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− Wiceprezes Fundacji – Małgorzata Osuch,
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Rada Fundacji:
− Iwo Bulski – Przewodniczący Rady
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− Andrzej Nejman
− Jacek Wszoła
− Patrycja Markowska
− Szymon Majewski
Komisja Rewizyjna:
− Małgorzata Nejman – Przewodnicząca
− Barbara Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca
− Agnieszka Wierzbicka – Sekretarz

CELE STATUTOWE FUNDACJI
Fundacja została powołana w celu: niesienia pomocy dzieciom chorym na
choroby nowotworowe oraz niesienia pomocy rodzicom dzieci dotkniętych
chorobą nowotworową, podejmowania działalności pożytku publicznego w
sferze zadań publicznych określonych ustawą o działalność pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
-

pozyskiwanie oraz zakup sprzętu medycznego oraz leków, pomoc w
uzyskaniu dotacji i zapomóg na leczenie dzieci oraz prezentów
pozyskanych od sponsorów dla chorych dzieci.

-

organizowanie dzieciom przebywającym w szpitalach spotkań
aktorami, cyrkowcami oraz z innymi, interesującymi dzieci, ludźmi,

-

organizowanie występów w szpitalach,

-

organizowanie zajęć dla dzieci mogących czasowo opuścić ZOZ,

-

organizowanie konkursów i wystaw prac dzieci oraz aukcji,

-

zapewnianie i organizowanie stałej, specjalistycznej opieki psychologów
dla dzieci i ich opiekunów,

-

tworzenie godziwych warunków pobytu opiekunów w szpitalach wraz z
chorymi dziećmi,

z

2|S t r o n a

Sprawozdanie Merytoryczne 2010
Fundacja Spełnionych Marzeń

-

organizowanie imprez na rzecz realizacji celów Fundacji w teatrach,
operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach,
domach kultury i galeriach sztuki, a także imprez w placówkach
oświatowych, imprez sportowych organizowanych wyłącznie dla
sportowców
niepełnosprawnych
oraz
imprez
w
ramach
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży a także imprez
rekreacyjnych i plenerowych,

-

organizowanie wycieczek, wyjazdów oraz turnusów rehabilitacyjnych
dla dzieci mogących czasowo opuścić ZOZ i ich opiekunów,

-

organizowanie spotkań o charakterze naukowo – szkoleniowym z
udziałem lekarzy i specjalistów mających/lub mogących mieć udział w
procesie leczenia chorób nowotworowych.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Terenem działania Fundacji Spełnionych Marzeń jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej. Aby zapewnić szeroki obszar beneficjentów Fundacja otworzyła
Oddziały Regionalne przy szpitalach:
•
Oddział Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu
Matki
i Dziecka w Warszawie.
•
Oddział Onkologii Samodzielnego
Szpitala Klinicznego w Warszawie.

Publicznego

Dziecięcego

•
Oddział Onkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Profesora
Antoniego Gębali w Lublinie.
•
Oddział Onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach.
•
Oddział hematologiczno-onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala
Dziecięcego im. prof. dr St. Popowskiego w Olsztynie.

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH
Głównym celem "Fundacji Spełnionych Marzeń" jest prowadzenie
wielokierunkowych działań mających za zadanie łagodzenie psychicznych i
psychologicznych skutków leczenia onkologicznego u dzieci i ich rodzin.
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Fundamentalną zasadą działania jest otoczenie opieką chorych dzieci i ich
rodzin od momentu zdiagnozowania choroby poprzez cały proces leczenia,
dając im siłę do walki i wiarę w pokonanie choroby.

Cele statutowe w 2010 roku były realizowane poprzez następujące programy:

Programy realizowane bezpośrednio na oddziałach:
Terapia poprzez śmiech
− 06.01.2010 z Klaunem Patefonem na Litewskiej
W dniu 06.01.2010 r. na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala
przy Litewskiej odbyło się kolejne spotkanie w ramach
cyklicznego programu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Terapia
poprzez śmiech". Terapia poprzez śmiech sprawia, że dzieci czują
się lepiej, zapominają o chorobie, a dzięki temu szpital staje się
miejscem bardziej przyjaznym. Dlatego też występy komików,
iluzjonistów i kabareciarzy również w 2010 r. wchodzą do
fundacyjnego kalendarza wydarzeń jako stały element
terapeutyczny. Rok rozpoczęliśmy występem Klauna Patefona,
absolwenta Państwowego Studium Cyrkowego w Julinku.
Występ składał się z przeplatanych nawzajem numerów
cyrkowych i "klaunowych", przyprawionych dużą dawką
śmiechu.
− 11.02.2010 z Frico i Coco na Litewskiej
W dniu 11 lutego 2010 r. w ramach cyklicznego programu
Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Terapia poprzez śmiech", na
oddziale onkologii Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej naszych
podopiecznych odwiedzili aktorzy Teatru "FRICO I COCO".
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Terapia poprzez śmiech działa w równym stopniu na tych
małych i tych dużych, a spotkania z klaunami, mimami i
magikami sprawiają, że szpitalne korytarze rozbrzmiewają
radosnym śmiechem naszych podopiecznych. Aktorzy Teatru
"FRICO I COCO" już po raz kolejny rozbawiali nasze dzieciaki i
ich rodziców. Kolorowe stroje klaunów, magiczne sztuczki i
wygłupy sprawiły, że terapia poprzez śmiech po raz kolejny
potwierdziła swoją skuteczność.
− 01.04.2010
Litewskiej

Międzygalaktyczne

Spotkanie

Wielkanocne

na

W dniu 01.04.2010 r. Fundacja Spełnionych Marzeń,
zorganizowała dla swoich podopiecznych z oddziału onkologii
Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej kosmiczną niespodziankę. W
przededniu Świąt Wielkanocnych z wizytą do maluchów przybyli
goście z dalekiej galaktyki - Obi-Wan Kenobi, Szturmowiec i
przesympatyczny Astrodroid "R2-D2". Wszystkie te postacie
pochodzą ze świata wykreowanego przez Georga Lucasa w
kultowej trylogii pt. "Gwiezdne Wojny". W bohaterów filmu
wcielili się członkowie Stowarzyszeni S.W.A.T., czyli "Star Wars
Artistic Team", z którymi Fundacja współpracuje od lat.
− 5.05.2010 z CLAUNEM CLUSECZKĄ
W dniu 5 maja 2010 r. na oddziale onkologicznym Dziecięcego
Szpitala przy Litewskiej naszych małych podopiecznych
odwiedził CLAUN CLUSECZKA. To już kolejna wizyta naszego
przemiłego gościa w ramach cyklicznego programu "Fundacji
Spełnionych Marzeń" pn. "Terapia poprzez śmiech". W rolę
zabawnego klauna wciela się aktor Paweł Suski. Występy
Cluseczki to bezpośrednia współpraca aktora z małym widzem;
sztuki cyrkowe, lekcje magii, zabawne gagi, a to wszystko
okraszone ogromnym poczuciem humoru. Po raz kolejny
mieliśmy okazję przekonać się, że terapia poprzez śmiech działa
w równym stopniu na tych małych i tych dużych, a spotkania z
klaunami, mimami i magikami sprawiają, że szpitalne korytarze
rozbrzmiewają
radosnym
śmiechem
naszych
małych
podopiecznych.
− 15.06. i 23.06.2010 z Klaunem Mimello i Mimem
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W czerwcu na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy
Litewskiej odbyły się dwa kolejne spotkania w ramach
cyklicznego programu "Fundacji Spełnionych Marzeń" pn.
"Terapia poprzez śmiech". W dniu 15 czerwca - naszych małych
podopiecznych bawił i rozśmieszał - Klaun Mimello, a 23 czerwca
odbyły się warsztaty sztuki mimicznej z najprawdziwszym
Mimem - Grzegorzem Grzywaczem, aktorem Teatru Żydowskiego
w Warszawie, od lat współpracującym z Fundacją.
− 6.09.2010 z Klaunami Cluseczką i Patefonem w IMiD
W dniu 6 września 2010 po wakacyjnej przerwie ze zdwojoną siłą
powróciliśmy do programu pn. "Terapia poprzez śmiech", która
sprawia, że dzieci choć na chwilę zapominają o chorobie, a
szpitalne korytarze rozbrzmiewają radosnym śmiechem. Na
oddziale chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka
naszych podopiecznych odwiedzili Klauni Cluseczka i Patefon.
− 22.09.2010 - "STAR WARS", czyli międzygalaktyczni goście .
W dniu 22.09.2010 r. podopiecznych Fundacji Spełnionych
Marzeń z oddziału onkologii przy Litewskiej w Warszawie po raz
kolejny odwiedzili członkowie Stowarzyszenia S.W.A.T., czyli
"Star Wars Artistic Team". Szpitalnym korytarzem zawładnęli
przybysze z odległej galaktyki: Obi-Wan Kenobi, Szturmowcy i
przesympatyczny Astrodroid "R2-D2", czyli bohaterowie świata
wykreowanego przez Georga Lucasa w kultowej trylogii pt.
"Gwiezdne Wojny". Międzygalaktyczni goście wzbudzili wśród
dzieciaków ogromny entuzjazm. Każdy chciał mieć pamiątkowe
zdjęcia ze szturmowcem czy też zaprzyjaźnić się z zabawnym
robotem "R2-D2". Dużym zainteresowaniem u dzieciaków
cieszyło się urządzenie, którym można sterować jedynie za
pomocą własnych myśli. Hasło przewodnie naszych gości "Niech
moc będzie z wami" okazało się niezwykle cenne przy próbach
sprawdzenia mocy swojego intelektu.
− 13.10.2010 Wizyta Fakira na oddziale w Kielcach
W dniu 13.10.2010 nasz oddział odwiedził prawdziwy Fakir! Pan
Sławomir Czapka przyjechał w towarzystwie swojego przyjaciela
Cezara.... którym okazał się ... 3 metrowy wąż pyton. Dzieci z
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zapartym tchem oglądały pokaz cyrkowych umiejętności
żonglerki płonącymi pochodniami i połykania ognia.

Warsztaty Plastyczne
− 15.01.2010 z POLBANK EFG
Polbank EFG - to nasz Partner Programowy od 2006 r. i Laureat
Statuetki Fundacji Spełnionych Marzeń "Aladyn 2008". Polbank
EFG wspiera nas m.in. poprzez dofinansowanie sztandarowych
projektów realizowanych przez Fundację, zakup prezentów dla
naszych
podopiecznych,
czynny
udział
oraz
wsparcie
organizacyjne
imprez
i
akcji
promocyjnych
Fundacji,
bezpośrednią
opiekę
nad
pacjentami
wymagającymi
indywidualnej troski, a także wsparcie finansowe i rzeczowe ich
rodzin oraz wolontariat pracowniczy. Cykliczne warsztaty
plastyczne pracowników POLBANK EFG dla dzieci na oddziale
onkologii weszły już na stałe do fundacyjnego kalendarza.
− 8.07.2010 Wakacyjne warsztaty decupage w Lublinie
W dniu 8 lipca 2010 r. na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala
Klinicznego w Lublinie, w ramach współpracy Fundacji
Spełnionych Marzeń i firmy "Bocian" odbyły się pierwsze
wakacyjne
warsztaty
decupage.
Pod
fachowym
okiem
koordynatorów, nasi podopieczni samodzielnie wykonywali m.in.
tekturowe ramki na zdjęcia oraz piórniki z drewna, a wszystko to
dekorowali i ozdabiali właśnie metodą decupage.
− 4.12.2010 Świąteczne Warsztaty Artystyczne w Lublinie
W dniu 4 grudnia 2010 r. na oddziale onkologii Dziecięcego
Szpitala Klinicznego w Lublinie wolontariusze Fundacji
Spełnionych
Marzeń
rozpoczęli
Świąteczne
Warsztaty
Artystyczne. Koordynatorem warsztatów jest Renia Kopeć kierownik Regionalnego Oddziału Fundacji Spełnionych Marzeń
w Lublinie, a wspierają ją wolontariusze Jagoda, Sonia i Łukasz.
Magia Świąt Bożego Narodzenia sprawia, że dzieciaki z
ogromnym zapałem tworzą świąteczne cudeńka: aniołki,
bałwanki, choinki i stroiki.
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Warsztaty Taneczne
− 03.02.2010 Wieczór z Sambą Brazylijską w Instytucie Matki i
Dziecka
W dniu 03.02.2010 r. na oddziale chirurgii onkologicznej IMiD
Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała kolejne spotkanie z
cyklu "Wieczory z tańcem". Zgodnie z duchem trwającego właśnie
karnawału, zaprezentowaliśmy naszym podopiecznym gorącą
SAMBĘ prosto z Brazylii. Spektakl poprowadził Paweł
Kucharczyk, pseudonim artystyczny Ed Szynszyl, znawca samby
i muzyki brazylijskiej. Głównym punktem programu były
występy grupy tanecznej "As Belezas do Brasil" (Ślicznotki z
Brazylii) w tańcach inspirowanych Carmen Mirandą i Sambą Rio
de Janeiro.
− 3.03.2010 TAP DANCE - wieczór ze stepowaniem w IMiD
W dniu 3 marca 2010 r. na oddziale chirurgii onkologicznej IMiD
w ramach programu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Wieczory
z tańcem" odbył się pokaz tap dance'u, czyli tzw. stepowania w
rytm muzyki. Podczas cyklicznych wieczorków nasi podopieczni
mają okazję poznać różne rodzaje tańców z całego świata w
wykonaniu prawdziwych mistrzów. Naszym gościem była Beata
Rozmanowska, założycielka i szefowa Profesjonalnej Szkoły
Stepowania TAP TO TAP, absolwentka Państwowej Szkoły
Baletowej, uznany choreograf tap dance. W układach tanecznych
Pani Beacie towarzyszył jej uczeń Maciej Chojnowski.
− 05.10.2010 Pokaz CAPOEIRY na oddziale onkologii w Kielcach
W dniu 05.10.2010 r. na dziecięcym oddziale onkologii w
Regionalnym Oddziale Fundacji Spełnionych Marzeń odbył się
pokaz sztuki walki zwanej CAPOEIRA. Naszymi gośćmi byli
członkowie grupy "Capoeira Abada Kielce". Po zakończonym
pokazie członkowie grupy wpisali się do naszej pamiątkowej
kroniki wydarzeń na oddziale.

