SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI
“FUNDACJI SPEŁNIONYCH MARZEŃ”
W ROKU 2007
1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie
REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według
aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie
celów statutowych fundacji.
“Fundacja Spełnionych Marzeń” z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 6a
lok 22, wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000128832. Wpis do Rejestru
nastąpił w dniu 30.08.2002, sygnatura akt WA XIX NS-REJ. KRS/11130/02/148 w Sądzie
Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja została zgłoszona do Głównego Urzędu
Statystycznego pod nr identyfikacyjnym Regon – 015230062.
Zarząd Fundacji stanowią:


Tomasz Osuch- Prezes Fundacji - Warszawa, ul Nowogrodzka 6a/22.



Małgorzata Osuch – Wiceprezes Fundacji - Warszawa, ul Nowogrodzka 6a/22.

Organem nadzoru Fundacji jest Rada Fundacji w następującym składzie:


Iwo Bulski – Przewodniczący Rady



prof. dr hab. Roma Rokicka-Milewska



dr Agnieszka Wypych



Maciej Belski



Małgorzata Foremniak



Jacek Kołodziejak



Oliwia Małecka-Szarfenberg



dr Anna Raciborska



Andrzej Nejman



Marzenna Szustkowska

Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna w składzie:


Małgorzata Nejman – Przewodnicząca



Barbara Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca



Agnieszka Wierzbicka – Sekretarz
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Celem statutowym fundacji jest niesienie pomocy dzieciom chorym na schorzenia
nowotworowe oraz pomoc rodzicom dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi,
podejmowanie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych
ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o
skutkach finansowych.
Głównym

celem

Fundacji

Spełnionych

Marzeń

jest

prowadzenie

wielokierunkowych działań mających za zadanie łagodzenie psychicznych skutków leczenia
onkologicznego u dzieci i ich rodzin. Jednym z ważnych elementów naszego działania jest
spełnianie niekonwencjonalnych marzeń naszych podopiecznych, dzięki czemu otrzymują oni
pozytywną dawkę energii, tak ważną dla poprawy zdrowia psychicznego. Fundamentalną
zasadą naszego działania jest otoczenie opieką chore dzieci i ich rodziny od momentu
zdiagnozowania choroby poprzez cały proces leczenia, starając się dać im siłę do walki i
wiarę w pokonanie choroby.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja opiekuje
się dziećmi z chorobami nowotworowymi leczącymi się w dwóch specjalistycznych
ośrodkach w Warszawie: w Instytucie Matki i Dziecka przy ul. Kasprzaka 17a, gdzie leczą się
dzieci z całej Polski oraz w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym przy ul.
Marszałkowskiej 24, gdzie leczą się dzieci z woj. Mazowieckiego i ościennych.
Dodatkowo od stycznia 2006 r. Fundacja Spełnionych Marzeń rozpoczęła realizację
nowego przedsięwzięcia, jakim jest "Dom Spełnionych Marzeń" udostępniony przez
Fundację Orimari w podwarszawskim Zalesiu Górnym na obrzeżach Puszczy Chojnowskiej.
Program realizowany w „Domu Spełnionych Marzeń” jest dedykowany pacjentom z
dziecięcych oddziałów onkologicznych ze wszystkich ośrodków w Polsce.
Fundacja posiada dwa biura: przy Oddziale Onkologii i Hematologii w Samodzielnym
Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym oraz przy Klinice Chirurgii Onkologicznej
Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 pozyskiwanie oraz zakup sprzętu medycznego oraz leków,
 organizowanie dzieciom przebywającym w szpitalach spotkań z aktorami,
cyrkowcami oraz innymi ciekawymi osobami,
 obdarowywanie chorych dzieci prezentami pozyskanymi od sponsorów,
 spełnianie marzeń dzieci,
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 organizowanie imprez okolicznościowych dla podopiecznych fundacji,
 organizowanie wycieczek dla dzieci mogących czasowo opuścić ZOZ,
 organizowanie konkursów i wystaw prac dzieci,
 zajęcia z wolontariuszami fundacji,
 organizowanie specjalistycznej opieki psychologów dla dzieci,
 reprezentowanie rodziców dzieci chorych w kontaktach z władzami ZOZ,
 pomoc w uzyskiwaniu dotacji i zapomóg na leczenie dzieci,
 tworzenie godziwych warunków pobytu rodziców w szpitalach wraz z chorymi
dziećmi,
 organizowanie tygodniowych turnusów w „Domu Spełnionych Marzeń” dla dzieci z
chorobą nowotworową z całej Polski.
 organizowanie międzynarodowych igrzysk sportowych dla dzieci po przebytej
chorobie nowotworowej pod nazwą „Onko-Olimpiada”

