
Szanowni Państwo,

 W marcu tego roku grupie młodych osób, udało się zorganizować konferencję na temat „NaProTECHNOLOGYTM 
w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności. Szanse, wyzwania efekty”, która odbyła się 24.03.2012 w Centrum Naukowo–
Badawczym  Politechniki Wrocławskiej.
 Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem (ponad 600 osób) ta zaowocowała nie tylko rozbudze-
niem w naszym społeczeństwie zainteresowania NaProTechnologią, jako rzetalną metodą leczenia niepłodności, nawy-
kowych poronień oraz innych problemów prokreacyjnych u kobiet i mężczyzn, ale także zacieśnieniem współpracy po-
między Organizatorami konferencji, Wolontariuszami i Fundacją Evangelium Vitae. Do statutowych zadań Fundacji należy 
m.in. troska o rodzinę i o życie ludzkie na każdym etapie jego rozwoju, ale zwłaszcza wtedy, gdy jest ono najbardziej słabe 
i bezbronne. Od listopada 2011 r. Fundacja służy wieloraką pomocą rodzinom w utworzonym przez nią Specjalistycznym 
Ośrodku Odpowie dzial nego Rodzicielstwa. Jedną z form działalności jest pomoc małżonkom borykającym się z proble-
mem niepłodności poprzez NaProTechnologię. Niestety, w chwili obecnej pomoc tę świadczy tylko jeden instruktor mo-
delu Creightona.

Ponieważ chcących skorzystać z tej metody jest bar-
dzo wielu, rodzi się coraz pilniejsza potrzeba przygo-
towania kolejnych kadr NaProtechnologyTM – lekarzy 
i instruktorów oraz konieczność otwarcia gabinetu 
ginekologicznego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. 
Okazja taka właśnie się nadarza, bowiem po raz pierw-
szy na taką skalę w Polsce, w Łomiankach k. Warszawy, 
organizowane jest specjalistyczne szkolenie z NaPro-
Technologii, które przeprowadzi zespół ze Stanów Zjed-
noczonych. Dzięki temu, że będzie się ono odbywało 
na naszym Polskim gruncie, jest tańsze niż dotychcza-
sowe szkolenia zagraniczne. „Tańsze” nie oznacza „ta-
nie”, bo koszt kursu dla jednej osoby szacowany jest 
na kilkanaście tysięcy złotych. Stąd zależy nam bardzo, 
by wesprzeć poprzez udzielenie jednorazowego sty-
pendium „naszych” uczestników szkolenia.

PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ NIE JUTRO, LECZ DZIŚ
bł. Jan Paweł II

Kolejnym poważnym i pilnym zadaniem jest przy-
gotowanie gabinetu ginekologicznego, w którym 
mogliby działać wrocławscy, wykształceni jesienią 
po kątem NaProTechnologii, lekarze. Gabinet działał-
by pod szyldem i według zasad Fundacji Evangelium 
Vitae. Oba te przedsięwzięcia: stypendia na kształ-
cenie specjalistów i przygotowanie gabinetu gineko-
logicznego – to koszt rzędu 450-490 tys. PLN. Mamy 
już wybrane miejsce, plany architektoniczne, czeka-
my na żniwo 1%. Gdyby do września 2012 udało się 
uzbierać z niego kwotę podobną, jak przed rokiem 
(ponad 90.000) to i tak trzeba by znaleźć jeszcze 
ok. 400.000. Dla jednego to kwota niewyobrażalna, 
ale gdybyśmy zmobilizowali się wszyscy i zachęcili 
swoich znajomych, przyjaciół, rodzinę do złożenia 
choćby drobnej, ale wpłacanej regularnie  kwoty, 
to przedsięwzięcie miałoby szansę się udać tak, 
aby w przyszłym roku potrzebujące pary mogły rze-
telnie leczyć niepłodność.



Nasza troska o nowe życie niech będzie udziałem w budowaniu cywilizacji miłości, do której zachęcał nas bł. Jan 
Paweł II, a podejmowanym konkretnym działaniom fi nansowym na rzecz rodziny i nowego życia, niech towarzy-
szy także modlitwa każdego z nas, do której gorąco zachęcamy i do której dołączamy z gorliwością.

Niech wszystkim zaangażowanym w szerzenie Ewangelii Życia, Pan Bóg hojnie błogosławi!

s.Dorota i s.Ewa, boromeuszki z Fundacji Evangelium Vitae
  wraz z organizatorami konferencji www.naprotechnologia.wroclaw.pl
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Będąc świadomi skali problemu i mając równo-
cześnie głębokie przeświadczenie o słuszności 
tych działań, mamy odwagę zwrócić się do Pań-
stwa z prośbą o pomoc w tej  ważnej sprawie. 
Pomoc fi nansową możecie Państwo przesyłać 
na konto Fundacji Evangelium Vitae: 50 1370 1301 
0000 1701 4553 0000 w DnB NORD zaznaczając 
cel wpłaty: „na stypendia i gabinet”. Wiemy, 
że już teraz możemy z serca podziękować. 
Ale oczywiście, podziękowanie i sprawozdanie 
z realizacji tego zadania chcemy Państwu posłać 
po jego zakończeniu. Tych, którzy chcieliby otrzy-
mywać od nas informacje drogą mailową zamiast 
tradycyjnej poczty (choćby z racji ekonomicz-
niejszego wykorzystania ofi arowanych środków 
fi nansowych) mogą podać nam swój adres ma-
ilowy, pisząc na adres fundacja@boromeuszki.pl 
lub zgłosić się przez naszą stronę internetową:
 www.fundacja.boromeuszki.pl.

Nr rachunku bankowego: DnB NORD
50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 
cel wpłaty: „na stypendia i gabinet”

F  „E  V ”; 
. R  22-28; 50-249  W ; 
T . 509 437 479  503 515 526; 

KRS: 0000259108;  NIP: 898 20 92 219; R : 020341576; 
www.fundacja.boromeuszki.pl; fundacja@boromeuszki.pl; 