Warsztaty Muzyczne
− 19 i 21.01.2010 "Muzyczne podróże po świecie" w IMID i na
Litewskiej.
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W dniach 19 i 21 stycznia 2010 r. na oddziałach onkologicznych
Instytutu Matki i Dziecka i przy ul. Litewskiej, odbyły się
Wieczorki Muzyczne pn. "Muzyczne podróże po świecie". Projekt
przygotowała Maria Reif - prezes Fundacji ART, od lat
współpracująca z Fundacją Spełnionych Marzeń. Fundacja ART
zajmuje się produkcją spektakli teatralnych i muzycznych dla
dzieci i młodzieży, które prezentuje m.in. w szpitalach i
ośrodkach charytatywnych. Naszymi gośćmi byli: Aleksandra
Okrasa - wybitna śpiewaczka operowa, Grzegorz Grzywacz mim, aktor Teatru Żydowskiego i Włodzimierz Trzeciak akompaniament. Aleksandra Okrasa zaprezentowała utwory z
różnych stron świata, m.in. z najsłynniejszych operetek i
musicali. Narratorem muzycznej podróży po świecie była Maria
Raif, którą wspomagał Mim Grześ wprowadzając widzów do
odwiedzanych krajów, poprzez grę aktorską.
− 02.02.2010 Wieczór muzyczny z Kasią Klich
W dniu 02.02.2010 r. na oddziale chirurgii onkologicznej
Instytutu Matki i Dziecka, w ramach projektu Fundacji
Spełnionych Marzeń pn. "Wieczory muzyczne", odbył się koncert
Kasi Klich. Wokalistkę wspierali: Maciej Starnawski - wokal +
gitara, Błażej Chochorowski - gitara basowa i Artur Twarowski
"BOO-BOO" - gitara. Koncert rozpoczął się największym
kultowym przebojem Kasi pt. "Lepszy model", który w 2002 roku
śpiewała cała Polska.
− 11.03.2010 Wieczorek muzyczny z jazzem w IMID
W dniu 11 marca 2010 r. na oddziale chirurgii onkologicznej
IMID Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała kolejne
spotkanie w ramach projektu "Wieczorki muzyczne". Naszymi i
dzieci gośćmi byli: Mark Shepherd, Brytyjczyk od 2 lat
mieszkający w Polsce (wokal, trąbka, flugelhorn), Mikołaj
Nowicki (kontrabas) i Paweł Kukuła (klawisze, melodyjka).
Dzisiejszy wieczór w całości poświęcony był muzyce jazzowej i jej
historii.
− 25.03.2010 Wieczorek muzyczny z "Operą Light" w IMiD
W dniu 25.03.2010 r. na oddziale chirurgii onkologicznej
Instytutu Matki i Dziecka w ramach projektu Fundacji
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Spełnionych Marzeń pn. "Wieczorki muzyczne" odbył się
spektakl muzyczny kwartetu klasycznie humorystycznego
"OperaLight" pn. "Kobiety Świata". Inicjatorką i organizatorką
spektaklu była Pani Katarzyna Laskowska, wybitna pieśniarka
operowa. W projekcie wzięli udział również: Jeanette Bożałek
(solistka operowa), Robert Szpręgiel (baryton) i Małgorzata Piszek
(wybitna pianistka). Nasi goście zaprezentowali światowe
przeboje muzyki operowej, operetkowej i musicalowej - w wersji
na dwa soprany i baryton.
− 27.04.2010 Warsztaty z muzyką kubańską w IMiD
W dniu 27.04.2010 r. na oddziale onkologii IMiD odbyły się
warsztaty z muzyką kubańską. To pierwsze spotkanie w ramach
inicjatywy realizowanej przez Fundację "Kultury Świata" i
Fundację Spełnionych Marzeń, przy wsparciu British Council.
Celem projektu pn. "Międzykulturowi Wolontariusze" jest
integracja środowisk mniejszości kulturowych i polskich dzieci.
Bogactwo muzyki, tańca, sportu i kuchni krajów Afryki, Azji i
Ameryki Łacińskiej to uniwersalny język, którym emigranci
mieszkający w Warszawie opowiadają o sobie hospitalizowanym
dzieciom, dostarczając im nowej wiedzy i rozrywki zarazem.
W warsztatach udział wzięli meksykański perkusjonalista David
Saucedo Valle oraz Honorata Kożuchowska z formacji Odo Irawo.
− 16.06. 2010 Warsztaty muzyczne na Litewskiej
W dniu 16 czerwca 2010 r. odbyły się kolejne warsztaty
muzyczne dla naszych najmłodszych podopiecznych z oddziału
onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej. Koordynatorką
warsztatów jest nasza wolontariuszka - Agatka Cwalina. Podczas
zajęć dzieci zapoznają się z instrumentami muzycznymi, uczą się
techniki gry, by później móc wspólnie muzykować. Na ostatnich
warsztatach dzieci uczyły się dwóch piosenek: "Zuzia lalka nie
duża" i "Puszek okruszek" - Natalii Kukulskiej. W cyklicznych
warsztatach muzycznych udział biorą Michał Jaroń i Agatka
Cwalina - klawisze, Agnieszka Rogowiecka - flet poprzeczny,
Agnieszka Smyk - altówka, natomiast dzieciaki mają do
wykorzystania: tamburyn, bębenek, cymbałki oraz grzechotki
własnoręcznie wykonywane na zajęciach plastycznych.
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− 9.09.2010 Warsztaty muzyczne z Harfą na Litewskiej
W dniu 9 września 2010 r. na oddziale onkologii Dziecięcego
Szpitala przy Litewskiej w Warszawie odbyły się kolejne
warsztaty muzyczne dla naszych podopiecznych, których
organizatorką i animatorką jest wolontariuszka Agatka Cwalina.
Naszym gościem była Zuzanna Olbryś - studentka Akademii
Muzycznej w Katowicach, w klasie harfy, która również jako
solistka, kameralistka i członek orkiestry ma już za sobą występy
nie tylko w kraju, ale również na scenach Austrii, Niemczech i
Wielkiej Brytanii.
− 16.09.2010 Koncert Zespołu VOLVER w IMiD

W dniu 16 września 2010 na zaproszenie Fundacji Spełnionych
Marzeń oddział onkologii Instytutu Matki i Dziecka odwiedzili
Tomek Lubert i Mariusz Totoszko, czyli Zespół VOLVER. Podczas
wizyty zaśpiewali dla pacjentów swoje największe hity. Tomasz
Lubert od wielu lat wspiera działania Fundacji Spełnionych
Marzeń, dzieląc się swoją muzyką, nie tylko poprzez występy na
koncertach charytatywnych, ale przede wszystkim koncertując
bezpośrednio dla dzieciaków na oddziałach onkologicznych.
− 27.10.2010 Koncert Ani Wiśniewskiej w IMiD
Wieczorki muzyczne na trwałe zagościły w fundacyjnym
kalendarzu najważniejszych wydarzeń. Po koncercie Tomka
Luberta z Mariuszem Totoszko z zespołu Volver, w dniu 27
października 2010 dla naszych podopiecznych na oddziale
onkologii w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie zaśpiewała
Ania Wiśniewska, której towarzyszył na gitarze Piotr
Aleksandrowicz. Ania zaśpiewała piosenki z zeszłorocznej płyty
wydanej pod pseudonimem Aniqa oraz kompozycje z najnowszej
płyty, których jeszcze nigdzie nie prezentowała. Niespodzianką
był mini konkurs, gdzie na zwycięzców czekały nagrody w
postaci płyt Ani.
− 16.11.2010 Warsztaty muzyczne z klarnetem na Litewskiej
W dniu 16.11.2010 r. na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala
przy Litewskiej w Warszawie odbyły się kolejne warsztaty
muzyczne dla naszych podopiecznych, których organizatorką jest
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nasza wolontariuszka Agatka Cwalina. Naszymi gośćmi byli Ania
Gut - klarnecistka, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego w
Warszawie oraz Bartek Kalicki - pianista jazzowy, student I roku
na Policealnym Wydziale Jazzowym w Warszawie w klasie
fortepianu u Wojciecha Majewskiego.

Warsztaty Wielokulturowe
− 24.02.2010 z Ambasadą Indonezji w IMiD
W dniu 24.02.2010 r. na oddziale chirurgii onkologicznej IMiD,
Fundacja Spełnionych Marzeń przy współpracy z Ambasadą
Indonezji w ramach programu "Aktywizacja i wyrównywanie
szans" zorganizowała warsztaty z kulturą Indonezji. Naszymi
gośćmi byli Pan Dawid Martin, pracownik Ambasady Indonezji
oraz członkowie "Warsaw Gamelan Group" działającej przy
Ambasadzie, stypendyści ISI Yogyakarta na Jawie oraz ISI
Denpasar na Bali. Podczas barwnego spektaklu muzycznotanecznego, odbyliśmy fascynującą podróż w najodleglejsze
zakątki Indonezji.
− 18.05.2010 Warsztaty z kulturą Wietnamu w IMiD
W dniu 18.05.2010 r. na oddziale onkologii IMiD odbyły się
warsztaty z kulturą Wietnamu. To drugie spotkanie w ramach
inicjatywy realizowanej przez Fundację "Kultury Świata" i
Fundację Spełnionych Marzeń, przy wsparciu British Council.
Celem projektu pn. "Międzykulturowi Wolontariusze" jest
integracja środowisk mniejszości kulturowych i polskich dzieci.
Bogactwo muzyki, tańca, sportu i kuchni krajów Afryki, Azji i
Ameryki Łacińskiej to uniwersalny język, którym emigranci
mieszkający w Warszawie opowiadają o sobie hospitalizowanym
dzieciom, dostarczając im nowej wiedzy i rozrywki. Warsztaty
poprowadziła Thu Ha Mai pochodząca z Wietnamu, a od 10 lat
mieszkająca
w
Polsce.
Thu
Ha
podczas
prezentacji
multimedialnej przedstawiła kulturę, zwyczaje oraz najciekawsze
miejsca swojej ojczyzny. W części artystycznej udział wzięli
Magdalena i Artur Wąsowscy, wieloletni mistrzowie Polski i
świata w Wushu, którzy zaprezentowali: taniec lwa, pokaz Tai
chi, prezentację broni oraz taniec z wachlarzami.
− 27.05.2010 Warsztaty - FIFA WORLD CUP RPA 2010