W roku 2007 Fundacja dokonała następujących zakupów na potrzeby dzieci i
oddziałów onkologii, którymi się opiekuje:
Zakup środków medycznych i lekarstw

4732,05

Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci

4.473,65

Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na oddziały

55247,25

Wywołanie zdjęć z wizyt aktorów oraz z imprez dla dzieci

5.001,85

Materiały plastyczne, książki

8936,51

Weekendowe wycieczki dla dzieci i ich rodzin
Słodycze dla dzieci
Zabawki i gry na oddział onkologii
Prezenty dla dzieci z okazji urodzin, imienin oraz świąt
Turnusy w Domu Spełnionych Marzeń
Zakup płyt DVD i gier PlayStation
Zakwaterowanie rodziców dzieci z oddziału onkologii w hotelu Fundacji

21.168,70
1.664,43
569,50
43.844,23
211.738,90
19.100,12
1.640,00

Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową
Program „Aktywizacja i wyrównywanie szans”

73.928,85

W 2007 roku Fundacja zorganizowała 26 spotkań ze znanymi osobami, artystami i
aktorami na Oddziale Onkologii i Hematologii w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym
Szpitalu Klinicznym oraz w Klinice Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie
Matki i Dziecka. Gośćmi dzieci byli m.in.: Paweł Małaszyński, Anna Guzik, Małgorzata
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Foremniak, Andrzej Nejman, Tomasz Kot, Szymon Majewski, Magdalena Mołek, Pascal
Brodnicki, Steffen Möller, Joanna Brodzik, Piotr Gąsowski, Agnieszka Dygant, Isis Gee i
Żora Korolyov, Michał Koterski, zespół Sumptuastic, Ewa Sonnet, Barbara Tatara - Miss
Polonia 2007, Agnieszka Włodarczyk, Anna Wyszkoni i zespół Łzy, Marcin Prokop, Robert
Więckiewicz, Joanna Liszowska.
Wszystkie wizyty zostały udokumentowane fotograficznie, każde z dzieci otrzymało
pamiątkowe zdjęcia.

