
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOSCI

"FUNDACJI SPEŁNIONYCH MARZEN'
W ROKU 2008

1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze
Sadowym i numer KRS wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym
w systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i
nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sadowym 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 Sadowego pod nr 0000128832.
Wpis do Rejestru nastąpił w dniu 30.08.2002r., sygnatura akt WA XIX NS - REJ.
KRS/11130/02/148 w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Fundacja
została zgłoszona do Głównego Urzędu Statystycznego pod nr identyfikacyjnym
Regon - 015230062.

Zarząd Fundacji stanowią:
• Tomasz Osuch: Prezes Fundacji - Warszawa 00-513, ul Nowogrodzka

6a/22.
• Małgorzata Osuch - Wiceprezes Fundacji - Warszawa 00-513, ul

Nowogrodzka 6a/22.
Organem nadzoru Fundacji w 2008r. była Rada Fundacji w następującym
składzie:

• Iwo Bulski - Przewodniczący Rady
• prof. dr hab. Roma Rokicka-Milewska
• dr Agnieszka Wypych
• Maciej Belski
• MałgorzataForemniak
• 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

Pod koniec 2008r. na posiedzeniu Rady Fundacji podjęta została jednomyślna
Uchwała o zakończeniu współpracy w tym organie z Panią Oliwią Małecką-
Szarfenberg i Panią Marzenną Szustkowską.
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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 ustawa 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 Marzen 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 pozytywna dawkę energii,
tak ważna dla poprawy zdrowia psychicznego. Fundamentalna zasada naszego
działania jest otoczenie opieka 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. Mazowieckiegoi ościennych.

Fundacja Spełnionych Marzeń informuje, iż z dniem 30 września 2008 r.
zakończyła prawie trzyletni projekt pn. "Dom Spełnionych Marzeń". W styczniu
2006 r. Fundacja Spełnionych Marzeń otrzymała w użytkowanie od Pani
Marzenny Szustkowskiej 700-metrowy dom usytuowany na 1,5 hektarowej
działce w podwarszawskim Zalesiu Górnym. W miejscu tym Fundacja otworzyła
ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla dzieci po przebytej chorobie
nowotworowejpn. "DomSpełnionych Marzeń".

Dom Spełnionych Marzeń dedykowany był pacjentom dziecięcych oddziałów
onkologicznych ze wszystkich ośrodków w Polsce. W Domu, podczas
tygodniowych turnusów realizowane były programy aktywizujące dla dzieci,
sprawdzone w praktyce przez naszą Fundację na dwóch warszawskich oddziałach
onkologicznych. Program każdorazowo dopasowywany był zarówno do grupy
wiekowej jak i stopnia kondycji psychofizycznej dziecka, wynikającej z rodzaju
przebytej choroby nowotworowej. W ramach programu organizowane były
różnorodne zajęcia, m.in.: muzyczne (karaoke, warsztaty bębniarskie, koncerty
muzyczne), teatralne (warsztaty pantomimiczne, kukiełkowe, spektakle
teatralne), plastyczne (warsztaty rysunku i karykatury, plenery malarskie) oraz
szeroko rozumiane warsztaty wielokulturowe. Zajęcia prowadzili kompetentni
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pracownicy i wolontariusze Fundacji przygotowani pedagogicznie i
merytorycznie. Ośrodek wyposażony był odpowiednio do potrzeb naszych małych
podopiecznych. Posiadał salę telewizyjną, pracownię komputerową oraz świetlicę
połączoną z pracownią plastyczną, gdzie podopieczni mieli do dyspozycji książki,
gry i zabawki dostosowane do każdej grupy wiekowej.

Piękne położenie ośrodka pozwalało na pełne wykorzystanie go również do zajęć
w terenie, takich jak: wycieczki krajoznawcze piesze i rowerowe, jazdę konną,
pływanie w basenie, na rowerach wodnych po zalesiańskim zalewie, a także
rozmaite gry i zabawy na świeżym powietrzu. W trakcie każdego turnusu dzieci
wyjeżdżały na wycieczkę do Warszawy, połączoną ze zwiedzaniem największych
atrakcji turystycznych stolicy, m.in. Pałac Prezydencki, Stare Miasto, Pałac w
Wilanowie, Park Łazienkowski.

Podczas blisko trzech lat funkcjonowania ośrodka, Fundacja Spełnionych Marzeń
przyjęła 67 tygodniowych turnusów z niemalże wszystkich ośrodków
onkologicznych w Polsce tj. ok. 1100 osób (650 dzieci i 450 opiekunów).

W ciągu tych kilku lat, w "Domu Spełnionych Marzeń" czas się zatrzymał ...
zatrzymał się w chwili wypełnionej śmiechem, radością i głosami szczęśliwych
dzieciaków. To tu świat odkrywał swoje największe tajemnice, tu uczyliśmy jak
odnajdować w sobie pasje, jak rozwijać zainteresowania, jak dzielić się z innymi
tym, co mamy. To właśnie DSM stał się miejscem, gdzie te wszystkie dzieciaki,
tak ciężko doświadczone przez los, miały szansę nauczyć się widzenia świata na
nowo, pokonując swój strach, wstyd, często niepełnosprawność... To tu
pokazaliśmy jak szukać marzeń, jak do nich dążyć i jak je spełniać ...