12 | S t r o n a

Sprawozdanie Merytoryczne 2010
Fundacja Spełnionych Marzeń

W dniu 27.05.2010 r. na oddziale onkologii IMiD odbyło się
spotkanie z przedstawicielami Ambasady RPA, przybliżające
naszym podopiecznym Mistrzostwa Świata w piłce nożnej RPA
2010. To trzecie spotkanie w ramach projektu pn.
"Międzykulturowi Wolontariusze" realizowanego przez Fundację
"Kultury Świata" i Fundację Spełnionych Marzeń, przy wsparciu
British Council. Naszymi gośćmi byli: Willem van der Westhuizen
- p.o. Ambasadora, Chuma Mapokgole - II Sekretarz Ambasady
oraz Jan Królak - pracownik Ambasady. Warsztaty poprowadziła
Malwina Bakalarska z Fundacji "Kultury Świata".
− 8.06.2010 Warsztaty z kulturą Indii w IMiD
W dniu 8 czerwca 2010 r. na oddziale onkologii IMiD odbyły się
warsztaty z kulturą Indii. To czwarte i ostatnie już spotkanie w
ramach inicjatywy realizowanej przez Fundację "Kultury Świata"
i Fundację Spełnionych Marzeń, przy wsparciu British Council.
Celem projektu pn. "Międzykulturowi Wolontariusze" była
integracja środowisk mniejszości kulturowych i polskich dzieci,
poprzez różne formy prezentacji kultur krajów z całego świata,
jak muzyka, kuchnia, sport czy taniec. Naszymi gośćmi byli
Rajesh Vaishnaw - Radca Ambasady Indii w RP, Asma Abdalla ze
szkockiej organizacji pozarządowej "Muslim Women`s Resource
Centre", przedstawicielki Fundacji "Kultury Świata" - Aleksandra
Gutowska i Malwina Bakalarska oraz tancerki ze szkoły tańca
"NATARJA" - Alicja Kaczorek i Klara Wojciechowska.
− 13.09.2010 Warsztaty historyczne w Regionalnym Oddziale w
Kielcach "Podróż w XVII wiek" z Kompanią Wolontarską.
W dniu 13 września 2010 na oddziale onkologii w Kielcach
odbyły się warsztaty historyczne pn. "Podróż w XVII wiek".
Naszymi gośćmi byli członkowie Kompanii Wolontarskiej
działającej przy Muzeum Narodowym w Kielcach. Kampania
zajmuje się odtwórstwem historycznym polegającym na
ukazywaniu
historii
przez
inscenizowanie
wydarzeń
historycznych, pokazy rzemiosła i inscenizowanie życia
codziennego mieszkańców.
− 29.09.2010 Wikingowie i Słowianie w Kielcach
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W dniu 29 września 2010 już po raz drugi odbyły się na oddziale
onkologii i hematologii w Kielcach warsztaty historyczne.
Zachęceni sukcesem i pozytywnym odbiorem pierwszego
spotkania, tym razem odwiedzili nas Wikingowie i Słowianie z IXXI wieku z Klubu Historycznego HIRD pod wodzą Zbigniewa
Kowalskiego. Goście z dawnych czasów poprzez ciekawe
opowieści, przedmioty związane z okresem Słowian i Wikingów
oraz plansze historyczne przenieśli nas na tę godzinę co najmniej
X wieków wstecz.

Wizyty Gwiazd – w 2010 roku odbyło się 14 wizyt.
Podopiecznych Fundacji odwiedzili:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Andrzej Nejman
Anna Czartoryska
Dorota Welman i Marcin Prokop
Tomasz Kot
Kuba Wesołowski i Olga Bołądź
Marcin Dorociński
Julia Kamińska
Łukasz Garlicki
Hubert Urbański
Kasia Zielińska
Szymon Majewski
Natasza Urbańska
Marzena Rogalska
Doda
Edyta Herbuś
Rafał Maserak
Tomasz Barański
Anna Samusionek
Magdalena Różczka
Ania Wyszkoni

Imprezy okolicznościowe
DZIEŃ DZIECKA
− 28.05.2010 Dzień Dziecka z Anią Samusionek w Lublinie
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W dniu 28 maja 2010 r., na oddziale onkologii Dziecięcego
Szpitala Klinicznego im. Profesora Antoniego Gębali w Lublinie,
świętowanie
Dnia
Dziecka
rozpoczęliśmy
z
lekkim
wyprzedzeniem. W tym roku będziemy świętować na czterech
oddziałach onkologicznych, którymi "Fundacja Spełnionych
Marzen" opiekuje się na co dzień, m.in. w Kielcach, gdzie w dniu
29 maja obchody Dnia Dziecka, połączone zostaną z inauguracją
Regionalnego Oddziału przy oddziale onkologii Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego.
Na wyprawę do naszych podopiecznych z Regionalnego Oddziału
Fundacji w Lublinie zaprosiliśmy Anię Samusionek.
− 31.05.2010 Dzień Dziecka z "Justynką i Tomkiem" na Litewskiej
W dniu 31 maja 2010 dzieciaków z Dziecięcego Szpitala przy
Litewskiej, Małgosia i Tomek Osuchowie odwiedzili wraz z Panią
Esterą Lussato, światowej sławy modelką, która od kilku
miesięcy wspiera ich działania. Pani Estera specjalnie na tę
okazję przyleciała z Londynu, by obdarować dzieciaki
prezentami. Dodatkową atrakcją tego dnia była wizyta "Justynki
i Tomka" - nowej formacji wokalnej dla dzieci, których utwór pt.
"Taniec połamaniec" wchodzi przebojem na muzyczne listy.
− 1.06.2010 Dzień Dziecka z Szymonem Majewskim w IMiD
W dniu 1 czerwca 2010 nastąpił wielki finał obchodów Dnia
Dziecka. W tym szczególnym dniu, jak co roku do akcji włączył
się Szymon Majewski, który już od wielu lat wspiera działania
Fundacji i jak co roku w dniu swoich urodzin. Pani Estera
specjalnie na te dwa dni przyleciała z Londynu, by osobiście
wręczyć prezenty dzieciakom z Litewskiej i IMiD. Dzień Dziecka
to szczególna okazja by móc obdarować dzieciaki furą zabawek,
zobaczyć radość na ich buziach i spełnić ich najskrytsze
marzenia... jesteśmy przekonani, że nam się to udało.
ANDRZEJKI
− 30.11.2010 Andrzejki w Regionalnym Oddziale w Olsztynie
W dniu 30 listopada 2010r. w Regionalnym Oddziale Fundacji
Spełnionych
Marzeń
przy
oddziale
hematologiczno-
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onkologicznym Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr
St. Popowskiego w Olsztynie świętowaliśmy Andrzejki.
MIKOŁAJKI
− 5.12.2010 Wizyta Świętego Mikołaja z Laponii na Litewskiej

W dniu 5 grudnia 2010 r. na oddziale onkologii Dziecięcego
Szpitala przy Litewskiej w Warszawie naszych podopiecznych
odwiedził Święty Mikołaj. Pojawienie się tego Najprawdziwszego
wzbudziło nie lada sensację i entuzjazm na oddziale. Święty
Mikołaj obdarował dzieci upominkami oraz zebrał zamówienia na
prezenty Gwiazdkowe ☺. Najważniejsza jednak była wspólna
fotografia, która na zawsze będzie stanowić niezbity dowód na
istnienie Świętego Mikołaja.
− 6.12.2010 Mikołajki na wesoło ze Sławomirem Jenerowiczem w
IMiD
W dniu 6 grudnia 2010 Fundacja Spełnionych Marzeń
rozpoczęła Wielki Maraton Mikołajkowy we wszystkich swoich
oddziałach w Polsce. Na oddziale onkologii Instytutu Matki i
Dziecka w Warszawie dla naszych podopiecznych wystąpił
komik, iluzjonista i terapeuta w jednym - Sławomir Jenerowicz,
którego cała Polska pokochała w programie telewizyjnym TVN
"Mam Talent". Główna domena Sławomira Jenerowicza to przede
wszystkim terapia poprzez śmiech, muzykę, parodię, skecze,
iluzję oraz dużą dawkę dobrego humoru. Występ Pana
Sławomira świetnie się wpisuje w nasz program "Terapia poprzez
śmiech", który realizujemy na oddziałach od wielu lat.

− 6.12.2010 Mikołajki z Anią Wyszkoni w Lublinie
Wielki Mikołajowy Maraton
6.12.2010 dotarł również do
Regionalnego Oddziału Fundacji Spełnionych Marzeń w Lublinie.
Z wizytą do naszych podopiecznych z oddziału onkologii
Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie przybyliśmy z
przemiłym gościem - Anią Wyszkoni i ... workiem pełnym
świątecznych zwierzaków. Ania jest jedną z najbardziej
rozpoznawalnych i lubianych osobowości polskiej sceny
muzycznej, więc i w Lublinie jej fanów nie brakowało.
− 6.12.2010 Mikołajki na wesoło z Jimem Williamsem na
Litewskiej
W Fundacji Spełnionych Marzeń trwa Wielki Maraton
Mikołajkowy. W dniu 6 grudnia 2010 na oddziale onkologii
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Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie naszych
podopiecznych rozśmieszał do łez kolejny uczestnik programu
telewizyjnego TVN "Mam talent" - Jim Williams. Jim jest
Amerykaninem od 2007 roku mieszkającym w Polsce. W 2002
roku ukończył Oberlin College w USA, gdzie studiował
aktorstwo, reżyserię, pantomimę, taniec i teatr eksperymentalny.
− 6.12.2010 Mikołajki na wesoło z Alojzym Trąbką w Olsztynie
W dniu 6 grudnia 2010r. Wielki Maraton Mikołajowy Fundacji
Spełnionych Marzeń dotarł również do Regionalnego Oddziału
Fundacji
przy
oddziale
hematologiczno-onkologicznym
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Nasi
podopieczni otrzymali w prezencie mikołajkowym ogromną
dawkę dobrego humoru, radości i spontanicznego śmiechu ... a
sprawił to nasz gość - Klaun Alojzy Trąbka.
− 7.12.2010 Mikołajki w Regionalnym Oddziale w Kielcach
7 grudnia 2010 r. na oddziale hematologiczno-onkologicznym
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. W.
Buszkowskiego w Kielcach gościliśmy baaardzo sympatycznego i
od dawna oczekiwanego gościa. Podopiecznych naszego oddziału
Fundacji Spełnionych Marzeń odwiedził Święty Mikołaj wraz ze
swoimi Śnieżynkami, w które wcieliły się wolontariuszki
Fundacji. Święty przyniósł dzieciom prezenty, a właściwie cały
worek prezentów :). W tym dniu obdarowaliśmy 13 dzieci, dla
których Mikołaj przywiózł zabawki i słodycze.

