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Karolina Sołowow filantropem roku. "Moja rodzina zawsze
chciała pomagać, mogła pomagać i pomaga" [ZDJĘCIA]
pcg 20.10.2016 12:00

Karolina Sołowow, przewodnicząca Rady Fundacji "Fabryki Marzeń", została
laureatką prestiżowego konkursu Responsible Business Awards w kategorii
indywidualnych filantropów. - Zmieniamy życie naszych podopiecznych -
powiedziała kielczanka podczas uroczystej gali.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej
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Laureaci konkursu Responsible Business Awards (Fundacja Fabryki Marzeń)

Zobacz zdjęcia (3)

Responsible Business Awards to prestiżowy konkurs odbywający się w ramach
konferencji "Responsible Business Summit & Awards Gala", której przewodniczy
prof. Michał Kleiber, a w jej skład wchodzą m.in. czołowi polscy szefowie
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1 Kunsztowne i eleganckie. Najpiękniejsze
wiązanki na Wszystkich Świętych

2 Szpital stracił miliony, winnych nie ma.
"Nie działali umyślnie na szkodę

3 Senegalczycy o Koronie: "Będziemy
gotowi w ciągu dwóch tygodni. WL niech

4 Nie przyjęli dziewczynki z gorączką.
Pediatra nie przyszedł na dyżur

5 Znaleziono zwłoki małżeństwa spod
Ostrowca. Prokuratura: To mogło być

POLECAMY

Dzień

10°C

Wieczór

7°C

Noc

7°C

Rano

6°C
SZUKAJ

k ielce.w yborcza.plk ielce.w yborcza.pl
2016-10-20

11 //44

http://www.wyborcza.pl/0,0.html
http://prenumerata.wyborcza.pl/lp/0,145442.html?cta=1sqbl-5basic&articleReferer=http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20862380,karolina-solowow-filantropem-roku-moja-rodzina-zawsze-chciala.html?disableRedirects=true
http://prenumerata.wyborcza.pl/lp/0,145442.html?cta=1sqbl-2an-5basic?actionId=79a5f829-08e9-4db3-8499-8aaf0e98dd4f&campaignId=8eb250f2-bc7c-4ae2-adee-7e5f9c8870b4&articleReferer=http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20862380,karolina-solowow-filantropem-roku-moja-rodzina-zawsze-chciala.html?disableRedirects=true
http://prenumerata.wyborcza.pl/lp/0,145442.html?cta=1sqbl-2an-5basic?actionId=768b0269-5775-4a9e-b97e-5b3328d3d8bc&campaignId=8eb250f2-bc7c-4ae2-adee-7e5f9c8870b4&articleReferer=http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20862380,karolina-solowow-filantropem-roku-moja-rodzina-zawsze-chciala.html?disableRedirects=true
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20862380,karolina-solowow-filantropem-roku-moja-rodzina-zawsze-chciala.html?disableRedirects=true#
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/0,0.html
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstSpdTWFS7ig6ebx8ORu-qB8q3pDwDBqhfqxFldREDSiRCNiiMsJzOY77t-TwYF_px1mOVtCYtWhB5N1BK9TnYNdVffW0gYSQR_booZY0OvS8Laj_g5oYeUI2zE_7CbG_2JuURy3-734p4eBQUL0_v8YkRKGPoqZdLrvMRvzJ7C3muMo_rWHDYyytoPX3j-yHrL7VZFjnG9MDQXD-0kdRW6BH2FzeqDjr1a-qeFCYDnFZkNCvfaR81vomwlro7G-Wqs4j1HzktDHT8-tA&sig=Cg0ArKJSzMpCZjZpuEtXEAE&urlfix=1&adurl=http://promot.volvocars-partner.pl/
http://pogoda.gazeta.pl/Pogoda/Polska/Kielce/dzisiaj/48_1000003#TRPog
http://pogoda.gazeta.pl/Pogoda/Polska/Kielce/dzisiaj/48_1000003#TRPog
http://pogoda.gazeta.pl/Pogoda/Polska/Kielce/dzisiaj/48_1000003#TRPog
http://pogoda.gazeta.pl/Pogoda/Polska/Kielce/dzisiaj/48_1000003#TRPog
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/0,0.html#TRNavSST
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/0,47262.html#TRNavSST
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/0,88276.html#TRNavSST
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/0,35267.html#TRNavSST
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/0,114277.html?tag=Odkrywamy+%A6wi%EAtokrzyskie#TRNavSST
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/0,115198.html#TRNavSST
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/0,88456.html#TRNavSST
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/0,36517,972339.html#TRNavSST
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/0,115418.html#TRNavSST
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/0,35259.html#TRNavSST
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/0,35254.html#TRNavSST
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,84.html?geolok=Kielce&utm_source=kielce.wyborcza.pl&utm_medium=nawi_REPERTUAR#TRNavSST
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/0,126321.html#TRNavSST
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20862380,karolina-solowow-filantropem-roku-moja-rodzina-zawsze-chciala.html?disableRedirects=true##TRNavSST
http://praca.kielce.wyborcza.pl/#TRNavSST
http://www.domiporta.pl/wszystkie-mieszkania-swietokrzyskie_kielce?Localization=%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie%2C Kielce&LocalizationId=21972 &utm_source=serwisy_lokalne&utm_medium=kielce&utm_campaign=nadnawigacja#TRNavSST
http://www.komunikaty.pl/komunikaty/i/kategoria-Przetargi/miejscowosc-Kielce/1#TRNavSST
http://szukaj.edulandia.pl/szukaj/1,25/,swietokrzyskie,,Kursy-jezykowe,#TRNavSST
http://szukaj.podyplomowe.gazeta.pl/szukaj/1,25/,,,Studia-podyplomowe,#TRNavSST
http://szukaj.edulandia.pl/szukaj/1,25/,,Kielcach,Studia-I-stopnia,#TRNavSST
http://www.kupsprzedaj.pl/swietokrzyskie-kielce_miasto-kielce#TRNavSST
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/0,138806.html#TRNavSST