W 2007 roku Fundacja zorganizowała następujące imprezy okolicznościowe,
wycieczki, spotkania oraz festyny dla pacjentów obu oddziałów:
25 stycznia - Warsztaty wielokulturowe z Republiką Południowej Afryki.
30 stycznia - Niecodzienny kurs projektowania z Dawidem Wolińskim.
3-4 lutego - Wycieczka do Pałacu Ossolińskich.
8 lutego - Warsztaty wielokulturowe - wśród piasków Namibii.
21 lutego - Teletubisie z POLBANK EFG.
22 lutego – Aukcja prac plastycznych dzieci w Domu Spełnionych Marzeń.
1 marca - Warsztaty wielokulturowe z Ambasadą Turcji.
10 marca - Festyn pod hasłem - "DAJ DZIECIOM CHOĆBY 1% SIEBIE".
14 marca - Warsztaty plastyczne z Ambasadą Izraela w szpitalu przy ul. Litewskiej.
24 marca - C.H. PROMENADA - Festyn pod hasłem - "DAJ DZIECIOM CHOĆBY 1%
SIEBIE".
29 marca - Warsztaty wielokulturowe z Ambasadą Królestwa Maroka.
24 kwietnia - Warsztaty wielokulturowe z Ambasadą Ekwadoru.
9 maja - Warsztaty muzyczne - CANOR ANTICUS - "Muzyka u Króla Jegomości".
12-13 maja - Wycieczka do Maróza.
15 maja - Warsztaty wielokulturowe z Sudanem.
1 czerwca - Dzień Dziecka z Kabaretem "Łowcy.B".
6 czerwca - Dzień Dziecka w Instytucie Matki i Dziecka w klimatach z wysp indonezyjskich.
10 czerwca - Festyn rodzinny z zespołem BOYS w Domu Spełnionych Marzeń.
23-24 czerwca - Wycieczka do Czarnieckiej Góry.
07-09 września - Pierwsze Międzynarowe Igrzyska Sportowe Onko-Olimpiada 2007
26 września - Pokaz tańca Kasi Cichopek i Marcina Hakiela dla pacjentów Oddziału
Onkologii w Instytucie Matki i Dziecka
29-30 września - Wycieczka do Kazimierza Dolnego
22 października - Wizyta Księżnej Tajlandii w Instytucie Matki i Dziecka
6 listopada - Warsztaty muzyczne - CANOR ANTICUS - twórczość Karola
Szymanowskiego.
20 listopada - Warsztaty wielokulturowe z Ambasadą Indii.
25 listopada - Pokaz mody "DZIECI-DZIECIOM" - druga edycja.
29 listopada - Aukcja niezwykłych obrazów dzieci w "Zachęcie".
3 grudnia – Występ Teatru Atlantis - Krasicki - Mickiewicz – Fredro na oddziale onkologii
na litewskiej.
6 grudnia - Wizyta Świętego Mikołaja z Laponii.
14 grudnia – Przyjęcie gwiazdkowe 2007 na Litewskiej.
18 grudnia - Przyjęcie gwiazdkowe 2007 w Instytucie Matki i Dziecka.
19 grudnia - Kolędowanie z Kasią Klich.
21 grudnia - Wieczór z kolędami w szpitalu przy Litewskiej
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Program „Aktywizacja i wyrównywanie szans”
W 2007 na oddziałach onkologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala
Klinicznego oraz Instytutu Matki i Dziecka Fundacja Spełnionych Marzeń kontynuowała
swój autorski program „Aktywizacja i wyrównywanie szans” finansowany przez Mattel
Children’s Foundation. Program realizowany jest również w „Domu Spełnionych Marzeń”,
gdzie odbywają się turnusy dla dzieci po intensywnym leczeniu.
Celem programu jest aktywizacja i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży chorych
na choroby nowotworowe przez prowadzenie działań, które mają na celu nabywanie,
podtrzymywanie

i

rozwijanie

umiejętności

zwiększających

szansę

lepszego

funkcjonowania psychospołecznego w trakcie leczenia szpitalnego i w swoim
środowisku, po powrocie do zdrowia.
Prowadzimy 5 rodzajów zajęć:


Zajęcia językowe:



Zajęcia

prowadzone

przez

anglistów

posiadających

również

umiejętności

pedagogiczne.


Zajęcia informatyczne:



Zajęcia prowadzone przez osoby posiadające wykształcenie informatyczne. Dzieci i
młodzież mają możliwość poznania zasad obsługi komputera oraz oprogramowania, w
szczególności programów graficznych, użytkowych. W sytuacji młodzieży, która w
wyniku choroby nowotworowej, przeszła zabieg amputacji umiejętność pracy z
komputerem zwiększa ich przyszłą wartość na rynku pracy



Warsztaty plastyczne:



Założeniem zajęć jest możliwość zaprezentowania dzieciom i młodzieży technik
plastycznych, rozwój kreatywnego i abstrakcyjnego myślenia.



Warsztaty muzyczne:



Zajęcia prowadzone przez absolwentów szkół muzycznych. Celem jest uwrażliwienie
dzieci przez i na muzykę, przekazanie im wiedzy na temat gatunków i instrumentów
muzycznych.