GWIAZKA
− 13.12.2010 Gwiazdka z Anią Samusionek w Olsztynie
W dniu 13 grudnia 2010 r. Fundacja Spełnionych Marzeń
wystartowała
z
...Wielkim
Maratonem
Gwiazdkowym.
W Regionalnym Oddziale Fundacji przy oddziale hematologicznoonkologicznym Szpitala Dziecięcego w Olsztynie pojawiliśmy się z
ogromnym workiem prezentów ufundowanych przez MATTEL
POLAND. W roli Śnieżynki pojechała z nami Ania Samusionek.
Dzieciaki dostały wspaniałe prezenty ufundowane przez firmę
MATTEL POLAND... lalki Barbie, matchboxy, scrabble, hot
Wesley.
− 14.12.2010 Gwiazdka z Magdą Różczką w Lublinie
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W dniu 14 grudnia 2010r. Wielki Maraton Gwiazdkowy Fundacji
Spełnionych Marzeń dotarł do naszych podopiecznych z oddziału
onkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie. W tej
świątecznej wyprawie towarzyszyła nam Magda Różczka,
wcielając się w rolę Śnieżynki. Fura prezentów została
ufundowana przez firmę MATTEL POLAND. Magda Różczka
wręczyła gwiazdkowe prezenty wszystkim dzieciakom, które tego
dnia przebywały na leczeniu.
− 14.12.2010 Gwiazdka z MATTEL POLAND na Litewskiej
W dniu 14 grudnia 2010 na oddziale onkologii Dziecięcego
Szpitala Klinicznego przy Litewskiej firma MATTEL POLAND
zorganizowała Gwiazdkę dla naszych podopiecznych. Dzieciaki
dostały wspaniałe prezenty ... lalki Barbie, matchboxy, scrabble,
hot wheelsy. Tym razem pracownicy firmy osobiście wystąpili w
roli Świętego Mikołaja. Oprócz prezentów dzieciaki otrzymały
kartki świąteczne z życzeniami bożonarodzeniowymi, które
zostały przygotowane osobiście przez wszystkich pracowników
firmy. MATTEL POLAND jest Partnerem Programowym Fundacji
Spełnionych Marzeń od 2005 r. W ramach współpracy Mattel
Poland wspiera Fundację poprzez m.in. finansowanie od
września 2005 r. przez "Mattel Children's Foundation" programu
realizowanego przez Fundację Spełnionych Marzeń pn.
"Aktywizacja i wyrównywanie szans", bezpłatne przekazywanie
zabawek na rzecz naszych podopiecznych oraz współpracę przy
organizacji imprez: festyny, pokazy mody, akcje promocyjne. W
imieniu
naszych
podopiecznych
składamy
ogromne
podziękowania.
− 16.12.2010 Gwiazdka z E. Herbuś, R. Maserakiem i T.
Barańskim w Kielcach
16 grudnia Wielki Maraton Gwiazdkowy Fundacji Spełnionych
Marzeń poprzez Olsztyn i Lublin dotarł do Kielc na oddział
hematologiczno-onkologiczny Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala Dziecięcego. Z prezentami od Świętego Mikołaja dla
naszych podopiecznych wyruszyliśmy z jego najbardziej
roztańczoną świtą. W rolę Śnieżynki wcieliła się - Edyta Herbuś,
a towarzyszyły jej dwa Skrzaty
- Rafał Maserak i Tomek
Barański z "You can Dance". Na naszą kielecką oddziałową
Gwiazdkę zaprosiliśmy również Pana Grzegorza Czekaja Dyrektora Galerii Echo w Kielcach oraz Panią Menager
Katarzynę Banaszkiewicz, którym przekazaliśmy podziękowania
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za zorganizowanie licytacji, z której dochód został przekazany na
rzecz naszych podopiecznych z Regionalnego Oddziału w
Kielcach.
− 20.12.2010 Gwiazdka z Dodą i Tomkiem Lubertem w IMiD w
Warszawie
20 grudnia 2010 r. Wielki Maraton Gwiazdkowy po wizytach w
Regionalnych Oddziałach Fundacji Spełnionych Marzeń w
Olsztynie, Kielcach i Lublinie zawitał do naszych podopiecznych
z oddziału chirurgii onkologicznej IMiD w Warszawie. W roli
wysłanników Świętego Mikołaja wystąpili DODA i Tomek Lubert.
O prezenty dla dzieciaków zadbała firma MATTEL POLAND. W
atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, na
szpitalnym korytarzu rozbrzmiały kolędy, które zaśpiewała dla
naszych podopiecznych DODA wraz z Tomkiem Lubertem. Po
wspólnym kolędowaniu wręczyliśmy dzieciakom prezenty i
podzieliliśmy się opłatkiem życząc wszystkim zdrowia,
zdrowia ...i spełnienia marzeń.
− 21.12.2010 Gwiazdka z VOLVER, S. Strunin i Sz. Majewskim na
Litewskiej
21 grudnia 2010r. Święty Mikołaj
zawitał do naszych
podopiecznych na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy
Litewskiej w Warszawie. Wieczór kolędowo uświetnili Sasza
Strunin oraz Tomek Lubert i Mariusz Totoszko z zespołu
VOLVER. W roli Świętego Mikołaja wystąpił Szymon Majewski,
który obdarował dzieciaki świątecznymi Misiakami. Na
szpitalnym korytarzu, przy bożonarodzeniowym drzewku
rozbrzmiały najpiękniejsze polskie kolędy, wprowadzając
wszystkich w świąteczny nastrój. Dzieląc się opłatkiem
życzyliśmy dzieciakom zdrowia, rodzicom siły i wiary oraz …
spełnienia marzeń i …. dużo uśmiechu …. mimo wszystko.

Inne
− 19.05.2010 Spotkanie kulinarne z Robertem Sową w IMiD
W dniu 19 maja 2010 r. na oddziale chirurgii onkologicznej
Instytutu Matki i Dziecka odbyło się kolejne spotkanie
kulinarne, w ramach projektu Fundacji pn. "Smaki spełnionych
marzeń". Naszym gościem był Robert Sowa - kucharz, znany
szerokiej publiczności z wielu programów telewizyjnych i
radiowych związanych z kulinariami oraz autor poczytnych
książek kucharskich.
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− 8.11.2010 Spotkanie kulinarne z Pascalem Brodnickim w IMiD
W dniu 8 listopada 2010 r. na oddziale chirurgii onkologicznej
Instytutu Matki i Dziecka odbyło się kolejne spotkanie
kulinarne, w ramach projektu Fundacji pn. "Smaki Spełnionych
Marzeń". Naszym gościem był Pascal Brodnicki - kucharz znany
szerokiej publiczności z programu o kulinariach "Pascal: po
prostu gotuj", autor wielu poczytnych książek kucharskich. To
już kolejna wizyta Pascala u naszych podopiecznych. Tym razem
na szpitalnym korytarzu królowały wyśmienite francuskie
naleśniki, które Pascal wypiekał dla naszych podopiecznych.

Programy ogólnopolskie:
WIELKANOCNA PALMA MARZEŃ
W dniu 28 marca 2010 r. na Rynku Nowego Miasta w Warszawie,
"Fundacja Spełnionych Marzeń" Małgorzaty i Tomasza Osuchów, we
współpracy z Urzędem Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego
Warszawy, zorganizowała happening pn. "Wielkanocna Palma Marzeń".
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Tego dnia podopieczni "Fundacji Spełnionych Marzeń" wraz z
towarzyszącymi im Gwiazdami: Darią Widawską, Olgą Borys, Joanną
Jabłczyńską, Anią Samusionek i Tomkiem Lubertem zbudowali
najwyższą palmę wielkanocną w Warszawie (8m !!!!).
Imprezę poprowadzili: Justyna Kozłowska - dziennikarka telewizyjnej
stacji muzycznej VIVA wraz z księdzem Pawłem Rycykiem - Kapelanem
Fundacji Spełnionych Marzeń.
Przy
tworzeniu
palmy
doświadczeniem
wspierały
naszych
podopiecznych Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zielkowicach
k/Łowicza.
Imprezie towarzyszyły występy artystyczne w wykonaniu: zespołu
Gospel
Sound'n'Grace
oraz
dziecięco-młodzieżowego
zespołu
folklorystycznego "Lazurki" z Warszawy.
Celem happeningu było przełamanie stereotypów wobec chorób
onkologicznych, budowanie poczucia własnej wartości wśród dzieci
chorych oraz propagowanie walki z chorobą nowotworową.

"Wielkanocnej Palmie Marzeń" towarzyszył blok tematyczny pn.
"Przywitajmy wiosnę bez uzależnień", realizowany wspólnie z dzielnicą
Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. W ramach projektu odbył
się konkurs plastyczny z udziałem dzieci i młodzieży pod nazwą "Żyję
zdrowo", którego hasłem przewodnim była walka z uzależnieniami.

WIOSENNA HARLEY’ADA MARZEŃ
W dniu 9.05.2010 r. "Fundacja Spełnionych Marzeń" wspólnie z
Klubem Motocyklowym Harley-Davidson - "Warsaw Chapter Poland"
już po raz drugi zorganizowała happening pn. "Wiosenna Harley'ada
Marzeń".
W happeningu udział wzięli pacjenci trzech oddziałów onkologicznych
będących pod opieką Fundacji: Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej,
Instytutu Matki i Dziecka, Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
Przejazd podopiecznych Fundacji na motocyklach Harley Davidson z
zaproszonymi Gwiazdami: Katarzyną Zielińską, Eweliną Flintą, Anią
Samusionek i Justyną Kozłowską, rozpoczął się od ulicy Bagatela przez
Aleje Ujazdowskie, aż na Skwer Hoovera na Krakowskim Przedmieściu.
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Część artystyczną "Wiosennej Harley'ady Marzeń" na Krakowskim
Przedmieściu poprowadził Andrzej Nejman - członek Rady Fundacji.
W części artystycznej happeningu wystąpili: Zespół Hamak, zespół
VOLVER - Tomka Luberta oraz "Justynka i Tomek" - nowa formacja
muzyczno-teatralna dedykowana wszystkim dzieciakom.
Celem "Wiosennej Harley'ady Marzeń" było zwrócenie uwagi
społeczeństwa na problemy wielu tysięcy dzieci w Polsce walczących z
chorobami nowotworowymi i ich rodzin, uwrażliwienie na ich cierpienie
i niejednokrotnie wręcz heroiczną walkę w pokonywaniu codziennych
trudności. "Wiosenna Harley'ady Marzeń" - to okazja, aby wspólnie
świętować radość z wygranej nad chorobą.

III MIĘDZYNAROWE IGRZYSKA SPORTOWE

ONKO-OLIMPIADA 2010
W dniu 17 lipca 2010r. na obiektach sportowych Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyły się III Międzynarodowe
Igrzyska Sportowe "Onko-Olimpiada 2010", dla dzieci z chorobą
nowotworową. Organizatorem Igrzysk była "Fundacja Spełnionych
Marzeń" Małgorzaty i Tomasza Osuchów, przy współpracy z trenerami
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Patronat nad
Igrzyskami objęła Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent Miasta
Stołecznego Warszawy, Arcybiskup Kazimierz Nycz - Metropolita
Warszawski, Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka, Polski Komitet
Olimpijski i Klub Integracji Europejskiej.

W uroczystej ceremonii otwarcia Igrzysk udział wzięli:
•
•

•
•
•
•

Organizatorzy - Małgorzata i Tomasz Osuchowie, Fundacja
Spełnionych Marzeń
Przedstawiciel władz AWF - Prorektor ds. studenckich Pan prof. nzw. dr hab. Zbigniew Dziubiński
Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy - Pan Włodzimierz
Paszyński
Przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego -Pani
Grażyna Rabsztyn, Dyrektor Centrum Edukacji Olimpijskiej
Przedstawiciel Komitetu Honorowego - Pan prof. Wojciech
Woźniak
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•
•

Przedstawiciel Składu Sędziowskiego Skowroński
Przedstawiciel Zawodników - Robert Konke

Pan

Waldemar

oraz Korpus Dyplomatyczny:
•

Pierwszy Sekretarz Ambasady Słowacji - Pani Iveta Hermysova

•

Ambasador Litwy w RP - Pan Egidijus Meilunas

•

Radca ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w RP - Pan
Faruk Amil

•

Ambasador Węgier w RP - Robert Kiss

Gospodarzami prowadzącymi Igrzyska już po raz trzeci, byli nasi
wieloletni przyjaciele: Joanna Racewicz i Andrzej Nejman (członek
Rady Fundacji Spełnionych Marzeń).
Hymn "Onko-Olimpiady 2010" po raz drugi skomponował również nasz
wielki przyjaciel - Tomek Lubert. Piosenka "Chcę Ikarem być"", którą
wykonał podczas ceremonii otwarcia igrzysk zespół VOLVER, to nowa
wersja utworu "Chcę", a została ona zaaranżowana i podarowana
naszym podopiecznym specjalnie na tę okazję. W 2008 r. hymnem
"Onko-Olimpiady" był utwór "O siebie walcz" także napisany przez
Tomka Luberta - wówczas zaśpiewała go Magda Femme.
Uczestnikami imprezy były dzieci i młodzież z 14 ośrodków
onkologicznych z Polski oraz z czterech krajów europejskich: Litwy,
Słowacji, Węgier i Turcji. W sumie udział w "ONKO-OLIMPIADZIE
2010" wzięło 180 zawodników, a dobór konkurencji sportowych
uzależniony był od kondycji psychofizycznej dziecka, wynikającej z
przebytej choroby nowotworowej lub jej stadium leczenia.
Najważniejszym kryterium udziału w Igrzyskach była pozytywna opinia
lekarza z danego ośrodka onkologicznego, dopuszczająca pacjenta do
zawodów sportowych i określająca stopień wysiłku.
Zawodnicy wzięli udział w następujących konkurencjach sportowych,
każdorazowo dostosowanych do kategorii wiekowej: bieg na 60 i 100m,
skok w dal, pchnięcie kulą, rzut piłeczką palantową, chód z asystą,
pływanie, tenis stołowy i piłka nożna. W tegoroczną edycję "ONKO23 | S t r o n a
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OLIMPIADY" wzorem lat ubiegłych włączyli się artyści, którzy osobiście
dekorowali zwycięzców medalami, które podobnie jak dotychczas były
bite przez Mennicę Państwową. I byli to: Daria Widawska, Anna Korcz,
Anna Samusionek, Matylda Damięcka, Kuba Wesołowski, Tomasz Kot,
Piotr Zelt i Andrzej Nejman.
Dzięki współpracy z Polish Sport Promotion w Igrzyska aktywnie
włączyli się również sportowcy, którzy uczestniczyli w uroczystym
zapaleniu znicza olimpijskiego oraz dekorowaniu zwycięzców
medalami, a byli to:
−Luiza Złotkowska - łyżwiarka szybka, brązowa medalistka
Igrzysk w Vancouver w 2010r.
−Katarzyna Woźniak - łyżwiarka szybka, brązowa medalistka
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver w 2010r.
−Dariusz Dziekanowski - piłkarz reprezentacji Polski w latach
1981-1990.
−Futboliści Warsaw Eagles - polski klub futbolu amerykańskiego.