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20862380,karolina-solowow-filantropem-roku-moja-rodzina-zawsze-chciala.html?disableRedirects=true##TRNavSST
http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/0,0.html#TRNavSST
http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/0,0.html#TRNavSST
http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/0,0.html#TRNavSST
http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/0,0.html#TRNavSST
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/0,0.html#TRNavSST
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/0,0.html#TRNavSST
http://gliwice.wyborcza.pl/gazetagliwice/0,0.html#TRNavSST
http://gorzow.wyborcza.pl/gorzow/0,0.html#TRNavSST
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/0,0.html#TRNavSST
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/0,0.html#TRNavSST
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/0,0.html#TRNavSST
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/0,0.html#TRNavSST
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/0,0.html#TRNavSST
http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/0,0.html#TRNavSST
http://opole.wyborcza.pl/opole/0,0.html#TRNavSST
http://plock.wyborcza.pl/plock/0,0.html#TRNavSST
http://poznan.wyborcza.pl/poznan/0,0.html#TRNavSST
http://radom.wyborcza.pl/radom/0,0.html#TRNavSST
http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/0,0.html#TRNavSST
http://sosnowiec.wyborcza.pl/gazetasosnowiec/0,0.html#TRNavSST
http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/0,0.html#TRNavSST
http://www.czasswiecia.pl/czas_swiecia/0,0.html#TRNavSST
http://torun.wyborcza.pl/torun/0,0.html#TRNavSST
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/0,0.html#TRNavSST
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/0,0.html#TRNavSST
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/0,0.html#TRNavSST
http://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/0,0.html#TRNavSST
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20862380,karolina-solowow-filantropem-roku-moja-rodzina-zawsze-chciala.html?disableRedirects=true#
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/0,0.html
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/0,47262.html
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20862380,karolina-solowow-filantropem-roku-moja-rodzina-zawsze-chciala.html?disableRedirects=true#
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20862380,karolina-solowow-filantropem-roku-moja-rodzina-zawsze-chciala.html?disableRedirects=true#
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20862380,karolina-solowow-filantropem-roku-moja-rodzina-zawsze-chciala.html?disableRedirects=true#
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/51,47262,20862380.html?i=0
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/51,47262,20862380.html?i=1
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/51,47262,20862380.html?i=2
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/51,47262,20862380.html?i=1
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3a%2f%2fkielce.wyborcza.pl%2fkielce%2f1%2c47262%2c20862380%2ckarolina-solowow-filantropem-roku-moja-rodzina-zawsze-chciala.html
http://gazeta.hit.gemius.pl/hitredir/id=nF6a2AyFf_IJ3woQ3DRcKcewPxLw1u7SUeW3YDM9WRb.P7/stparam=wkionrdgis/url=http://kielce.wyborcza.pl/kielce/2029030,47262.html?b=1&x=20862380&d=0&utm_source=recommend&utm_medium=email&utm_campaign=recommend&home=http%3A%2F%2Fkielce.wyborcza.pl%2Fkielce%2F1%2C47262%2C20862380%2Ckarolina-solowow-filantropem-roku-moja-rodzina-zawsze-chciala.html%3FdisableRedirects%3Dtrue
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvze8oRKIA15q_wrpFhm3oYnZVs9tz-7JYa2Hw267Fae-DBnmE83OcSs-10k8NzlVmYeqaoIpgcC6Hz_9x_FpLSeo4Y85TUOZ3RGWJPJHkB9NiBqqKpuhAyauAXhMRUAW22L50z6rBX_K0AdA0L7AP6PAfnad7a5klthV4tg04pmKDj6d1keZf3RCRpfiBqttIv-aeAVT0Mn0aVFaOnPN8b1q5JgMl-9G-ovBUyUz1ynogX5nvT2AyHSv2ZfAxpILfMLqpfeIdHGt2gqiu3nA&sig=Cg0ArKJSzAuu2lP_ELYTEAE&urlfix=1&adurl=http://www.euro.com.pl/cms/it-hp-win-i5.bhtml?utm_source=gazeta.pl&utm_medium=300x250&utm_campaign=HP_2016-10-05
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/56,35255,14825407,Kunsztowne_i_eleganckie__Najpiekniejsze_wiazanki_na.html#TRNajCzytSST
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20854425,szpital-stracil-miliony-winnych-nie-ma-nie-dzialali-umyslnie.html#TRNajCzytSST
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20860103,senegalczycy-o-koronie-bedziemy-gotowi-w-ciagu-dwoch-tygodni.html#TRNajCzytSST
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20859903,nie-przyjeli-dziewczynki-z-goraczka-pediatra-nie-przyszedl.html#TRNajCzytSST
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20860131,znaleziono-zwloki-malzenstwa-z-ostrowca-prokuratura-to-moglo.html#TRNajCzytSST
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv0aZ6ea3GhlqxfaLystE5XKTCR6AtnFKpIyZLQgFzYkJF4o0pa2gq7t600O4nXUC7j4Dfu1qWnPWbE7uyWt6B4dh3gubndx8cjLE2W2yNEdiSDhXQrAM9uTa6b8O33bFHj5MYbuun53HuHQQGtqydx22FqEn3Jv_ljYVdOnsfdB7HBlkpSLJDO8-EFgFUu6JOTzGEvSZBdUcolrooP55AEoG0rtWpK-ZIqtdhU1b2grLIgTaddqwKZ7Dg13LsNFPvbNhjvgN3K&sig=Cg0ArKJSzD4r7hZmYyHSEAE&urlfix=1&adurl=http://goracyziemniak.alexander.com.pl/


Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,

organizacji filantropijnych: ks. Andrzej Augustyński (Siemacha), ks. Jacek
Stryczek (Stowarzyszenie Wiosna), Barbara Rajkowska (SOS Wioski Dziecięce).

Karolina Sołowow została laureatka w kategorii Outstanding Individual
Philanthropist, dla wyjątkowej osobowości wspierającej materialnie jak i
pozamaterialnie organizacje pozarządowe oraz instytucje użyteczności publicznej
oraz osoby, która poprzez swoją aktywność promuje działania filantropijne.

- Bardzo mi miło, że znalazłam się w tak znakomitym gronie. Wywodzę się z
rodziny, która zawsze chciała pomagać, mogła pomagać i pomaga. Były to
działania wywołane impulsem, potrzebą . Pomoc, o której nie chcieliśmy
mówić, nie chcieliśmy jej pokazywać. Mój partner Rafał Sonik uświadomił mi jako
pierwszy w moim życiu, że moje działania powinny być bardziej uporządkowane,
stałe i pokazujące innym, że filantropia to wspaniała rzecz. Stąd pomysł założenia
Fundacji "Fabryki Marzeń". Pomagamy, szukamy partnerów, wolontariuszy i
znajdujemy ich. Zmieniamy życie naszych podopiecznych, ulepszamy otoczenie,
ale także dzisiejsze i przyszłe życie - powiedziała podczas uroczystej gali w
warszawskim hotelu Sofitel Victoria Karolina Sołowow.

Jest ona inicjatorem powstania kieleckiej Fundacji "Fabryki Marzeń". Działalność
charytatywna Karoliny Sołowow początkowo skupiała się na poprawie komfortu
życia. Po wyremontowaniu 15 łazienek dla ubogich rodzin z dziećmi,
zadecydowano o założeniu fundacji. W jej ramach działają teraz trzy główne filary:
Fabryka Remontów, Fabryka Rozwoju Osobistego oraz Fabryka Stypendiów.

Efekty pracy Fundacji "Fabryki Marzeń" pokazywał serial telewizyjny "Cztery kąty,
anioł piąty" zrealizowany przez TVP1. Wciąż można go oglądać na różnych
kanałach TVP.

Forbes uznał ją za jedną z najzdolniejszych osób w Europie. Stworzyła
markę, która zdobyła Broad Peak
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lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.

Wypróbuj za 19,90 zł za miesiąc
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Skomentuj Podziel się

Z tego peronu
śmiała się cała
Polska.
Włoszczowa
Północ ma 10 lat
[ZDJĘCIA]

100 najbogatszych
Polaków 2016
"Wprost". Michał
Sołowow na
trzecim miejscu

Wsparli fundację
Karoliny Sołowow.
Chcą
wyremontować
dom [ZDJĘCIA]

Biurowce przy al.
Solidarności w
rękach Sołowowa.
Cena: 31 mln euro!
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W podzięce "za kanonizację Jana
Pawła II" przemierza Polskę 80-letni
rowerzysta. Domaga się wygód,
darmowego jadła i obsługi

Studentka i działaczka PSL trzy lata
była szantażowana i gwałcona przez
kryminalistów. Policja ukryła ją w
tajnym lokalu. Już z niego nie wyszła

Pokazywać film Smarzowskiego dziś to
jak promować film o targowicy w czasie
powstania warszawskiego
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