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NADACE SESTER BOROMEJEK POMÁHÁ VŠEM POTŘEBNÝM V NOVÉM KABÁTĚ.
ZAPOJILA SE I DO POMOCI UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM.
Nadace sester Boromejek se na poli neziskových organizací pohybuje téměř třicet let. V současné době
prošla zásadní proměnou a ani v novém kabátě nepřestává pomáhat potřebným. Přes Hangáry Goretti, kde
nadace provozuje, mimo jiné, nábytkovou banku, poskytuje základní vybavení především pro byty a
ubytovací zařízení jak prostřednictvím institucí, tak přímo jednotlivcům v hmotné nouzi. Vzhledem k
současné situaci na Ukrajině, se nadace zároveň zapojila do sítě pomoci ukrajinským běžencům. Nadace
vypsala sbírku jak konkrétní materiální pomoci, tak sbírku finanční. Více najdete na
www.nadacesesterboromejek.cz a na sociálních sítích: Facebooku a Instagramu.
Nadace působila dlouhá léta pod názvem Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského. Nyní si
od nového názvu Nadace sester Boromejek, změny sídla a kanceláře, změny loga a od nových webových
stránek slibuje především jednodušší a přehlednější komunikaci. Nadace sester Boromejek byla založena s
hlavním cílem podporovat a rozvíjet boromejská zařízení a následně se k tomu přidaly i další aktivity. Tento
klíčový cíl bude zachován i nadále s tím, že by spolupráce s jednotlivými zařízeními měla být mnohem
aktivnější a efektivnější. Nadace by zároveň chtěla lépe zviditelnit nejen své aktivity, ale chtěla by se také
více zaměřit na činnost sester a celé Kongregace a jejich poslání tím více přiblížit lidem. Dalším cílem je
aktivnější práce s dárci a vytváření konkrétních projektů, kterými by nadace oslovila a rozšířila základnu o
nové spolupracovníky a podporovatele. „Nadace má zároveň v plánu pokračovat a rozvíjet fungování
sociálně-ekologického projektu Hangáry Goretti, v rámci, kterého provozujeme nábytkovou banku a
půjčovnu kompenzačních pomůcek,“ upřesnila předsedkyně správní rady nadace, Veronika Kimmer.
Naopak zrušena byla hala s textilem. Pro tyto účely bude hledán pouze vhodný partner. Ponechána byla
pouze oblast bytového textilu, který je vhodnou a smysluplnou součástí nábytkové banky.
„Pomoc sester Boromejek je zaměřena na potřebné a trpící, a to bez rozdílu národnosti, barvy pleti
či politické příslušnosti. Pomáháme tam, kde je třeba,“ řekla generální představená Kongregace
milosrdných sester sv. Karla Boromejského, sestra Ancilla. A proto, vzhledem k aktuální situaci na Ukrajině,
se také Nadace sester Boromejek rozhodla aktivně zapojit. „Nadace sester Boromejek vyhlašuje sbírku pro
pomoc Ukrajině! Organizujeme jak materiální pomoc poskytovanou přes Hangáry Goretti a naši
nábytkovou banku, tak zároveň vyhlašujeme sbírku finanční pomoci,“ dodala Veronika Kimmer. Více
informací naleznete na www.nadacesesterboromejek.cz, Facebooku a Instagramu.
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