To już trzecia "ONKO-OLIMPIADA" zorganizowana przez Fundację
Spełnionych Marzeń, na której poprzez sportową rywalizację budujemy
poczucie własnej wartości wśród dzieci i młodzieży w trakcie i po
przebytej chorobie nowotworowej, a w szczególności u dzieci, u których
choroba pozostawiła trwały ubytek na zdrowiu, uniemożliwiający
często aktywne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej w swoim
środowisku. Onko-olimpiada to również przełamywanie stereotypów i
podniesienie świadomości społecznej wobec choroby nowotworowej.

WAKACJE Z MARZENIAMI 2010
II Ogólnopolski Obóz dla dzieci i młodzieży w trakcie i po przebytej
chorobie nowotworowej Czarniecka Góra 22.07-01.08.2010 r.

W dniach 22 lipca - 1 sierpnia 2010 r. Fundacja Spełnionych Marzeń
zorganizowała Drugi Ogólnopolski Obóz dla dzieci i młodzieży w trakcie
i po przebytej chorobie nowotworowej pn. "WAKACJE Z MARZENIAMI
2010".
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Miejscem wakacyjnej przygody naszych podopiecznych ponownie był
ośrodek "Zosieńka" w Czarnieckiej Górze - uroczej miejscowości w woj.
Świętokrzyskim. Miejsce to usytuowane jest w dolinie rzeki Czarnej,
którą otaczają wzgórza porośnięte pięknymi lasami sosnowymi, a
korzystny mikroklimat sprawia, że od zarania miejsce to słynie z jego
uzdrowiskowych walorów. Niezliczona ilość obiektów turystycznych,
jaką oferuje Ziemia Świętokrzyska, to gwarancja czynnie spędzonego
czasu wypełnionego wspaniałymi wycieczkami. Również sama
infrastruktura ośrodka wraz z okalającym go terenem rekreacyjnym
oraz wspaniali gospodarze Państwo Krystyna i Stanisław Krokowie, to
niewątpliwe dodatkowe atuty tego uroczego miejsca. Uczestnikami
obozu było 45 dzieci z 7 ośrodków onkologicznych w Polsce: Kielc,
Olsztyna, Lublina, Instytutu Matki i Dziecka oraz Samodzielnego
Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, Bydgoszczy i Poznania.
Fundacja Spełnionych Marzeń całkowicie pokryła koszty pobytu, tj.:
wyżywienie, zakwaterowanie oraz wycieczki i atrakcje towarzyszące
obozowi.

MIKOŁAJKI W "MERCEDES-BENZ POLSKA"
W dniu 9 grudnia 2010 r. na zaproszenie Pana Jana Madeja - Prezesa
"Mercedes - Benz Polska", wraz z naszymi podopiecznymi
świętowaliśmy Mikołajki w głównej siedzibie firmy w Warszawie. W
akcji udział wzięło 18 dzieci z 4 ośrodków onkologicznych w Polsce, tj.
z: IMiD w Warszawie i z 3 Regionalnych Oddziałów Fundacji
Spełnionych Marzeń w Olsztynie, Kielcach i Lublinie. Akcję czynnie
wsparł nasz przyjaciel Mateusz Damięcki.
Podczas wizyty w Mercedesie dzieci zwiedzały salon i serwis
samochodowy oraz zapoznały się z historią firmy i modelami
samochodów na przestrzeni dziesięcioleci. W trakcie wizyty
zorganizowaliśmy świąteczne warsztaty plastyczne, podczas których
dzieci wykonały naprasowanki na koszulkach oraz breloczki z
koralików.

ŚWIĄTECZNY POKAZ MODY "DZIECI - DZIECIOM"
17

GRUDNIA

2010 (ARKADY KUBICKIEGO

W

ZAMKU KRÓLEWSKIM)

W dniu 17 grudnia 2010 r. w Arkadach Kubickiego w Zamku
Królewskim w Warszawie, Fundacja Spełnionych Marzeń we
współpracy z projektami mody - Ewą i Piotrem Krajewskimi,
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zorganizowała Świąteczny Pokaz Mody "Dzieci-Dzieciom". To już
czwarta edycja tego świątecznego projektu Fundacji. Do udziału w
tegorocznym
przedsięwzięciu
zaprosiliśmy
uczestniczki
sesji
fotograficznych do "Kalendarza Charytatywnego Fundacji Spełnionych
Marzeń 2010", którego współproducentami byli: Ewa i Piotr Krajewscy,
którzy zaprojektowali i uszyli suknie, w których nasze Gwiazdy
wystąpiły na kartach Kalendarza oraz w pokazie mody (więcej o
Kalendarzu).
W pokazie udział wzięły: Iwona Guzowska, Edyta Herbuś, Ania
Czartoryska, Joasia Jabłczyńska, Ania Wiśniewska, Kasia Glinka, Olga
Borys oraz w zastępstwie Anny Dereszowskiej - Agata Szewioła, Miss
Polski 2010, w zastępstwie Weroniki Książkiewicz - Iwona
Wyrzykowska - Miss Polski Internetu 2009 i 3 Vice Miss Polski 2009,
w zastępstwie Ani Popek jej córka - Oliwia Popek, w zastępstwie Anety
Zając - Ewa Krajewska, w zastępstwie Ani Ibisz - Joanna
Przybyszewska.
Gwiazdom na wybiegu towarzyszyli pacjenci oddziału onkologii
Dziecięcego Szpitala przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie oraz z
trzech Regionalnych Oddziałów Fundacji Spełnionych Marzeń w:
Lublinie, Olsztynie i Kielcach. Dzieci wystąpiły w strojach
zaprojektowanych i uszytych przez Firmę ENDO oraz kreacjach
bajkowych, których sponsorem była Estera Lussato - prezes Fundacji
LITTLE HAND CHILDREN'S FOUNDATION (LHCF) z Anglii. Dzieci
biorące udział w pokazie mają za sobą długie miesiące, a nawet lata
chemioterapii, a osobistym udziałem w pokazie pragnęły wesprzeć
swoich walczących z chorobą rówieśników.
Pokaz poprowadzili Joanna Racewicz i Andrzej Nejman.
Muzycznie pokaz uświetnili: Patrycja Markowska z zespołem oraz
Mark Shepard.
Aukcję poprowadzili: Szymon Majewski i Andrzej Nejman.
Pokazowi towarzyszyła promocja Kalendarza Charytatywnego FSM,
którego producentami byli: Ewa i Piotr Krajewscy - projektanci mody,
Krzysztof Werema - fotografik oraz Krzysztof Nadziejewiec - wizażysta.
Kalendarz jako dzieło artystyczne dedykowane jest Fundacji
Spełnionych Marzeń i ma za zadanie wesprzeć jej działania na rzecz
dzieci z chorobami nowotworowymi.
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Wycieczki rodzinne:
− 30-31.01.2010 Rodzinna wycieczka do Pałacu Ossolińskich w
Sterdyni
W dniach 30-31 stycznia 2010 r. wybraliśmy się ze swoimi
podopiecznymi i ich rodzinami na zimową wycieczkę do Zespołu
Pałacowego Ossolińskich w Sterdyni na Podlasiu. Rodzinne
wycieczki dla dzieci po przebytej chorobie nowotworowej, dla
regeneracji
zdrowia
psychicznego
i
fizycznego
po
wielomiesięcznym leczeniu, to tradycja Fundacji od początku jej
powstania.
Zwiedzanie Pałacu, tradycyjny kulig z końskim zaprzęgiem,
konkurs na lepienie najwspanialszego bałwana, pieczenie
kiełbasek w ognisku, spektakl bańkowy, bal karnawałowy z
prawdziwym DJ-em, szaleństwa na pływalni, dodatkowo
wykwintna kuchnia serwowana w stylowych wnętrzach Pałacu
oraz wspaniali gospodarze.... to wszystko sprawiło, że
spędziliśmy tu po raz kolejny !!! dwa cudowne dni...
zapomnienia.
− 02-03.10.2010 Wycieczka integracyjna do Kazimierza Dolnego
W dniach 02-03 października 2010 Fundacja Spełnionych
Marzeń zorganizowała 2-dniową wycieczkę integracyjną do
Kazimierza nad Wisłą dla naszych podopiecznych z oddziału
chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
oraz z Regionalnego Oddziału w Kielcach. W wycieczce udział
wzięła młodzież, również pełnoletnia ... w towarzystwie swoich
sympatii. Część z nich zakończyła już leczenie, natomiast części
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udało się wziąć
chemioterapii.

udział

w

wycieczce

między

blokami

− 18-19.09.2010 Wycieczka integracyjna do Stadniny Koni w
Gawłowie.
W dniach 18-19 września "Fundacja Spełnionych Marzeń"
wybrała się na dwudniową wycieczkę do Gospodarstwa
Agroturystycznego Koziołek - Stajnia Cavaletto w Gawłowie. W
wycieczce udział wzięli nasi podopieczni z czterech oddziałów
onkologicznych: Warszawa - Litewska, Kielce, Lublin i Olsztyn.
Opiekę nad dzieciakami sprawowała kadra i wolontariusze
Fundacji.
W programie zajęć z hipoterapii było: zwiedzanie stajni,
własnoręczne czyszczenie koników, jazda konna pod okiem
trenerów połączona z ćwiczeniami oraz pokaz jazdy turniejowej.

Oddziały Regionalne Fundacji Spełnionych Marzeń
W 2010 roku Fundacja Spełnionych Marzeń zostały uruchomione trzy
Oddziały Regionalne:
•

Oddział Onkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Profesora
Antoniego Gębali w Lublinie.

•

Oddział Onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego
Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach.

Szpitala

•

Oddział hematologiczno-onkologiczny Wojewódzkiego
Dziecięcego im. prof. dr St. Popowskiego w Olsztynie.

Szpitala

Główne działania i projekty realizowane na rzecz podopiecznych
Oddziałów Regionalnych :
−

Bezpośredni kontakt z każdym dzieckiem - poprzez codzienną
obecność w szpitalu mamy możliwość poznania problemów, z
jakimi borykają się mali pacjenci. Staramy się stworzyć ciepłą,
rodzinną atmosferę, aby kolejne powroty do szpitala nie wzbudzały
w dzieciach lęku.

−

Pomoc i wsparcie dla rodziców - pomoc w rozwiązywaniu
narastających problemów, wsparcie psychiczne, udostępnianie
rodzicom konta Fundacji z przeznaczeniem na zbiórki środków
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finansowych na rehabilitację i koszty dodatkowe związane z
leczeniem dziecka.
−

Wolontariat - wyselekcjonowany zespół ludzi prezentujących różne
charaktery, zainteresowania i zdolności. Różnorodność osobowości
jest gwarancją dotarcia do każdego dziecka, poprzez m.in. zajęcia
plastyczne, gry, zabawy czy rozmowy. Jest to czas walki z
bezczynnością, apatią i codzienną rutyną szpitalną. Czas dający
wiele radości i ukojenia dzieciom, a ich rodzicom chwile
wytchnienia i relaksu.