Warsztaty wielokulturowe:



Założeniem zajęć jest umożliwienie dzieciom poznanie innych kultur przez kontakt z
ich przedstawicielami. Prowadzone są pokazy, spotkania, dyskusje z zaproszonymi
gośćmi oraz pokazy zdjęć, filmów przedstawiających kulturę i obyczaje innych
krajów.
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„Dom Spełnionych Marzeń”
W 2007 r. Fundacja Spełnionych Marzeń zrealizowała 23 turnusy w ośrodku pod
nazwą „Dom Spełnionych Marzeń”. Dom o powierzchni 700m2 usytuowany jest w
podwarszawskim Zalesiu Górnym na obrzeżach Puszczy Chojnowskiej. Fundacja
Spełnionych Marzeń otrzymała tę przepiękną posiadłość w użytkowanie od Fundacji
ORIMARI.
Program realizowany w Domu Spełnionych Marzeń jest dedykowany pacjentom z
dziecięcych oddziałów onkologicznych ze wszystkich ośrodków w Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem regionów dotkniętych największym bezrobociem.
W ośrodku podczas tygodniowych turnusów realizowane są programy aktywizujące
dla dzieci, sprawdzone w praktyce przez naszą Fundację na dwóch warszawskich oddziałach
onkologicznych. Organizowane są różnorodne zajęcia i warsztaty, między innymi: plastyczne,
informatyczne oraz sportowe.
Piękne położenie ośrodka wykorzystywane jest do zajęć w terenie, takich jak:
wycieczki krajoznawcze piesze i rowerowe, plenery malarskie, gry i zabawy na świeżym
powietrzu. Zajęcia prowadzone są pod okiem pracowników i wolontariuszy Fundacji,
posiadających odpowiednie umiejętności pedagogiczne i merytoryczne. Podczas pobytu w
ośrodku jest również możliwość wyjazdu do Warszawy w celu poznania najciekawszych
miejsc turystycznych stolicy, odwiedzenia kina, teatru lub skorzystania z innych atrakcji
kulturalnych.

I.

Zajęcia plenerowe, sportowe oraz wycieczki kulturalno –turystyczne i inne.

1. Wycieczki do Warszawy połączone np. z kinem, zwiedzaniem atrakcji turystycznych
stolicy, min. Pałac Prezydencki, Stare Miasto, Pałac w Wilanowie, Park
Łazienkowski, wizyta na tarasie widokowym PKiN.
2. Jazda konna
3. Dogoterapia
4. Kąpiel w basenie na terenie ośrodka
5. Turnieje ping-ponga.
6. Saneczkarstwo.
7. Wycieczki rowerowe
8. Zajęcia na strzelnicy
9. Biwakowanie nad zalewem przy ognisku połączone z pieczeniem kiełbasek
10. Dyskoteki
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W roku 2007 r. Dom Spełnionych Marzeń zrealizował 23 turnusy, podczas których
przyjęliśmy w sumie 400 osób. Naszymi gośćmi byli:
( 07.01 - 13.01.2007 ) - podopieczni ośrodka w Lublinie i Fundacji Iskierka z Zabrza
( 14.01 - 20.01.2007 ) - podopieczni ośrodka w Kielcach
( 28.01 - 03.02.2007 ) - podopieczni Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu
( 11.02 - 17.02.2007 ) - podopieczni ośrodka w Olsztynie
( 25.02 - 03.03.2007 ) - podopieczni Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu
( 11.03 - 17.03.2007 ) - podopieczni Fundacji Iskierka z Zabrza
( 25.03 - 31.03.2007 ) - podopieczni ośrodka w Lublinie
( 15.04 - 21.04.2007 ) - podopieczni Kliniki Chirurgii Onkologicznej IMiD w Warszawie
( 22.04 - 28.04.2007 ) - podopieczni Fundacji Iskierka z Zabrza
( 06.05 - 12.05.2007 ) - podopieczni ośrodków w Gdańsku i Kielcach
( 20.05 - 26.05.2007 ) - podopieczni Fundacji Iskierka z Katowic
( 03.06 - 09.06.2007 ) - podopieczni ośrodka we Wrocławiu
( 17.06 - 23.06.2007 ) - podopieczni Fundacji Iskierka z Zabrza
( 01.07 - 07.07.2007 ) - podopieczni szpitala przy ul.Litewskiej w Warszawie
( 15.07 - 21.07.2007 ) - podopieczni ośrodka w Gdańsku
( 12.08 - 18.08.2007 ) - podopieczni Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu
( 28.08 - 01.09.2007 ) - pacjenci szpitala przy ul.Litewskiej w Warszawie
( 09.09 - 15.09.2007 ) - podopieczni Kliniki Chirurgii Onkologicznej IMiD w Warszawie
( 23.09 - 29.09.2007 ) - podopieczni Fundacji Iskierka z Katowic
( 07.10 - 13.10.2007 ) - podopieczni ośrodka w Łodzi
( 21.10 - 27.10.2007 ) - podopieczni Fundacji Iskierka z Zabrza i Chorzowa
( 04.11 - 10.11.2007 ) - podopieczni ośrodka w Kielcach
( 18.11 - 24.11.2007 ) - podopieczni ośrodka w Łodzi
( 02.12 - 08.12.2007 ) - podopieczni ośrodka w Lublinie
Pierwsze międzynarodowe igrzyska sportowe dla dzieci po przebytej chorobie
nowotworowej pod nazwą „Onko-Olimpiada 2007”.
W sobotę 8 września 2007 r. na obiektach sportowych Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie odbyły się Pierwsze Międzynarodowe Igrzyska Sportowe ONKOOLIMPIADA 2007, dla dzieci po przebytej chorobie nowotworowej. Organizatorami Igrzysk
byli: Fundacja Spełnionych Marzeń i Fundacja Orimari, przy współpracy z trenerami
Akademii Wychowania Fizycznego i Agencją Reklamową ANON1. Imprezie patronowali:
Małżonka Prezydenta RP Pani Maria Kaczyńska oraz Polski Komitet Olimpijski.
Ambasadorem ONKO-OLIMPIADY 2007 była Małgorzata Foremniak. Komitet Honorowy
tworzyli: Irena Szewińska, Mariusz Czerkawski, Andrzej Nejman i Jacek Wszoła.
W sportowych konkurencjach zmagały się dzieci, które wygrały już jedną walkę walkę z chorobą nowotworową. Teraz przyjechały pokazać jak potrafią walczyć i wygrywać.
Przyjechały zamanifestować, że już są zdrowe i chcą, tak jak ich rówieśnicy uczestniczyć we
wszystkich obszarach życia.
W zawodach wzięło udział ogółem 181 dzieci, w tym 7 z Rosji, 10 z Ukrainy oraz 168
z 14 polskich ośrodków (Chorzów, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin,
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Łódź, Olsztyn, Warszawa – Centrum Zdrowia Dziecka, Instytut Matki i Dziecka, Szpital
Dziecięcy na Litewskiej, Wrocław, Zabrze).
Olimpiada otrzymała oprawę godną prawdziwych igrzysk olimpijskich. Defiladę
zawodników otwierającą igrzyska komentował Mateusz Bosak - komentator sportowy TVN
Sport. Prowadzącymi imprezę byli Joanna Racewicz i Andrzej Nejman. Z pochodnią
olimpijską (poświęconą przez Jana Pawła II) wbiegł nasz rodzimy olimpijczyk Paweł
Korzeniowski, który odczytał również formułę otwarcia igrzysk. Podczas wciągania na maszt
flagi olimpijskiej zabrzmiała premierowa piosenka Patrycji Markowskiej pod tytułem "Jeden
gest", napisana specjalnie dla Fundacji Spełnionych Marzeń.
W loży honorowej zasiedli: przedstawiciel Akademii Wychowania Fizycznego w
Warszawie – Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski, Burmistrz Dzielnicy
Bielany - Zbigniew Dubiel, Pani Ludmiła Wasiljewna Grynina - żona Ambasadora Federacji
Rosyjskiej w Polsce, Pan Hazairin Pohan - Ambasador Republiki Indonezji, Pani Zelda Vulan
Kartika - Sekretarz Ambasady Republiki Indonezji, Pan Thakur Phanit - Ambasador
Królestwa Tajlandii, Fernando Flores - Ambasador Ekwadoru wraz z żoną Marią Flores.
Dzieci rywalizowały w następujących konkurencjach: biegi, rzut piłeczką palantową,
skok w dal, pchnięcie kulą, tenis stołowy, pływanie, piłka nożna oraz dla dzieci o niższym
poziomie sprawności chód z asystą, wyścig na wózkach inwalidzkich, pływanie z asystą.
Jednocześnie odbywało się kilka dyscyplin, a informacje o przebiegu zawodów odbywających
się poza płytą główną stadionu i ich wynikach, relacjonowane przez Andrzeja Nejmana,
publiczność mogła oglądać na dużym telebimie.
Podczas zmagań sportowców, odbywały się występy dziecięcych zespołów
tanecznych z Warszawskich Domów Kultury na Ochocie i Targówku oraz Warsztatowej
Akademii

Musicalowej.

