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Fabryka Marzeń znów pomaga.
Fundacja wyremontowała
mieszkanie potrzebującej
rodzinie

- Ze śmietnika zrobił się prawdziwy, ciepły i wspaniały dom – tak o
swoim wyremontowanym mieszkaniu mówiła dziś Iwona Blicharska.
Samotna matka z Kielc wraz z dwójką swoich dzieci mogła zobaczyć
efekt prac ponad 40 osób związanych z Fabryką Marzeń. Fundacja już
od ponad dwóch lat pomaga odmienić życie potrzebującym rodzinom.

Szukaj w serwisie... Szukaj

REKLAMY

Piotr Rogoziński
Dziennikarz Onetu

teraz

16°C
jutro

17° C

     Kultura Inwestycje Edukacja Służba zdrowia

WARSZAWA ►

 

Polska

 

Świat

 

Kiosk

 

Ciekawostki

 

Nauka

 

Religia

 

Regionalne ▼

 

Więcej ▼

 

AUTOPROMOC JA

2016-09-23

wiadomosci.onet.pl

Strona: 1

http://csr.onet.pl/adclick/CID=128232/CCID=291440/LU=201609231804311924343009/CS=fa4/NID=1746213/S=WIADOMOSCIREGIONALNE/A=KIELCE/SID=onet-ad-flat-belkagorna/URL=http://gryonline.onet.pl/
http://csr.onet.pl/adclick/CID=128232/CCID=291440/LU=201609231804311924343009/CS=fa4/NID=1746213/S=WIADOMOSCIREGIONALNE/A=KIELCE/SID=onet-ad-flat-belkagorna/URL=http://gryonline.onet.pl/
http://wiadomosci.onet.pl/kielce/fabryka-marzen-znow-pomaga-fundacja-wyremontowala-mieszkanie-potrzebujacej-rodzinie/lp44sk#sgmenu
http://www.onet.pl/
http://wiadomosci.onet.pl/
http://wiadomosci.onet.pl/
http://wiadomosci.onet.pl/kraj
http://wiadomosci.onet.pl/swiat
http://wiadomosci.onet.pl/kiosk
http://wiadomosci.onet.pl/ciekawostki
http://wiadomosci.onet.pl/nauka
http://wiadomosci.onet.pl/religia
http://wiadomosci.onet.pl/kielce/fabryka-marzen-znow-pomaga-fundacja-wyremontowala-mieszkanie-potrzebujacej-rodzinie/lp44sk#
http://wiadomosci.onet.pl/kielce/fabryka-marzen-znow-pomaga-fundacja-wyremontowala-mieszkanie-potrzebujacej-rodzinie/lp44sk#
http://wiadomosci.onet.pl/kielce/kultura
http://wiadomosci.onet.pl/kielce/inwestycje
http://wiadomosci.onet.pl/kielce/edukacja
http://wiadomosci.onet.pl/kielce/sluzba-zdrowia
http://wiadomosci.onet.pl/
http://wiadomosci.onet.pl/
http://wiadomosci.onet.pl/kielce
http://www.onet.pl/
http://wiadomosci.onet.pl/autorzy/piotr-rogozinski
http://pogoda.onet.pl/szukaj-pogody/?term=Warszawa
http://pogoda.onet.pl/szukaj-pogody/?term=Warszawa
http://csr.onet.pl/adclick/CID=129184/CCID=303191/CADD=fa4,125594,259943/LU=201609231804311924343009/CS=fa4/NID=1746213/S=WIADOMOSCIREGIONALNE/A=KIELCE/SID=onet-ad-flat-boxright5/URL=http://p73.atemda.com/clicklink.ashx?cipl=BCUgBgQjpt9688UcoSgDMz7mVRr9JnCAjNe4TECVSMkvzQyXHz6IxQ0xqwh+IV2mM5qHD/RVXvSTcdumnb2HhtizLHumWd4zQIslAUy+ENugFyRnile1QFcFuXKhGS2b&etp=WIADOMOSCIREGIONALNE-flat-boxright5&cb=1474646693&ad2dest=
http://csr.onet.pl/adclick/CID=129186/CCID=303220/CADD=fa4,125594,259943/LU=201609231804311924343009/CS=fa4/NID=1746213/S=WIADOMOSCIREGIONALNE/A=KIELCE/SID=onet-ad-flat-boxright6/URL=http://p73.atemda.com/clicklink.ashx?cipl=Ukfh9O7Okeeu/VhFaClLWoplecXXInxO+g/dJNGzw4SV/0TqjbeM3CRw0yqB+TJjaMMLFL2hEGiIP19LgcjI8ihAJSmElReVT/agh5L+hG4=&etp=WIADOMOSCIREGIONALNE-flat-boxright6&cb=1474646694&ad2dest=