−

Organizacja okolicznościowych imprez, m.in. Dzień Dziecka i Boże
Narodzenie.

−

Udział podopiecznych oddziału lubelskiego
projektach "Fundacji Spełnionych Marzeń".

w

ogólnopolskich

22.03.2010 REGIONALNY ODDZIAŁ w LUBLINIE
W dniu 22 marca 2010 r. "Fundacji Spełnionych Marzeń" uruchomiła
Regionalny Oddział przy oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala
Klinicznego im. Profesora Antoniego Gębali w Lublinie. Pragnąc nadać
uroczysty charakter temu wydarzeniu w dniu 22 marca 2010 r., w sali
koncertowej Filharmonii Lubelskiej odbyła się uroczysta Gala
inaugurująca otwarcie oddziału, której towarzyszyła czwarta edycja
Pokazu Mody "Dzieci-Dzieciom" z udziałem pacjentów z lubelskiego
ośrodka onkologicznego, mających za sobą długie miesiące, a nawet
lata chemioterapii.
W tym uroczystym dniu dzieciom towarzyszyły zaproszone Gwiazdy
oraz znane i szanowane osoby życia publicznego: Magdalena GąsiorMarek - poseł na Sejm RP Ziemi Lubelskiej, Katarzyna Zielińska,
Andrzej Nejman, Magdalena Różczka, Magdalena Kozak-Siemińska dziennikarka TVP Lublin, Agnieszka Steczkiewicz i Elżbieta Tokarska finalistki konkursów Miss Polonia Lubelszczyzny oraz Tomek Lubert i
Mariusz Totoszko z Zespołu VOLVER.
29.05.2010 REGIONALNY ODDZIAŁ w KIELCACH
W dniu 29 maja 2010 r. "Fundacja Spełnionych Marzeń" uruchomiła
Regionalny
Oddział
przy
oddziale
onkologii
Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w
Kielcach. Zbliżający się Dzień Dziecka stał się wspaniałą okazją do
inauguracji naszej kolejnej filii. W tym uroczystym dniu towarzyszyła
nam Magdalena Różczka, która od dawna wspiera działania Fundacji.
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29.10.2010 REGIONALNY ODDZIAŁ w OLSZTYNIE
W dniu 29 października 2010 r. Fundacja Spełnionych Marzeń
otworzyła Regionalny Oddział przy oddziale hematologicznoonkologicznym Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr St.
Popowskiego w Olsztynie, którego szefową jest Pani Teresa Czarnecka.
Po Lublinie i Kielcach to już trzeci oddział regionalny w Polsce
uruchomiony w tym roku przez Fundację Spełnionych Marzeń.
Inaugurację Regionalnego Oddziału Fundacji Spełnionych Marzeń w
Olsztynie połączyliśmy z wizytą DODY na oddziale onkologii.
Uroczystą
inaugurację
Regionalnego
Oddziału
w
Olsztynie
połączyliśmy z wizytą DODY czyli Doroty Rabczewskiej. Jak się okazało
również wśród naszych nowych podopiecznych w Olsztynie fanów Dody
nie zabrakło, gdyż oddziałowa świetlica wprost pękała w szwach. Doda
odwiedziła wszystkie dzieciaki na oddziale, a następnie spotkała się z
byłymi pacjentami na świetlicy, którzy z niecierpliwością na nią
oczekiwali. Dzieciaki otrzymały od naszego gościa kubeczki z jej
zdjęciem, smycze i zdjęcie z autografem. Miłym dopełnieniem były
fundacyjne misie, które ... spełniają marzenia.

Imprezy na rzecz Fundacji Spełnionych Marzeń
− 23.01.2010 „Karnawałowy Kalejdoskop Marzeń - Wytańczmy
Marzenia" Gimnazjum nr 38 im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
W dniu 23.01.2010 r. Fundacja Spełnionych Marzeń z inicjatywy i
przy współpracy Dyrekcji i Grona Pedagogicznego oraz uczniów
Gimnazjum nr 38 im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie już po raz
drugi wspólnie zorganizowali Charytatywny Koncert Karnawałowy, w
tym roku pod hasłem "Karnawałowy Kalejdoskop Marzeń Wytańczmy Marzenia". Koncert zorganizowany został na rzecz
podopiecznych Fundacji z oddziału onkologicznego Instytutu Matki i
Dziecka w Warszawie.
Koncert, który poprowadził Mateusz Damięcki, obfitował w wiele
atrakcji. Na scenie wystąpili: "Grupa Mocarta", Sasha Strunin,
"Azja" oraz zespół Tomka Luberta "Volver", który w finale wystąpił z
Gwiazdą Wieczoru - "DODĄ". W karnawałowe rytmy wprowadziła
nas grupa "AS BELEZAS DO BRASIL". Pokaz sztuki kulinarnej
zaprezentował Pascal Brodnicki. Koncertowi towarzyszyły spotkania
uczniów z gwiazdami pod hasłem "Udział Gwiazd w akcjach
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charytatywnych". Wzięli w nich udział: Katarzyna Zielińska,
Katarzyna Glinka, Magdalena Stużyńska, Ewa Ziętek, Marcin
Dorociński, Cezary Żak, Tomek Lubert, Michał Zieliński i Mateusz
Damięcki, a także Małgorzata Wiśniewska - dziennikarka TVP
"Panorama", która poprowadziła warsztaty sztuki dziennikarskiej.
Podczas koncertu odbyła się aukcja charytatywna na rzecz
podopiecznych Fundacji Spełnionych Marzeń, którą poprowadzili:
Cezary Żak i Michał Zieliński. Wszystkie gwiazdy wystąpiły
charytatywnie.
− 7.03.2010 Aukcja charytatywna w Grand Hotelu Lublinianka
w Lublinie
W dniu 7 marca 2010 r. w Grand Hotelu Lublinianka w Lublinie,
dzięki uprzejmości Pani Manager Agnieszki Mazurkiewicz, Fundacja
Spełnionych Marzeń zorganizowała Aukcję Charytatywną, której
celem było pozyskanie środków finansowych na funkcjonowanie
Regionalnego Oddziału Fundacji Spełnionych Marzeń przy
Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Profesora Antoniego Gębali w
Lublinie, którego uroczyste otwarcie nastąpi 22 marca br. !!!
Aukcja miała niezwykle uroczystą oprawę, gdyż odbyła się podczas
ceremonii wręczania corocznych nagród "Kobieta Przedsiębiorcza
Lubelszczyzny". Aukcję brawurowo poprowadził przyjaciel Fundacji Mateusz Damięcki.
− ENDO i Szymon Majewski
Spełnionych Marzeń.