Dodatkowo

młodych

sportowców

do

walki

zagrzewały

cheerleaderki. Dużą niespodzianką dla dzieci był występ Patrycji Markowskiej, który na miłą
chwilę przerwał zmagania sportowe.
Podczas zawodów po każdej zakończonej konkurencji odbywała się uroczysta
ceremonia dekoracji medalami wykonanymi przez Mennicę Polską, pucharami i dyplomami.
Dekoracji dokonywali nasi zaproszeni goście: członek Komitetu Honorowego Onkoolimpiady - Jacek Wszoła, piłkarz - Marek Citko, aktorki - Anna Korcz, Magdalena
Stużyńska, Agnieszka Włodarczyk oraz organizatorzy igrzysk.
Na zakończenie sportowych zmagań organizatorzy przygotowali festyn połączony z
obchodami 5. rocznicy powstania Fundacji Spełnionych Marzeń. Podczas festynu specjalnie
dla sportowców wystąpili: Monika Brodka, Zespoły Mosquitoo i Bisquit.
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Sponsorami „Onko-Olimpiady” byli:
o Astra Zeneca Pharma Poland Sp.z o.o.
o Blachy Pruszyński
o Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.
o Fundacja ING Dzieciom
o Fundacja Niezapominajka
o Fundacja Orimari
o Fundacja TVN „Nie jesteś sam”
o Grupie- Polskie Składy Budowlane
o Kompania Węglowa S.A.
o Marce - Krono Orginal
o Polbank EFG
o Polkomtel S.A.
o Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.
Wsparcia rzeczowego udzielili:
o Bakoma S.A. ufundowała jogurty dla uczestników
o Cadbury Wedel Sp.z o.o. przekazał słodycze dla zawodników
o Canon Polska Sp.z o.o. przygotowuje dla nas wydruki wielkoformatowe na wystawę
dokumentującą „Onko-Olimpiadę”
o Coca Cola Poland Services ,Sp. z o.o. ufundowała napoje
o Cukiernia Tiramisu S.C z Łomianek podarowała wielki tort dla uczestników
o Dziennik Fakt – nasz opiekun medialny
o Firma Cart Sp.z o.o. przygotowała identyfikatory
o Firma EKOTRADE Sp.z o.o. zapewniła ochronę całej imprezy
o Firma Sport transfer - Dystrybutor Urządzeń Sportowych ufundował nagrody dla
zawodników Onko-Olimpiady
o Firma Surex uświetniła wieczorną część Igrzysk eksplozją sztucznych ogni
o Flomex przygotował materiały ploterskie, plansze, banery
o Fundacja Iskierka – Koordynator Onko-Olimpiady na Polskę Południową
o Instytut Matki i Dziecka w Warszawie zajął się opieką medyczną
o Kayax zapewnił oprawę muzyczną festynu kończącego igrzyska w wykonaniu
zespołów Mosqitoo i Bisquit
o Mennica Polska S.A. przygotowała przepiękne medale dla zawodników.
o Nike Poland – przekazał nam piękne ubrania i piłki jako upominki dla sportowców
o Policja – zabezpieczenie imprezy
o Polontex S.A. ofiarował kolorowe kapelusze dla publiczności
o Polska Woda Sp. z o.o. przekazała napoje dla naszych zawodników.,
o Sabon Polska z ulicy Burakowskiej przeznaczyła 50 nagród dla sportowców
o Szkoła Główna Pożarnictwa zapewniła ochronę przeciwpożarową
o TOK i Firma Bogdana Modzelewskiego oświetliły i nagłośniły scenę
o Visual Art. Event, dzięki której mogliśmy oglądać przebieg wydarzeń na wielkim
ekranie
o Warszawska Szkoła Fotografii zatrzymała w kadrze aparatów fotograficznych
najpiękniejsze chwile Onko-Olimpiady.
W przygotowanie tego wielkiego przedsięwzięcia zaangażowanych było wiele osób, w
tym wolontariusze wykonujący swe czasem ciężkie zadania z wielkiej potrzeby serca. Są to
przyjaciele Fundacji Spełnionych Marzeń, wolontariusze z firmy Polbank EFG oraz Akademii
Wychowania Fizycznego.
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Onko-Olimpiada spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Odnotowaliśmy obecność
następujących mediów:
Stacje telewizyjne: TVP SA – opieka medialna, TVN, Polsat, TV Superstacja
Agencje: Polska Agencja Prasowa, Katolicka Agencja Informacyjna
Prasa: Gazeta Wyborcza, Dziennik, Superexpress, Fakt, Życie Warszawy, Rzeczpospolita,
Wprost, Niedziela.
Rozgłośnie radiowe: Radio Eska, Radio Warszawa, Radio ZET, Radio Kolor, Polskie Radio Radiowa Agencja Informacyjna, prasa kolorowa, prasa pedagogiczna, prasa zdrowotna, prasa
sportowa oraz agencje fotograficzne.
Patronem medialnym Onko-Olimpiady była Gazeta Codzienna FAKT.
Dzięki Onko-Olimpiadzie udało się nam urzeczywistnić wszystkie zakładane cele:
przełamywanie stereotypów wobec chorób onkologicznych, budowanie poczucia własnej
wartości

