




Kim jesteśmy?

Fundacja „Fabryki Marzeń” powstała z potrzeby serca oraz chęci dzielenia 
się możliwościami i zasobami, na które mogą pozwolić sobie tak duże firmy 
jak nasze - znajdujące się w Grupie Kapitałowej Michała Sołowowa. 

Tym razem pałeczkę w tej działalności przejęła córka Karolina Sołowow. 

To Ona jest głównym motorem napędowym działań Fundacji.



Komu pomagamy?

Zajmujemy się pomocą 
rodzinom z dziećmi, 
znajdującym się w trudnej 
sytuacji mieszkaniowej          
i życiowej. Szczególnie 
mocno zależy nam na 
polepszeniu losu dzieci.



Fabryka Rozwoju 
Osobistego

Fabryka Wspierania 
Talentów

Fabryka Remontów

Działamy w 3 obszarach - naszych Fabrykach.

Jak działamy?



Fabryka Remontów

Celem Fabryki Remontów jest stworzenie              

lub wyremontowanie łazienek. Często poszerzamy            

swoje działania remontując także pokoje dla dzieci.



W Fabryce Rozwoju Osobistego chcemy pokazywać 

dzieciom jak spełniać marzenia w różnych dziedzinach 

życia, jak uwierzyć, że dzięki wytrwałości i uporowi 

każdy może osiągać sukcesy.

Fabryka Rozwoju Osobistego



Z Fabryką Wspierania Talentów docieramy do 

utalentowanych dzieci i umożliwiamy im rozwój 

oraz kształtowanie wyjątkowych talentów, 

szczególnie tym, które są w trudnej sytuacji 

finansowej.

Fabryka Wspierania Talentów



Jak pracujemy?

Działamy w odpowiedzi na przychodzące do nas sygnały, że rodzina mająca 
dzieci potrzebuje pomocy. Każdą decyzję konsultujemy z lokalnymi władzami, 
szkołami, ośrodkami pomocy społecznej. 

Identyfikujemy konkretne potrzeby:

▪ pozyskujemy sponsorów, darczyńców produktów zastosowanych                 
w remontach, 

▪ pozyskujemy wolontariuszy do wykonania prac,

▪ koordynujemy całość harmonogramu działań.

Fundamentem wszystkich tych działań jest dobra wola osób chcących 
pomagać potrzebującym.



Z kim współpracujemy?

Poszukując darczyńców współpracujemy z wieloma firmami na terenie 

naszego kraju. Największy jednak wkład finansowy poprzez 

przekazywane produkty mają właśnie nasze firmy z Grupy Michała 

Sołowowa!  



Nasi dotychczasowi 
partnerzy:







W 2018 roku pozyskaliśmy nowych partnerów:



Nawiązaliśmy współpracę z organizacjami pozarządowymi:



Jak TY możesz pomagać 
razem z nami?



Jeżeli czujesz, że chcesz pomagać razem z naszą 
Fundacją to chętnie podejmiemy z Tobą współpracę. 

My mamy doświadczenie +Ty masz chęci 
=

to w sam raz, aby wspólnie zrobić coś 
dobrego!



Możesz pomagać na różne 
sposoby…



Posiadając zmysł artystyczny podpowiesz jak tanim kosztem 

urządzić mieszkanie. Dzieciom możesz pomóc w rozwijaniu ich 

zainteresowań… Możliwości jest naprawdę bardzo dużo!



Wykonane przez nas remonty 

możecie obejrzeć na Facebooku,   

YouTube i stronie 

www.fabrykimarzen.org

Serial z naszym udziałem obejrzycie 

wchodząc na vod.tvp.pl w audycji 

„Cztery kąty, anioł piąty”.

http://www.fabrykimarzen.org/




Nasza ekipa ☺



Gdzie nas znajdziesz:
Fundacja „Fabryki Marzeń”

al. Solidarności 36

25-323 Kielce

• Zadzwoń: tel. 41 334 7852, 

41 334 7870, 41 334 7871

• Dowiedz się więcej na: 
www.fabrykimarzen.org

• Jesteśmy również na:




