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UiPath, compania din Romania care a anuntat
ca va dona 1 milion de euro pentru Notre-Dame,
criticata
Unicorul romanesc UiPath a anuntat, miercuri, o noua donatie: pentru copiii
aflati in risc de saracie din Romania si India, unde are printre cei mai multi
angajati. Cu o zi inainte, a promis o donatie de un milion de euro pentru
restaurarea Notre-Dame, starnind reactii negative, mai ales in Romania, scrie
Mediafax.

uitpath-2.jpg

„Anuntul facut de Daniel Dines, Co-fondator si CEO al UiPath, in cadrul #UiPathTogether Paris, in
legatura cu decizia companiei de a sustine cu un 1 milion de euro refacerea catedralei Notre
Dame e in spiritul valorilor UiPath, care deruleaza permanent actiuni cu impact social global.
Pana de curand, UiPath a facut investitii importante in initiative de educatie prin intermediul
UiPath Academy si Academic Alliance, cel mai recent program prin care am extins colaborarea
cu scoli si universitati din intreaga lume”, a scris UiPath Romania, miercuri, pe pagina de
Facebook.
Independent de aceste proiecte, UiPath precizeaza ca „si-a asumat, inca din 2018, misiunea de a
sustine, pe termen lung, copiii care se afla in risc de saracie, din Romania si India”.

„Prin intermediul Fundatiei UiPath, o organizatie non-profit fondata de UiPath Romania, compania
va sustine copiii din comunitatile sarace din Romania si India sa aiba un viitor mai bun prin acces
la educatie de calitate, cu sprijinul tehnologiei. Pana in 2025, Fundatia isi propune sa transforme
viata a 500.000 de copii”, au mai precizat, miercuri, reprezentantii UiPath.
Bugetul fundatiei din acest an este de 2 milioane de dolari, dintre care 60% din partea companiei
si 40% din partea fondatorilor companiei.
Anul acesta, 140 de copii de 11-16 ani care provin din familii defavorizate aflate in Bucuresti,
Cluj, Vaslui si Galati vor primi un pachet de sprijin integral (o bursa pentru scoala, materiale
educationale, servicii medicale, haine si mancare), conform datelor furnizate de companie.
Echipa coordonata de Raluca Negulescu intentioneaza sa-si extinda proiectele la nivel global.
„in paralel, continuam sa fim constienti si sa sustinem situatiile de criza care apar in fiecare dintre
regiunile in care este prezent UiPath. Peste 2.500 de profesionisti lucreaza pentru UiPath - in 32
de birouri din 20 de tari”, au mai subliniat reprezentantii UiPath.
Unicorn este denumita compania, de obicei din tehnologie, evaluata la peste 1 miliard de dolari.
infiintata la Bucuresti, acum patru ani, UiPath este specializata in dezvoltarea si vanzarea
tehnologiei de automatizare software a proceselor de lucru din mediul office, iar in prezent este
evaluata la peste 3 miliarde de dolari.
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