji dołączyła Grupa Adamed przekazując kosmetyki
i lekarstwa dla dzieci oraz agencja marketingowa Master Brand Group, która ufundowała zestaw kosmetyków
pielęgnacyjnych.
„Firmy – właściwie funkcjonując w przestrzeni społecznej, mogą znacząco przyczynić się do pozytywnego
rozwoju całej społeczności. Jestem dumny z moich koleżanek i kolegów z Aon, którzy dziś jednoczą się na
rzecz tych, którzy znaleźli się w potrzebie” – powiedział Edward Stanoch, dyrektor zarządzający, członek
zarządu Aon Hewitt w Polsce oraz szef europejskiej praktyki Talent.

Więcej informacji na temat innych działań charytatywnych, w których biorą dziś udział pracownicy korporacji
Aon, znajduje się na specjalnej stronie Aon Empowers Results: http://www.aon.com/empowerresults/in-ourcommunities/global-service-day/.
Śledź nasze działania w mediach społecznościowych @Aon_plc
Instagram #EmpowerResults
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O Aon Hewitt
Aon Hewitt to światowy lider doradztwa i rozwiązań outsourcingowych w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.
Wspieramy organizacje w kwestiach związanych z wynagrodzeniami, zarządzaniem talentami i budowaniem
zaangażowania pracowników. W ramach działalności outsourcingowej zarządzamy świadczeniami pracowniczymi oraz
obsługujemy wybrane procesy HR. Zatrudniamy ponad 30 000 specjalistów w 90 krajach.
Jesteśmy częścią globalnej korporacji Aon (NYSE: AON).
Zespół doradczy Aon Hewitt w Polsce to ponad 50 doświadczonych konsultantów i specjalistów w biurach w Warszawie
i w Krakowie, którzy wspierają Klientów w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań budujących angażujące środowisko pracy.
Dzięki licznym badaniom przeprowadzonym w Polsce i na świecie wiemy, że kluczem do rozwoju biznesowego jest
zaangażowanie pracowników.
Naszą misją stało się więc kreowanie angażującego środowiska pracy.
Wspieramy liderów budujących zaangażowanie pracowników.
Wdrażamy systemy wynagrodzeń i systemy zarządzania talentami, które pomagają stworzyć w firmie kulturę wysokich
wyników.
Wspieramy Klientów w kreowaniu swojej marki pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
Więcej informacji na temat Aon Hewitt można znaleźć na:
aonhewitt.com
aon.com/poland
aon.com/wynagrodzenia
najlepsipracodawcy.pl

O Aon
Firma Aon plc (NYSE:AON) jest czołowym na świecie dostawcą rozwiązań z zakresu zarządzania ryzykiem, pośrednictwa
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, oraz rozwiązań, doradztwa i narzędzi do zarządzania kapitałem ludzkim
oraz outsourcingu w obszarze HR. Pracownicy firmy Aon, których liczba na całym świecie przekracza 69.000, świadczą
usługi na rzecz swoich klientów w ponad 120 krajach, stosując innowacyjne i skuteczne rozwiązania zarządzania ryzykiem
i kapitałem ludzkim.
Zapraszamy na stronę aon.com oraz do Aon Media Room
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