W 2008 roku Fundacja zorganizowała następujące imprezy okolicznościowe,
wycieczki, spotkania oraz festyny dla pacjentów obu oddziałów:

L Organizacje eventów mających na celu promocję i zbiórkę środków pieniężnych.

• 15.02.2008 Impreza charytatywna "Nieformalnej Grupy Towarzyskiej" dla
Fundacji Spełnionych Marzeń, podczas której przeprowadzona została
loteria fantowa, z której dochód przeznaczony był na Dom Spełnionych
Marzeń, czyli ośrodka rehabilitacji w z Zalesiu Górnym k. Warszawy.
Zebrane środki wykorzystane zostały na zakup rzutnika multimedialnego
wraz z ekranem. Dodatkową korzyścią było pozyskanie kilkudziesięciu
książek do biblioteki Ośrodka.
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• 15.06.2008 Dobroczynny Festyn Parafialny "Wszyscy dla wszystkich i
każdy dla każdego" organizowany przez parafię św. Krzyża w Warszawie,
podczas którego Fundacja mogła przedstawić swoje osiągnięcia.

• 11.08.2008 Kulinarny festyn Radia KOLOR dla Fundacji Spełnionych
Marzeń podczas którego Fundacja zbierała środki finansowe z degustacji
potraw przygotowanych przez organizatorów.

• 29.11.2008 Wieczór aukcyjny w Zalesiu Górnym, podczas którego
zlicytowane zostały prace dzieci przebywających na turnusie w naszym
Ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym. Była to również okazja do
podziękowań dla społeczności zalesiańskiej, która wsparła ideę Domu
Spełnionych Marzeń.

• 04.12.2008 Mikołajkowy Wieczór Spełnionych Marzeń, czyli świąteczny
pokaz mody zorganizowany przez Fundację Spełnionych Marzeń i dom
mody ForgetMe-Not Doroty Wróblewskiej. Wieczór zakończyła aukcja
biżuterii firmy Erickson Beamon. Dochód z aukcji przeznaczony został na
organizację letnich obozów dla podopiecznych Fundacji. Zaproszone
gwiazdy, prezentowały biżuterię podczas aukcji: Małgorzata Foremniak,
Patrycja Markowska, Lidia Popiel, Karolina Malinowska, Agnieszka
Maciąg, Karina Kunkiewicz, Joanna Racewicz, Ewelina Flinta, Dominika
Gawęda, Marysia Sadowska, Karolina Muszalak i Katarzyna Butowtt.
Całkowity dochód ze sprzedaży biżuterii został przeznaczony na
"WAKACJE Z MARZENIAMI", czyli letni obóz dla dzieci i młodzieży po
zakończonym leczeniu, ze wszystkich ośrodków onkologicznych w Polsce,
organizowany przez Fundację Spełnionych Marzeń, planowany na lipiec
2009 w Pałacu Ossolińskich w Sterdyni.

• 14.12.2008 Mikołajkowe gotowanie z Gwiazdami w hotelu Jan III Sobieski
było wyjątkowym spotkaniem, w trakcie którego odbyła się loteria na rzecz
Fundacji.

II. Odwiedziny. W 2008 r. tradycyjnie naszych podopiecznych odwiedziło wiele
znanych i lubianych osób.

W Instytucie Matki i Dziecka gościli:

• Magdalena Różczka
• Ewelina Finta i Łukasz Zagrobelny
• Angelika Jakubowska - Miss Polonia 2008
• Anna Popek
• Patrycja Markowska
• Piotr Adamczyk
• Hubert Urbański
• Marcin Dorociński
• Katarzyna Glinka
• Tomasz Karolak
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• Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Marii Kaczyńskiej i Małżonki
Prezydenta Gruzji Pani Sandry Roelofs

W Szpitalu przy Litewskiej gościli:

• Niecodzienna wizyta Doroty Rabczewskiej, czyli popularnej Dody
• Szymon Majewski
• Misiek Koterski
• Szymon Majewski
• Katarzyna Glinka
• Barbara Tatara -Miss Polonia 2007
• Angelika Jakubowska - Miss Polonia 2008
• Szymon Majewski
• Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny
• Anna Mucha i Weronika Rosati
• Szymon Majewski

Wizyty znanych i mniej znanych:

1. Maciej Zień, projektant ikreator mody - niezwykły kurs projektowania.
2. Piotr Maciak, Joanna Kielecka oraz Dorota Kucharska - członkowie grupy

jazzowej Le Blue - koncerty muzyczne.
3. Bokser Albert "Dragon" Sosnowski, mistrz świata federacji WBF w wadze

ciężkiej, Zofia Klepacka mistrzyni świata w windsurfingowej klasie RS:X.,
raper Rafał Poniedzielski "Pono" oraz Wojtek Fridmann - rozmowy o
pasjach i marzeniach podczas wspólnych ognisk.