wśród

chorych

dzieci,

promowanie

walki

z

chorobą

nowotworową.

Zaobserwowaliśmy również, że efektem igrzysk jest wzbudzenie chęci współzawodnictwa u
dzieci, podniesienie wiary we własne siły wśród uczestników. Dzięki imprezie
spopularyzowaliśmy działalność obydwu fundacji, sprawdziliśmy sprawność naszych
wolontariatów oraz pozyskaliśmy nowe doświadczenia, które owocować będą podczas
organizacji kolejnej Onko-Olimpiady.
Potwierdzeniem sukcesu igrzysk są liczne informacje spływające do nas nie tylko od
uczestników, ale również od psycho-onkologów i kierowników klinik onkologicznych.
Większość uczestników wyraziła chęć udziału w następnych igrzyskach. Pojawiają się już
zgłoszenia nowych kandydatów do konkurencji sportowych. Fundacje starają się pozyskać
nowych uczestników z wielu innych państw europejskich takich jak: Węgry, Czechy,
Słowacja, Niemcy.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji.
Odpisy uchwał zarządu fundacji stanowią załączniki do sprawozdania.
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5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł
(np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z
budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez
fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń.

Struktura przychodów fundacji w 2007 r.:
Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem

1.198.219,44
0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

207.559,70

Wpłaty osób fizycznych i prawnych

207.559,70

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

0,00

Pozostałe przychody określone statutem

990.659,74

Wpłaty osób fizycznych
Wpłaty osób prawnych
Organizacja akcji
Usługi sponsoringu ( reklamowe)
Pozostałe

80.629,40
645.802,10
95.001,00
51.163,92
118.063,32

Pozostałe przychody

62.692,17

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie
oraz wartości niematerialnych i prawnych
Przychody z likwidacji środków trwałych
Dotacje
Inne

Przychody finansowe
Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Odsetki od pożyczek
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

62.332,47
359,70

16.379,85

16.379,85

Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe
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6. Informacja o poniesionych kosztach.
Struktura kosztów poniesionych przez fundację w 2007 r.:
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

0,00

świadczenia pieniężne:

0,00

świadczenia niepieniężne:

0,00

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku
publicznego

208.432,56

świadczenia pieniężne:

208.432,56

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

273,80
4.473,65
17.632,64
670,51

Materiały plastyczne, książki, kasety, płyty

2.789,79

Wycieczki

7.742,20

Pozostałe

2.185,60

Słodycze

15,36

Zabawki i gry
Prezenty

569,50
20.919,39

Dom Spełnionych Marzeń

151.160,12

świadczenia niepieniężne:

0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

770.116,33

świadczenia pieniężne

770.116,33

Zakup lekarstw i środków higienicznych

4.458,25

Zakup słodyczy

1.649,07

Odbitki fotograficzne + zakup klisz

4.331,34

Organizacja wycieczek
Zakup materiałów plastycznych i gazet
Zakup prezentów i upominków
Organizacja imprez

