Fundacja Mieć Nadzieję i Galeria Krakowska pomaga dzieciom
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przeprowadzona Ogólnopolska Akcja Dobroczynna – Pomóżmy Dzieciom. Efekt akcji
to 16 500 zł, które zostanie przeznaczone na wyjazdy, leczenie i lekarstwa dla małych
dzieci i małoletnich mam wraz z ich dziećmi z Domu Dziecka im. Jana Brzechwy w
Krakowie. W najbliższy wtorek, 25 stycznia, o godz. 12.00 przy Al. Pod Kopcem 10a
przedstawiciele Fundacji i Galerii Krakowskiej przekażą zebrane pieniądze.
Dom Dziecka im. Jana Brzechwy jest jedyną w Małopolsce specjalistyczną placówką
opiekuńczo-wychowawczą opieki całodobowej. Przeznaczony jest on dla dzieci do 6 roku
życia oraz dla małoletnich matek z dziećmi i dziewcząt w ciąży. Jego potrzeby są
ogromne, ponieważ ciągle boryka się z brakiem funduszy na leczenie, podstawowe środki
higieniczne i pielęgnacyjne, żywność, leki, a nawet modernizacje samego budynku
placówki.

Maluchy, które do nas trafiają dotknięte są najczęściej różnego typu schorzeniami
wymagającymi opieki wielospecjalistycznej, stosowania wczesnej profilaktyki, co pociąga
za sobą automatycznie wysokie koszty leczenia. Dzięki wsparciu finansowemu Galerii

Krakowskiej będziemy mogli zapewnić dzieciom leki lub ponadstandardowe badania
lekarskie – informuje Elżbieta Kaczor, Dyrektor Domu Dziecka im. Jana Brzechwy.
Ogólnopolska Akcja Dobroczynna – Pomóżmy Dzieciom jest organizowana, co roku przez
łódzką fundację „Mieć nadzieję” na terenie całej Polski, w poszczególnych centrach
handlowych. W tym roku, do akcji przyłączyła się również Galeria Krakowska. W okresie

przedświątecznym, w naszej galerii spacerowały „anioły”, które zachęcały klientów do
zakupu opłatków, świeczek, sianka lub szopek. Cały dochód z tej sprzedaży zostanie
przeznaczony dla dzieci z Domu Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie – mówi Ryszard
Wysokiński, Dyrektor Galerii Krakowskiej.

Uroczyste przekazanie wsparcia finansowego będzie miało miejsce 25 stycznia,
o godzinie 12.00 w budynku Domu Dziecka im. Jana Brzechwy, na Alei Pod Kopcem 10a.

Ogólnopolska Akcja Pomóżmy Dzieciom
W dniach 2 -24 grudnia na terenie Galerii Krakowskiej, podobnie jak w innych Centrach
Handlowych całej Polski będzie trwać Ogólnopolska Akcja Dobroczynna Pomóżmy
Dzieciom. W ramach akcji wspieranej przez Galerię Krakowską na pasażach hostessy w
strojach Aniołków będą sprzedawać świeczki lub sianko wigilijne. Środki uzyskane z tej
sprzedaży przekazane zostaną na cele dobroczynne, a konkretnie na wsparcie Domu
Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie.

