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

1 Kunsztowne i eleganckie. Najpiękniejsze
wiązanki na Wszystkich Świętych
2 Szpital stracił miliony, winnych nie ma.
"Nie działali umyślnie na szkodę
Laureaci konkursu Responsible Business Awards (Fundacja Fabryki Marzeń)

Zobacz zdjęcia (3)

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.

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

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej
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

POLECAMY

k i el ce. w ybo rcz a. pl
2016-10-20

2 /4

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 serca. 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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Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
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ZOBACZ TAKŻE

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

WYBORCZA.PL POLECA

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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