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Zamkni?cie szkó? i przeniesienie zaj?? dydaktycznych do sieci podczas pandemii
COVID-19 sprawi?o, ?e wiele dzieci zosta?o pozbawionych mo?liwo?ci dost?pu do nauki.
Agencja Tauber Promotion postanowi?a im pomóc organizuj?c akcj? #podarujkomputer.
Dzi?ki licznym darczy?com zebrano ??cznie 50 komputerów, które trafi?y do
podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dzieci?ce i Fundacji Happy Kids.

Jak zauwa?y?a Dyrektor Generalna UNICEF, Henrietta Fore – „Dzieci s? cichymi ofiarami
pandemii COVID-19”. Zamkni?te szko?y i brak komputerów dla wielu z nich w praktyce
oznacza?o brak dost?pu do edukacji. – „Odpowiadaj?c na apel Henrietty Fore, <<nie mogli?my
zawie?? tych dzieci>> i chcieli?my im pomóc. Dlatego uruchomili?my najpierw I a potem II
ods?on? akcji #podarujkomputer. Naszym celem by?o umo?liwienie dzieciom nauki, a przez to
danie im szansy na lepsze ?ycie, oraz wspieranie organizacji pozarz?dowych, które nios?
pomoc dzieciom w potrzebie” – powiedzia?a Joanna Tauber, Prezes Zarz?du Tauber
Promotion.

W akcji #podarujkomputer zorganizowanej przez Tauber Promotion wzi??y udzia? firmy BPI
Real Estate Poland, Castor Park, Nowy Styl, Peakside Capital Advisors, Rothschild&Co,
Spectra Development, a tak?e prywatni darczy?cy. Z pomoc? partnera technicznego, firmy
Remote Desk Service, przekazano ??cznie 50 komputerów na rzecz podopiecznych
Stowarzyszenia SOS Wioski Dzieci?ce w ramach Programu „SOS Rodzinie” realizowanego
przez Stowarzyszenie w Bi?goraju, w Siedlcach i w Kra?niku oraz Fundacji Happy Kids
prowadz?cej rodzinne domy dziecka w województwie ?ódzkim. 
- To niezwykle pokrzepiaj?ce, ?e pomimo trudnych dla nas wszystkich okoliczno?ci, potrafili?my
si? zjednoczy? i pomóc najm?odszym. Przekazany sprz?t w du?ej mierze zaspokoi? potrzeby
zdalnej nauki grupy kilkudziesi?ciu dzieci znajduj?cych si? pod opiek? wybranych przez nas
organizacji – podsumowa?a Joanna Tauber z Tauber Promotion.

Wi?cej informacji nt. akcji #podarujkomputer znale?? mo?na na stronie www.tauber.pl 
Kontakt dla mediów:
Anna Siwek, tel: 664926910, e-mail: asiwek@tauber.com.pl
Joanna So?ta, tel: 502575951, e-mail: jsonta@tauber.com.pl .
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