Udostępnij Skomentuj

Iwona Blicharska pracuje jako sprzątaczka. Samotnie wychowuje dwoje dzieci –
Oliwię i Wiktora. Ich mieszkanie ma zaledwie 24 metry kwadratowe powierzchni i
od dawna wymagało gruntownego remontu. Niestety rodziny nie było stać na jego
przeprowadzenie. Z pomocą przyszła jednak Fundacja Fabryki Marzeń.

- Sam proces przygotowania remontu trwał około dwóch tygodni, a potem prace
zajęły kolejne trzy tygodnie – mówi Onetowi Andrzej Załucki. – Zostało
wymienione prawie wszystko, bo łazienka była w tragicznym stanie. Cała trudność
polegała na tym, że na bardzo małej powierzchni trzeba było zrobić inną
przestrzeń– tłumaczy prezes Zarządu Fundacji Fabryki Marzeń.

Rodzina Blicharskich dziś po raz pierwszy zobaczyła efekty pracy ponad 40 osób,
które dzięki zaangażowaniu fundacji pracowały przy remoncie mieszkania. Były
łzy szczęścia i podziękowania dla darczyńców.

- Ze śmietnika zrobił się prawdziwy, ciepły i wspaniały dom – nie kryła wzruszenia
Iwona Bilcharska. – Mam nadzieję, że to wszystko będzie nam służyło jak najdłużej.
Bardzo się cieszymy i dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli – dodała.

- Wszystko jest super, piękne i nowe – cieszyli się Oliwia i Wiktor, dzieci pani
Iwony. – Nie poznajemy naszego mieszkania. Wygląda zupełnie inaczej niż
przedtem. Najładniejsza jest łazienka – mówili.
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W remoncie mieszkania rodziny Blicharskich pomogło wiele osób. Niezbędne
materiały i wyposażenie przekazały firmy współpracujące z fundacją. W
odnowieniu mieszkania bardzo duży udział miała też Karolina Poniewierska, która
prowadzi "Kalendarz Filantropa".

- W maju zorganizowaliśmy aukcję kart z kalendarza. Udało się zebrać ponad 24
tysiące złotych. Te pieniądze zostały przeznaczone właśnie na ten remont – mówi
Karolina Poniewierska.

Mieszkanie Iwony Blicharskiej jest pierwszym, jakie Fundacja Fabryki Marzeń
wyremontowała w Kielcach. Wcześniej w Świętokrzyskiem zakończyły się dwa
takie remonty, w Suchedniowie i Rudkach koło Szydłowa. W sumie fundacja
odmieniła życie już 40 rodzin.

- To są dwa lata pracy i za każdym razem jest absolutna radość i satysfakcja z tego,
że wychodzimy lżejsi, bo przychodząc na początku do tych mieszkań, jest bardzo
ciężko. Jest ciężko w sercu, ciężko opuszczać te dzieci w takich warunkach. Na
szczęście jest ta myśl i świadomość, że jesteśmy po to, by to zmienić – podkreśla
Karolina Sołowow, przewodnicząca Rady Fundacji Fabryki Marzeń.

Członkowie fundacji nie zamierzają zwalniać tempa i chcą pomagać kolejnym
rodzinom. A tych wciąż przybywa.

- Przestaliśmy już wyszukiwać takich rodzin, ale tylko z tego powodu, że zgłoszeń
jest aż tak dużo. Niestety trzeba je selekcjonować i wybierać te, które są
najbardziej potrzebujące. Jesteśmy w stanie zrobić dwa, trzy remonty w miesiącu i
tego na razie nie przeskoczymy – mówi Onetowi Karolina Sołowow. – W tej chwili
równolegle prowadzimy pięć remontów w południowo – wschodniej Polsce –
dodaje Andrzej Załucki.
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Zobacz także

Fundacja Fabryki Marzeń przeprowadza remonty głównie łazienek, ale także
pokojów dla dzieci z ubogich rodzin. Działa na terenie sześciu województw:
świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, mazowieckiego i
łódzkiego.
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