
Fundacja „Nasz Dom”  
 i  

Stowarzyszenie RENINGSBORG ze Szwecji 
zapraszają na uroczystą inaugurację kolejnego wspólnego projektu. 

21 lutego (sobota) 2015 r., godz. 9:45,                                                                                                          
Czerwonak  

ul. Gdyńska 131 (obok Fabryki Papieru) 

 
Za sprawą Stowarzyszenia RENINGSBORG (Vastra Frolunda k/Geteborga) oraz  dzięki zaangażowaniu 
gminy Czerwonak  21 lutego br. rozpocznie działalność Sklep Fundacji „Nasz Dom”. Jego ideą jest 
wspieranie uczestników programów Fundacji, a wypracowany dochód przeznaczany będzie w całości 
na potrzeby dorosłych i dorastających osób z autyzmem.  
Sklep zaopatrywany jest w towar z drugiej ręki przez Stowarzyszenie RENINGSBORG. Nie jest to kolejny 
"lumpeks" z używanymi rzeczami; asortyment jest szeroki: szwedzkie meble, odzież, wyposażenie 
domu i ogrodu, elektronika; a wszystko to na  powierzchni 500 m2. Kupujący, w ten sposób pomagają 
podopiecznym Fundacji a także środowisku. Wszystkie przedmioty Stowarzyszenie pozyskuje i 
przekazuje Fundacji nieodpłatnie.   
W inauguracji wezmą udział goście ze Szwecji: Anders Fasth - Przewodniczący Zarządu Reningsborg 
odpowiedzialny za kontakty z Polską, Stefan Wing - Dyrektor Oddziału Reningsborg w Frölunda,  Mikael 
Albertsson - Dyrektor Reningsborg, Nicklas Sandgren Superwizor w Oddziale Frölunda,  przedstawiciel 
pracowników Reningsborg w Zarządzie,  Roland Lindal, emerytowany Supewizor we Frölunda 
oraz  

Jacek Sommerfeld - Wójt Gminy Czerwonak 
i 
Paweł Urbanowicz - Prezes Fundacji „Nasz Dom”. 
 
Zapraszamy na spotkanie i otwarcie sklepu. Prosimy także o przekazanie informacji słuchaczom, 
czytelnikom i widzom. 

Uroczyste otwarcie o godz.9:45; sprzedaż rozpoczniemy od godz. 10:00 - zamknięcie o godz. 13.00, 
ul. Gdyńska 131, Czerwonak (koło Fabryki Papieru)  
Połączenia z Poznania (tylko 10 km od centrum!): 
- autobusy numer  312 i 342 z Dworca Śródka - przystanek Czerwonak Osiedle, 
- Koleje Wielkopolskie, odjazd z Dworca Głównego - przystanek Czerwonak Osiedle, 
 
[UWAGA: sklep będzie czynny 2 x w tygodniu: środa 15:00 - 18:00,  sobota 10:00 - 13:00]. 
Informacje:  
Monika Rajek tel.: +48 604 993 892 
e-mail: lutol@fundacjanaszdom.pl 
 

Fundacja „Nasz Dom” jest obywatelską organizacją działającą od 1990 roku. Przeciwdziała 

społecznemu wykluczeniu osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i niezamożnych. Wspiera 

dorastające i dorosłe osoby w spektrum autyzmu i ich rodziny. Wspiera jedność rodzin i zapobiega ich 

osamotnieniu i opuszczeniu. Dba o otoczenie naturalne i produkuje zdrową żywność. Prowadzi 

działalność gospodarczą połączoną z uspołecznianiem uczestników (ekonomia społeczna). Więcej  o 

Fundacji: www.fundacjanaszdom.pl 

 

http://www.fundacjanaszdom.pl/