13.426,50
6.146,72
22.924,84
455.092,29

Zakup płyt, kaset i gier

19.100,12

Wyposażenie oddziałów

37.614,61
12

Zakwaterowanie rodziców

1.640,00

Aukcje, zbiórki, darowizny

45.028,30

Ubrania

156,40

Pozostałe

24.040,26

Dom Spełnionych Marzeń

60.578,78

Program „Aktywizacja i wyrównywanie szans”

73.928,85

świadczenia niepieniężne
Koszty administracyjne

0,00
319.120,55

- zużycie materiałów i energii

58.644,41

- usługi obce

87.291,23

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

Pozostałe koszty

1.468,42
136.974,08
26.888,92
7.853,49

13,09

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w
budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego
ryzyka gospodarczego
Inne

Koszty finansowe

13,09

4.844,19

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo
i krótkoterminowe aktywa finansowe
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów
inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji

4.844,19

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od
kredytów inwestycyjnych
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing
finansowy
Inne koszty finansowe
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7. Dane o:
a)

liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych

stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej
W 2007 roku fundacja zatrudniała 5 pracowników na podstawie umowy o pracę:

1. Dyrektor Biura Fundacji
2. Asystentka Prezesa Zarządu – w biurze w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym
Szpitalu Klinicznym
3. Asystentka Prezesa Zarządu – w biurze w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie
4. Koordynator Projektów
5. Kierownik Ośrodka „Dom Spełnionych Marzeń”

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w 2007 r. wynosi 136.974,08 zł
brutto.

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia
W 2007 r. wypłacono kwotę 55.200,00 zł brutto dla osób wchodzących w skład
Zarządu.
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia wyniosły 116.793,34 zł brutto.
e) udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek
Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych w 2007 roku.
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f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.
W 2007 r. fundacja posiadała 4 rachunki bankowych w ING Bank Śląski S.A. Oddział w
Warszawie ul. Sienna 75 oraz 1 rachunek bankowy w Polbank EFG – EFG Eurobank Ergasias
S.A. Oddział w Polsce ul. Mokotowska 19, Warszawa.
Na dzień 31.12.2007 na rachunkach bankowych i lokatach ulokowane były następujące
kwoty:
ING Bank Śląski:
Rachunek podstawowy nr 16 1050 1025 1000 0022 6597 9068 – 83.217,62 zł
Rachunek pomocniczy nr 52 1050 1025 1000 0022 6844 0571 – 10.050,80 zł
Rachunek pomocniczy nr 29 1050 1025 1000 0022 7611 6304 – 30.954,88 zł
Rachunek pomocniczy nr 73 1050 1025 1000 0022 8906 9086 – 52.279,38 zł
Rachunki lokat – 0,00 zł
Polbank EFG:
Rachunek nr 46 2340 0009 0010 2190 0000 0049 – 341.239,03 zł

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
Fundacja nie nabywała w roku 2007 żadnych obligacji i akcji w spółkach prawa
handlowego.

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie
W 2007 r. fundacja nie nabywała żadnych nieruchomości.

i) nabytych pozostałych środkach trwałych
Fundacja Spełnionych Marzeń nabyła w 2007 r.

przez środki trwałe na sumę

5.199,00 zł

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych w 2007 r. wyniosły:
573.243,10 zł – wartość aktywów fundacji
455.626,37 zł – zobowiązania fundacji.
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8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku
finansowym tej działalności
W 2007 r. Fundacja nie prowadziła żadnej działalności zleconej przez podmioty
państwowe i samorządowe.

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,
a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych na dzień 31.12.2007r.
wynoszą 8.495,14 zł i dotyczą deklaracji składanych za grudzień 2007 r. Wszystkie
zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2008 r.
W 2007 r. Fundacja Spełnionych Marzeń składała następujące deklaracje podatkowe:
- PIT 4 R
- CIT-8 (zeznanie roczne)
- deklaracje ZUS (DRA)
- VAT 7

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

Tomasz Osuch

Małgorzata Osuch

Prezes Fundacji

Wiceprezes Fundacji
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