odkrywają

talenty

dla

Fundacji

W dniu 4 maja 2010 r. ruszyła sprzedaż limitowanej kolekcji tshirtów firmy ENDO, sygnowanej rysunkami Szymona Majewskiego.
Projekt pn. "Odkrywamy talenty" powstał w ramach współpracy
Fundacji Spełnionych Marzeń, firmy ENDO i Szymona Majewskiego.
Śmiała kreska Szymona Majewskiego pojawiła się na
kolekcji
koszulek dla dzieci i dorosłych. Pieski, kotki widziane oczami
Szymona zagościły na kolorowych t-shirtach, by wesprzeć najnowszy
projekt Fundacji Spełnionych Marzeń.
− 19.06.2010 Akcja Charytatywna Radia ESKA dla Regionalnego
Oddziału w Lublinie
W dniu 19.06.2010 r. w C.H. E.LECLERC w Lublinie odbyła się
Akcja Charytatywna zorganizowana przez Lubelski Oddział Radia
ESKA, której beneficjentami byli: "Fundacja Spełnionych Marzeń" i
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Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Akcja miała na
celu m.in. zebranie materiałów plastycznych dla podopiecznych
Regionalnego Oddziału Fundacji Spełnionych Marzeń, przy oddziale
onkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie. W akcji udział
wzięła Magdalena Różczka, która od dawna wspiera nasze działania.
Akcja przyniosła nadspodziewane rezultaty, dzięki czemu nasi mali
podopieczni na pewno nie będą się nudzić podczas pobytu w
szpitalu.
− 27.06.2010 r. Warsaw Fashion Street odkrywa talenty z ENDO
Już po raz trzeci "Fundacja Spełnionych Marzeń" została zaproszona
do współpracy podczas Warsaw Fashion Street - największego
widowiska mody, kultury i sztuki w Polsce, którego producentem
jest firma Media Sukces Doroty i Włodzimierza Wróblewskich.
Warsaw Fashion Street to prawdziwy festiwal mody trwający cały
dzień, gdzie prezentują się najwięksi projektanci mody, a na 50metrowym wybiegu wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia publiczność
ma okazję podziwiać najpiękniejsze modelki, aktorki, dziennikarki i
piosenkarki.
W tym roku do pokazu zostali zaproszeni nasi podopieczni w
specjalnym dziecięcym bloku pn. "FASHION CHILDREN SHOW".
Udział w pokazie wzięli nasi podopieczni z trzech ośrodków
onkologicznych: z Warszawy, Lublina i po raz pierwszy z Poznania.
Dzieciakom na wybiegu towarzyszyły: Magdalena Różczka, Estera
Lussato, Sonia Bohosiewicz, Anna Dereszowska, Ania Samusionek,
Karolina Muszalak, Agnieszka Warchulska i Olga Borys.
Zarówno dzieciaki jak i gwiazdy zaprezentowały kolekcję t-shirtów
wg projektu Szymona Majewskiego, które są efektem współpracy
"Fundacji Spełnionych Marzeń" i Firmy ENDO. W finale pokazu Pani
Katarzyna Zielińska - Prezes firmy FLORINTAS, wręczyła
Małgorzacie i Tomaszowi Osuchom czek na 15 000 PLN ze sprzedaży
koszulek z przeznaczeniem na adaptację i wyposażenie powstającego
właśnie fundacyjnego "Domu Rodzica" - Całodobowego Ośrodka
Wsparcia Psychologiczno-Socjalnego dla dzieci dotkniętych chorobą
nowotworową oraz ich rodzin.
− 4.09.2010 Akcja charytatywna w Regionalnym Oddziale w Kielcach z
Magdą Różyczką i Patrycją Markowską.
W dniu 4 września 2010 Fundacja Spełnionych Marzeń razem
Magdaleną Różczką i Patrycją Markowską odwiedziła swoich małych
podopiecznych w Regionalnym Oddziale Fundacji przy oddziale
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onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w
Kielcach. Pacjenci z radością przywitali Magdę Różczkę, która już po
raz kolejny gościła w Kielcach z Fundacją. Dodatkową atrakcją był
mini koncert w wykonaniu Patrycji Markowskiej z Rafałem
Sendkiem. Wizycie towarzyszyła wspaniała atmosfera, były
pamiątkowe zdjęcia, autografy, rozmowy i pluszowe misiaki.
Po zakończonej wizycie, Fundacja Spełnionych Marzeń wraz z
Magdaleną Różczką wzięła udział w akcji charytatywnej w Kieleckiej
Galerii Echo. Celem akcji była zbiórka materiałów plastycznych, gier
i puzzli. Dary od Kielczan zostaną przekazane wolontariuszom do
pracy z dziećmi na oddziale onkologii. Patronat medialny nad akcją
objęli Radio ESKA o/Kielce i TVP.
− 19.10.2010 Charytatywny turniej SCRABBLE na rzecz Fundacji
Spełnionych Marzeń
W dniu 19.10.2010 w "Live Bar" w Warszawie odbył się
Charytatywny Turniej SCRABBLE, którego organizatorami była
firma MATTEL POLAND z Polską Federacją Scrabble. Wśród graczy
wielkie nazwiska ze świata filmu, biznesu, muzyki, sportu, polityki i
dziennikarstwa, m.in.: Ewa Kuklińska, Monika Richardson, Hanna
Bakuła, Agnieszka Szulim, Ania Samusionek, Małgorzata
Pieczyńska, Anna Ibisz, Ada Fijał, Karina Kunkiewicz, Ania Popek,
Katarzyna Burzyńska, Maria Góralczyk, Olga Borys, Andrzej
Nejman, Łukasz Garlicki, Wojciech Medyński, Cezary Harasimowicz,
Radosław Majdan, Grzegorz Miecugow, Marek Borowski, Michael
Moritz, Maciej Rock, Jacek Wan.
Turniej poprowadzili Szymon Majewski i najbardziej utytułowany w
Polsce mistrz scrabble - Tomasz Zwoliński. Podczas turnieju liczył
się każdy punkt zdobyty przez zawodników, gdyż oznaczały one
kolejne złotówki przekazane przez firmę Mattel na rzecz Fundacji. W
walce na słowa zwyciężyli: Grzegorz Miecugow przed Markiem
Borowskim i Kariną Kunkiewicz, wygrywając dla podopiecznych
"Fundacji Spełnionych Marzeń" - 23 tysiące złotych. Konto zasilą
również fundusze uzyskane z licytacji wyjątkowej i luksusowej serii
Scrabble Deluxe z podpisami uczestników rozgrywki. Do licytacji
można przystąpić na stronach www.liczysiekazdeslowo.pl i
www.allegro.pl. O prezenty na Święta Bożego Narodzenia dla
naszych podopiecznych już nie musimy się martwić ...wielkie dzięki.
−24.10.2010 Samsung Art Master dla Fundacji Spełnionych Marzeń
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W dniu 24.10.2010r. w Filii Centrum Artystycznego Fabryki Trzciny
na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbyła się aukcja
charytatywna prac młodych zdolnych polskich artystów sztuki
współczesnej. Wystawione prace wyłoniono w siódmej edycji
konkursu Samsung Art Master. Konkurs Samsung Art Master to
wyjątkowy projekt skierowany do młodych artystów - studentów i
absolwentów uczelni artystycznych w Polsce. Jego celem jest nie
tylko wspieranie nieszablonowych postaw twórczych, ale również
stworzenie młodym artystom możliwości zrealizowania pomysłów i
ich profesjonalnej prezentacji.
Organizator konkursu SAMSUNG ELECTRONICS wspierając
młodych twórców sztuki nie zapomina również o potrzebujących. Od
wielu lat konkursowi towarzyszą aukcje charytatywne, w których
licytowane są dzieła uczestników kolejnych edycji Samsung Art
Master. Podczas obecnej 7. edycji konkursu odbyły się dwie aukcje
dedykowane Fundacji Spełnionych Marzeń: aukcja internetowa która odbyła się na portalu artinfo.pl w dniach 8-22.10.2010r. i
aukcja młotkowa w dniu 24.10.2010r. Środki finansowe
przeznaczone zostaną na wsparcie uruchomionego w październiku
br. przez Fundację Spełnionych Marzeń całodobowego ośrodka
wsparcia psychologiczno - socjalnego dla dzieci dotkniętych chorobą
nowotworową i ich rodzin pn. "DOM RODZICA". Ogromne
podziękowania dla firmy Samsung Electronics.
−Kalendarz Charytatywny
Pomysłodawcami i producentami tego artystycznego przedsięwzięcia
są: Ewa i Piotr Krajewscy - projektanci mody, Krzysztof Werema fotografik oraz Krzysztof Nadziejewiec - wizażysta. Kalendarz jako
dzieło artystyczne dedykowane jest Fundacji Spełnionych Marzeń i
ma za zadanie wesprzeć jej działania na rzecz dzieci z chorobami
nowotworowymi.
W sesjach zdjęciowych udział wzięło dwanaście pięknych i
wspaniałych kobiet, którym los dzieci zmagających się z chorobą
nowotworową nie jest obojętny: Ania Dereszowska, Edyta Herbuś,
Ania Czartoryska, Weronika Książkiewicz, Joasia Jabłczyńska, Ania
Wiśniewska, Kasia Glinka, Ania Popek, Olga Borys, Aneta Zając,
Iwona Guzowska i Anna Ibisz. Plan zdjęciowy został przeniesiony w
magiczną scenerię barokowego Pałacu w Wilanowie. Piękne stylowe
wnętrza oraz bajeczna okolica Pałacu nadały kalendarzowi szyku i
elegancji.
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Inne
DOM RODZICA
Fundacja wychodząc naprzeciw problemom, z jakimi borykają się
pacjenci ich rodziny z całej Polski i przebywające na leczeniu w
warszawskich dziecięcych ośrodkach onkologicznych uruchamia „Dom
Rodzica” - Całodobowy Ośrodek Wsparcia Psychologiczno- Socjalnego
dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin.
Na potrzeby ośrodka Fundacja pozyskała w dzierżawę od Gminy
Śródmieście czterystu metrowy obiekt usytuowany w bardzo dogodnej
lokalizacji, w ścisłym Centrum Warszawy. Działalność ośrodka
dedykowana będzie wszystkim warszawskim dziecięcym ośrodkom
onkologicznym, w których leczą się dzieci z całej Polski.
W ośrodku realizowane są następujące projekty:
− zapewnienie noclegu osobom spoza Warszawy,
− wsparcie psychiczne i psychoonkologiczne,
− spotkania z lekarzami onkologami,
− grupa wsparcia dla rodziców małych pacjentów,
− zajęcia aktywizujące dla dzieci przebywających w ośrodku,
− szkolenia dla wolontariuszy,
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− aktywne formy spędzania wolnego czasu dla osób korzystających
z ośrodka.

XII KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
"CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WIEKU ROZWOJOWEGO"
W dniach 24-26.11.2010r. w Centrum Konferencyjnym w Serocku
k/Warszawy odbyła się XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn.
"Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego" zorganizowana przez
Klinikę Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży (KCHO) Instytutu
Matki i Dziecka (IMiD) we współpracy z Fundacją Spełnionych Marzeń.
Fundacja działa przy KCHO od ponad 7 lat wspierając swoimi
działaniami Klinikę i jej pacjentów. Ta działalność zaowocowała
czynnym udziałem Fundacji w organizowanych przez KCHO
konferencjach. W tym roku Fundacja jako współorganizator całkowicie
pokryła koszty oraz zadbała o logistykę organizacji i przebiegu
Konferencji.
Patronatem honorowym Konferencję objęli:
• małżonka Prezydenta RP, Pani Anna Komorowska
• Minister Zdrowia, Pani Ewa Kopacz
• Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik
• Rzecznik Praw Dziecka, Pan Marek Michalak
Komitet Organizacyjny:
• prof. dr hab. med. Wojciech Woźniak - ordynator KCHO IMiD
• Tomasz Osuch - Prezes Fundacji Spełnionych Marzeń
Komitet Naukowy:
• prof. dr hab.
• prof. dr hab.
• prof. dr hab.
• prof. dr hab.
• prof. dr hab.
• prof. dr hab.
• prof. dr hab.
• prof. dr hab.
• prof. dr hab.
• prof. dr hab.

med.
med.
med.
med.
med.
med.
med.
med.
med.
med.

Walentyna Balwierz
Alicja Chybicka
Andrzej Górecki
Piotr Kaliciński
Jerzy Kowalczyk
Andrzej Kukwa
Tomasz Mazurkiewicz
Kazimierz Rąpała
Włodzimierz Ruka
Wojciech Woźniak

XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. "Chirurgia onkologiczna
wieku
rozwojowego"
zorganizowana
przez
Klinikę
Chirurgii
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Onkologicznej Dzieci i Młodzieży (KCHO) Instytutu Matki i Dziecka
(IMiD) we współpracy z Fundacją Spełnionych Marzeń.
Od 12 lat sympozja organizowane przez KCHO IMiD znalazły swoje
stałe miejsce w polskim kalendarzu wydarzeń naukowych, ciesząc się
uznaniem i popularnością w środowisku medycznym. Dlatego też
czujemy się niezmiernie zaszczyceni, że możemy brać czynny udział w
organizacji konferencji, dbać o jakość jej przebiegu, a także
bezpośrednio uczestniczyć w sesjach plenarnych.
Podczas tegorocznego spotkania przedstawionych zostało 46
prezentacji ustnych i plakatowych w podziale na cztery sesje plenarne i
warsztatowe. Omówione w nich zostały następujące zagadnienia:
•
•
•
•
•
•

Leczenie chirurgiczne nowotworów wieku rozwojowego.
Postępy we współczesnym leczeniu nowotworów u dzieci.
Nowotwory kości i tkanek miękkich.
Zakażenia w onkologii.
Rehabilitacja w guzach litych wieku rozwojowego.
Ocena
jakości
życia
pacjentów
po
leczeniu
przeciwnowotworowym.

NAGRODY
−

10.02.2010 Nagroda Imienia Św. Kamila dla Małgorzaty Foremniak
członka Rady Fundacji Spełnionych Marzeń
Podczas uroczystej Gali w dniu 10.02.10 r. w Muzeum Kolekcji
Jana Pawła II - Galerii Porczyńskich w Warszawie, przyznane
zostały Nagrody Imienia Św. Kamila dla osób i instytucji, które w
sposób szczególny pochylają się nad losem dzieci i ich matek. Galę
uświetnili swoją obecnością przedstawiciele najwyższych władz
kościelnych i państwowych, a gościem honorowym był Jego
Ekscelencja ks. abp. Henryk Muszyński - Prymas Polski.
Wyróżnienie - za miłość do bliźniego, osobiste zaangażowanie i
empatię wobec cierpiących dzieci oraz godną naśladowania
szlachetną postawę wolontariusza - w kategorii - "Środki
publicznego przekazu oraz twórcy życia publicznego promujący
edukację zdrowotną i społeczną" - otrzymała Małgorzata
Foremniak.
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Małgorzata Foremniak od 2005 r. jest Ambasadorem Dobrej Woli
UNICEF oraz członkiem Rady Fundacji Spełnionych Marzeń od
momentu jej powstania w 2002 r.
W 2009 r. Nagrodę Św. Kamila w kategorii "Organizacje najbardziej
zasłużone w zakresie onkologii dziecięcej" otrzymała Fundacja
Spełnionych Marzeń.
−

25.06.2010 Małgosia i Tomek Osuchowie laureatami Kryształowego
Zwierciadła
W dniu 25.06.2010 r. w ogrodach Królikarni odbyła się uroczysta
Gala "Kryształowych Zwierciadeł 2010". Już po raz piętnasty
miesięcznik "Zwierciadło" nagradza ludzi dialogu, których
charakteryzują takie cechy jak odwaga, bezkompromisowość, serce
otwarte na problemy potrzebujących, przywracanie wiary w
czystość polityki. W tym roku tą prestiżową nagrodą zostali
uhonorowani Małgorzata i Tomasz Osuchowie - założyciele
"Fundacji Spełnionych Marzeń", Henryka Krzywonos-Strycharska
oraz Profesor Jerzy Buzek - Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego, który otrzymał Nagrodę Specjalną Kryształowych
Zwierciadeł.
− 29.09.2010 Bursztynowa Róża dla Małgorzaty i Tomasza Osuchów
W dniu 29 września 2010r. podczas uroczystego otwarcia targów
Złoto Srebro Czas Małgorzata i Tomasz Osuchowie zostali
uhonorowani Bursztynową Różą. To niezwykłe wyróżnienie, bo i
niezwykłe osoby ją otrzymały w latach poprzednich. Pierwszą
laureatką tego wyróżnienia w 2008r. była Pierwsza Dama Maria
Kaczyńska, która na swą następczynię wyznaczyła w ubiegłym
roku Panią Jadwigę Czartoryską - prezesa Fundacji Orange. Na
laureatów Bursztynowej Róży 2010 Pani Jadwiga Czartoryska
zaproponowała Małgosię i Tomka Osuchów. Do tej decyzji
przychylili
się
również
pomysłodawcy
tego
wydarzenia,
organizatorzy targów Złoto Srebro Czas i stowarzyszenia branżowe.
Bursztynowa Róża jest inicjatywą środowisk branżowych
skupionych wokół targów, których celem jest wyróżnianie osób
pomagających innym i docenienie ich zasług. Stała się ona
symbolem wrażliwości społecznej. W uroczystości udział wzięli,
m.in.: Pani Jadwiga Czartoryska - prezes Fundacji Orange, Pani
Wanda Gontarska - Dyrektor targów, Pani Lidia Popiel 38 | S t r o n a
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Ambasador Bursztynu 2008-2009, Monika Richardson Ambasador Bursztynu 2010, Pani Bożena Opioła - Dyrektor Biura
Inicjatyw Społecznych Kancelarii Prezydenta RP.

