Warszawa, 2 października 2013

Magdalena Różczka wspiera Interwencyjny Ośrodek
Preadopcyjny w Otwocku
Od 1 października br. na www.Westwing.pl można kupić kolorowe bransoletki ENCE
PENCE zaprojektowane przez Magdalenę Różczkę. Całkowity dochód z ich sprzedaży
wesprze Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) w Otwocku.
Na stronie klubu zakupowego Westwing.pl przez 14 dni dostępne będą niebieskie oraz
czarne i brązowe bransoletki zaprojektowane przez Magdalenę Różczkę we współpracy z
marką ENCE PENCE. Kolorowe bransoletki symbolizują szanse dzieci na kolorowe życie.
Pięć lat temu trafiłam do IOP w Otwocku.
Pojechałam tam tylko na chwileczkę, żeby
zostawić rzeczy, które zostały mi po
malutkim dziecku. Okazało się, że w ośrodku
jest trzydzieścioro dzieci porzuconych przez
rodziców - noworodków, które potrzebują
pomocy. To była moja pierwsza wizyta, ale
nie ostatnia – mówi Magdalena Różczka.
Aktorka chcąc wesprzeć maluchy, wspólnie z marką ENCE PENCE zaprojektowała kilka
wariantów bransoletek, które mogą nosić zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którym los dzieci
nie jest obojętny .
W akcję zaangażował się również Paweł Małaszyński. Mężczyznom gorąco polecam kolory
ciemniejsze, ale oczywiście, jeśli macie ochotę pokolorować świat dzieciom, i nosić na ręku
błękitne, to nie ma to żadnego znaczenia. Ja wybieram kolor czarny, a Wy wybierzcie pomoc
dzieciom – zachęca aktor.
Decyzja o naszym udziale w akcji charytatywnej „Pokoloruj dzieciom świat” zapadła
natychmiastowo. W Westwing chcemy sprzedawać przedmioty piękne, które sprawią radość
naszym klientom. Bransoletki ENCE PENCE zaprojektowane przez Magdę Różczkę są nie tylko
bardzo ładne, ale mają jeszcze jeden niezaprzeczalny atut – ich zakup może poprawić
sytuację dzieci – tłumaczy decyzję o wsparciu akcji Marta Suchodolska z Westwing.pl

Fundacja Rodzin Adopcyjnych została założona przez grupę rodziców, którzy przyjęli
osierocone dzieci do swoich rodzin. Jej najważniejszym celem jest uchronienie maluszków
przed umieszczeniem ich w domu dziecka.
Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny jest unikalnym w skali kraju i jedynym w
województwie mazowieckim ośrodkiem interwencyjnym przyjmującym noworodki i
niemowlęta w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionych czasowo lub trwale opieki
rodziców. Jego działalność służy ochronie najmłodszych dzieci przed negatywnymi skutkami
sieroctwa. IOP w ciągu roku przyjmuje ponad sto dzieci, z których większość w ciągu kilku
miesięcy trafia do rodzin adopcyjnych. W ośrodku przebywają dzieci od pierwszego dnia
życia.
Więcej na: www.westwing.pl, www.adopcja.org.pl oraz www.encepence.pl
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Westwing jest pierwszym w Polsce internetowym klubem zakupowym z branży Home & Living,
oferującym produkty zarówno znanych, jak i dopiero zdobywających popularność designerów
z całego świata. Założycielką Westwing jest Delia Fischer – była redaktorka magazynów ELLE oraz
ELLE Decoration. W Polsce wyboru ekskluzywnych marek, prezentujących na portalu swoje meble
i akcesoria dekoracyjne, dokonują doświadczone stylistki i projektantki wnętrz. Głównym zadaniem
pięcioosobowego zespołu, jest śledzenie światowych trendów
i wyszukiwanie designerskich perełek z całego świata. Westwing wydaje również Magazyn on-line,
będący inspirującym źródłem w urządzaniu domowego wnętrza. Redaktor naczelną Magazynu jest
Marta Suchodolska, doświadczona dziennikarka gazet wnętrzarskich (m.in. była szefowa działu w
magazynie „Dom i Wnętrze“ oraz redaktor naczelna „Czterech Kątów“).