MOST PRZYJAŹNI POLSKA – LITWA
W dniach 09-11 kwietnia 2010 r. na zaproszenie Ambasadora
Litwy w RP - Egidijusa Meilünasa oraz Pani Edity i Dainorasa
Abrukauskai - założycieli Fundacji RUGUTE odbyliśmy podróż na
Litwę pn. "Most przyjaźni Polska - Litwa". Głównym celem podróży
było spotkanie z Fundacją RUGUTE działającą na rzecz dzieci z
chorobami onkologicznymi. Edita i Dainoras Abrukauskai założyli
Fundację Rugute w dniu 29 listopada 2004 r. po stracie 3-letniej
córki chorej na raka. Bezpośrednia konfrontacja z chorobą
nowotworową oraz doświadczenie zdobyte podczas choroby małej
Rugile, zdeterminowały twórców Fundacji do wyciągnięcia ręki do
rodzin, które stanęły w obliczu choroby nowotworowej dziecka.
Nasza wizyta na Litwie miała na celu wymianę doświadczeń,
przedstawienie realizowanych projektów, a także nawiązanie
bliższej współpracy na przyszłość. Wspólne cele naszych organizacji
oraz idea towarzysząca ich powstaniu stanowi jej silny fundament.
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ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI
W roku 2010 wydane zostały następujące uchwały:
• 22.02.2010 – Uchwała Rady Fundacji nr 1/2010
Protokół z posiedzenia Rady Fundacji z dnia 22.02.2010
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22.02.2010
• 23.09.2010 – Uchwała Rady Fundacji nr 1/2010
Protokół z posiedzenia Rady Fundacji z dnia 23.09.2010
• 23.09.2010 – Uchwała Zarządu Fundacji nr 1/2010, 2/2010
Załącznik do Uchwały nr 2/2010 – Statut „Fundacji Spełnionych
Marzeń”
• 23.09.2010 – Uchwała Rady Fundacji nr 2/2010, 3/2010, 4/2010
Protokół z posiedzenia Rady Fundacji z dnia 23.09.2010
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23.09.2010
Uchwały zostały dołączone w postaci odpisów jako Załącznik 1
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OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI O SKUTKACH FINANSOWYCH
Nie zaistniały zdarzenia prawne mające skutki finansowe.
INFORMACJE O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW, Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ (NP.
SPADEK, ZAPIS, DAROWIZNA, ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH, W TYM Z BUDŻETU
PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY);
Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem

0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

608.473,95

Wpłaty osób fizycznych

608.473,95

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

44.726,88

Wpłaty osób prawnych

20.887,90

Usługi zakwaterowania

6.756,98

Aukcje, zbiórki, darowizny
Pozostałe przychody określone statutem

17.082,00
810.478,47

Wpłaty osób fizycznych

90.055,96

Wpłaty osób prawnych

495.020,78

Usługi sponsoringu ( reklamowe)

25.688,53

Organizacja aukcji

79.216,42

Wpłaty niewyjaśnione, likwidacja kont

4.812,15

Karta Polbank Dzieciom

96.849,66

Pozostałe

18.834,97

Pozostałe przychody

9.625,45
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Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie
oraz wartości niematerialnych i prawnych

7.900,00

Inne

1.725,45

Przychody finansowe

8.068,32

Odsetki od lokat, wkładów bankowych

8.068,32

INFORMACJE O ODPŁATNYCH ŚWIADCZENIACH REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ W RAMACH
CELÓW STATUTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ;
Fundacja w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego
prowadzi „Dom Rodzica”

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku
publicznego

125.606,28

świadczenia pieniężne:

125.606,28

Czynsz

47.267,18

Energia

2.749,28

Wyposażenie

24.723,01

Wynagrodzenia + składki ZUS

29.363,70

Leasing, paliwo, akcesoria samochodowe

11.136,75

Pozostałe

10.366,36

świadczenia niepieniężne:

0,00

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
a)

INFORMACJA, CZY FUNDACJA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Nie
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B)

WYNIK FINANSOWY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
-----

C)

PROCENTOWY STOSUNEK PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DO PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ;
-----

INFORMACJE O PONIESIONYCH KOSZTACH NA:
A)

REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH:
-

działalność statutowa podstawowa 511.879,35

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

511.879,35

świadczenia pieniężne

511.879,35

Lekarstwa, środki higieniczne, kosmetyki
Wycieczki
Zakup prezentów i upominków
Organizacja imprez
Wyposażenie oddziałów, remonty

194,00
31.216,84
2.550,43
37.444,75
2.290,99

Ubrania

17.329,08

Materiały promocyjne

61.088,98

Onkoolimpiada

266.962,68

Aukcje, zbiórki, darowizny

4.657,00

Materiały plastyczne

3.082,96

Materiały promocyjne

61.088,98

Konferencje naukowo-szkoleniowe

53.582,43

Pozostałe

41.047,14

Oddział FSM w Lublinie

1.481,94
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Oddział FSM w Kielcach

5.524,47

Oddział FSM w Olsztynie

754,74

świadczenia niepieniężne

0,00

- działalność odpłatna pożytku publicznego 125.606,28

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku
publicznego

125.606,28

świadczenia pieniężne:

125.606,28

Czynsz

47.267,18

Energia

2.749,28

Wyposażenie

24.723,01

Wynagrodzenia + składki ZUS

29.363,70

Leasing, paliwo, akcesoria samochodowe

11.136,75

Pozostałe

10.366,36

świadczenia niepieniężne:

-

0,00

działalność pożytku publicznego 313.254,21

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku
publicznego

313.254,21

świadczenia pieniężne:

313.251,21

Zakup środków medycznych i lekarstw
Organizacja imprez
Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na oddziały

8.008,15
68.937,18
5.301,22
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Wywołanie zdjęć

10.842,53

Materiały plastyczne, książki, kasety, płyty

25.360,70

Ubrania

1.677,27

Wycieczki

31.285,51

Prezenty

21.072,22

Wyposażenie oddziałów, remonty
Onkoolimpiada
Zabawki
Paliwo

2.730,48
31.825,69
7.132,24
13.387,71

Słodycze i art. spożywcze

3.189,27

Kosmetyki

4.573,42

Pozostałe

39.897,32

Oddział FSM w Lublinie

30.867,08

Oddziała FSM w Kielcach

6.891,23

Oddział FSM w Olsztynie

274.99

świadczenia niepieniężne:

b)

0,00

ADMINISTRACJĘ,

− 474.731,58
Koszty administracyjne

474.731,58

- zużycie materiałów i energii

71.264,58

- usługi obce

95.568,39

- podatki i opłaty
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty

1.768,00
223.903,85
26.502,67
9.170,45
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C)

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ,
-----

D)

POZOSTAŁE KOSZTY
− 802,72

Pozostałe koszty

802,72

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w
budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

800,00

Inne

2,72

DANE O ZATRUDNIENIU W FUNDACJI:
a)

ŁĄCZNA LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI
na dzień 31.12.2010r. fundacja zatrudniała 4 osoby

b)

LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI Z PODZIAŁEM NA ZAJMOWANE
STANOWISKA
wszystkie osoby
umysłowych

C)

zatrudnione

są

na

stanowiskach

LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH WYŁĄCZNIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ;
-----

DANE O WYNAGRODZENIACH WYPŁACANYCH W FUNDACJI:
A)

WYNAGRODZENIA
z tytułu umów o pracę - 134.552,58

B)

NAGRODY
nie zostały przyznane nagrody

C)

PREMIE
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nie zostały przyznane premie
d)

INNE ŚWIADCZENIA (ZUS)
z tytułu umów o pracę 23.809,54

e)

WYNAGRODZENIA OSÓB ZATRUDNIONYCH WYŁĄCZNIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
-----

DANE O WYSOKOŚCI ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA:
A)

WYPŁACONEGO ŁĄCZNIE CZŁONKOM ZARZĄDU I INNYCH ORGANÓW FUNDACJI, Z
PODZIAŁEM NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY, PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA
31.200,00

B)

WYPŁACONEGO OSOBOM KIERUJĄCYM DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Z PODZIAŁEM NA
WYNAGRODZENIA, NAGRODY, PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA;
-----

DANE O WYDATKACH NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECENIA
wynagrodzenia 140.412,57
składki ZUS 11.211,68
DANE O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH, Z PODZIAŁEM WEDŁUG
ICH WYSOKOŚCI:
Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych
A)

ZE WSKAZANIEM POŻYCZKOBIORCÓW
-----

B)

ZE WSKAZANIEM WARUNKÓW PRZYZNANIA POŻYCZEK
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----C)

PODANIE PODSTAWY STATUTOWEJ UDZIELONYCH POŻYCZEK
-----

DANE O KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM BANKU;
Struktura środków pieniężnych
Wyszczególnienie

Kwota

Kasa

19.080,62

Rachunek bankowy podstawowy

48.193,96

Lokaty

0,00

Inne rachunki bankowe – Litewska

72.065,13

Inne rachunki bankowe – Kasprzaka

44.410,52

Inne rachunki bankowe – Polbank
Inne rachunki bankowe – Polbank – kredyt

172.334,53
47,80

Inne rachunki bankowe – Polbank Lublin

2.365,00

Inne rachunki bankowe – Polbank Kielce

2.485,00

Inne rachunki bankowe – Polbank Olsztyn

2.380,00

Suma

443.720,49

DANE O NABYTYCH OBLIGACJACH;
Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów ani akcji.
DANE O WIELKOŚCI OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA
HANDLOWEGO ZE WSKAZANIEM TYCH SPÓŁEK
-----

DANE O NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH:
Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
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a)

WYSOKOŚCI KWOT WYDATKOWANYCH NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI
-----

b)

PRZEZNACZENIE NABYTYCH NIERUCHOMOŚCI
-----

DANE O NABYTYCH POZOSTAŁYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH;
DANE O WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYCH SPRAWOZDANIACH
FINANSOWYCH SPORZĄDZANYCH DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH;
a) środki trwałe

Wyszczególnienie

Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Pozostałe środki trwałe
Razem

Stan na
Początek
roku

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
Koniec roku

21.591,33

0,00

0,00

21.591,33

133.753,51

0,00

27.600,00

106.153,51

4.636,00

0,00

0,00

4.636,00

159.980,84

0,00

27.600,00

132.380,84

b) inwestycje w obcych środkach trwałych
Wyszczególnienie
Inwestycja w obce obiekty (szpital)
Inwestycja w obce obiekty – Dom

Stan na
początek
roku

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
koniec roku

18.589,99

0,00

0,00

18.589,99

0,00

199.100,87

0,00

199.100,87

18.589,99

199.100,87

0,00

217.690,86

Rodzica
Razem
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DANE O WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYCH SPRAWOZDANIACH
FINANSOWYCH SPORZĄDZANYCH DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH;
Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień
bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
Okres wymagalności
do 1 roku

powyżej 1 roku

początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

0,00

0,00

43.214,01

31.454,06

2. dostawy i usługi

2.127,84

24.476,91

0,00

0,00

3. podatki i ZUS

5.367,75

9.541,03

0,00

0,00

4. wynagrodzenia

0,00

0,00

0,00

0,00

5. zobowiązania wekslowe

0,00

0,00

0,00

0,00

6. inne zobowiązania

355.393,09

459.571,91

0,00

0,00

Razem

362.888,68

493.589,85

43.214,01

31.454,06

Wyszczególnienie
1. kredyty i pożyczki

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE
ORAZ WYNIK FINANSOWY TEJ DZIAŁALNOŚCI;
Nie została zlecona żadna działalność
INFORMACJA O ROZLICZENIU FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
Na dzień 31.12. fundacja wykazuje jedynie bieżące zobowiązania
(grudniowe) z tytułu:
− PIT-4 kwotę 1.869,00
− rozrachunki z ZUS kwotę 7.672,03
INFORMACJA

O

SKŁADANYCH

DEKLARACJACH

PODATKOWYCH

VAT-7, CIT-8, PIT-4r
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