4. Robert Czabański, instruktor tai-chi - zaszczepił w naszych podopiecznych
ducha Małego Wojownika.

5. Wojciech Niewiadomski z zamiłowania kolekcjoner starych aut - wycieczka
pięknymi stylowymi Jaguarami z lat 80-tych, 70-tych i 50-tych,
zakończona pysznymi lodami w cukierence w Konstancinie.

6. Dziecięca grupa cyrkowa z Fundacji "Wspólnota Działań Twórczych" w
Konstancinie Jeziornie - pokaz sztuki cyrkowej.

7. Licealistki z klasy 1F LO im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie -
muzykoterapia bez granic i wspaniała zabawa przy śpiewach i pląsach.

8. Harcerze z zalesiańskiej szkoły spotkanie integracyjne, przy
akompaniamencie gitary i wspólnych śpiewach.

9. Wojtek - WWO, twórca muzyki i bardzo optymistyczna postać. Jeden z
turnusowiczów miał okazje skonsultować z nim swoje teksty i muzykę. To
nie tylko fajna dyskusja, ale i kolejne, drobne spełnione marzenie

10.Tatiana Błędowska - zabiegi kosmetyczne i upiększające dla nastolatek i
mam oraz duża porcja wsparcia psychicznego.

11.Marek Dąbrowski, Zalesianin, z zamiłowania harleyowiec - przejażdżki
harleyem z naszymi podopiecznymi.

5



12.Piotr Tomczak, pseudonim artystyczny "Kolorowy Nos" - zmieniał nasz
salon i ogród w prawdziwą cyrkową arenę, a swoimi umiejętnościami
cyrkowymi i poczuciem humoru zachwycał i rozbawiał do łez.

13.Grupa Artystyczna miłośników Star Wars, czyli "SWAT" - zapraszała
naszych podopiecznych w podróż do odległej galaktyki, gdzie Dobra Strona
Mocy zwycięża każde zło. Akademia Jedi - to była niebywała atrakcja dla
naszych podopiecznych.

14."You Can Dance!!!" - świetnie nas o tym przekonali uczestnicy słynnego
tanecznego show: Łukasz Słaniewski z partnerką podczas warsztatów
tanecznych.

15.Waldemar Malicki, jeden z najpopularniejszych pianistów polskich i
jednocześnie nasz sąsiad . cyklicznie przejażdżki Cadillackiem Eldorado z
74. roku.

16.Koło Wolontariuszy z Gimnazjum w Zalesiu Górnym pod kierownictwem
Pani Wandy Szczycińskiej - spotkania integracyjne przy gitarze, zabawie i
długich rozmowach.

17.Kamila Kamińska - manikiurzystka z salonu piękności "Arabeska"
sprawiła naszym dziewczynom nowy manicure i udzieliła fachowych porad
dotyczących pielęgnacji paznokci.

III. Atrakcje organizowane dla dzieci. 2008 rok obfitował w wydarzenia
dedykowane dzieciom przebywającym na oddziałach onkologicznych.

• 11.01.2008 Kolędowanie z zespołem "Le Blue" w Instytucie Matki i Dziecka
• 06.04.2008 Pierwsza Komunia Święta - marzenie Ani Sobotki
• 10-11.05.2008 Wycieczka do Parku Jurajskiego w Bałtowie
• 30.05.2008 Dzień Dziecka z kabaretem MADE IN CHINA
• 31.05.2008 "Dzień Dziecka bez granic" w Sadyba Best Mali - Impreza

charytatywna na rzecz Fundacji Spełnionych Marzeń
• 03.06.2008 Przedstawienie teatralne "Święto dywanów" - z okazji Dnia

Dziecka
• 06.06.2008 Przedstawienie teatralne "Historia pewnego prezentu" -

bajkowy prezent z okazji Dnia Dziecka
• 16.06.2008 Akcja NIKE Poland dla Fundacji Spełnionych Marzeń
• 17.09.2008 Występ kabaretu "STADO UMTATA" w Instytucie Matki i

Dziecka
• 23.09.2008 Występ komika - Roba Fleminga, czyli terapia poprzez śmiech
• 29.10.2008 Warsztaty pantomimiczne, czyli terapia poprzez śmiech
• 19.11.2008 Warsztaty iluzjonistyczne Piotra Tomczaka, czyli "Terapia

poprzez śmiech"
• 27.11.2008 Wieczór Andrzejkowy z Teatrzykiem "Gagatki Beatki ..."
• 01.12.2008 Kabaret ZYGZAK,czyli terapia śmiechem w IMiD
• 07.12.2008 Wizyta ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA... prosto z Laponii
• 12.12.2008 Bożonarodzeniowe spotkanie pacjentów i ich rodzin
• 16.12.2008 Wieczór Wigilijny z Januszem Tylmanem w IMiD
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• 19.12.2008 POLBANK EFG dzieciom - czyli mikołajowe kolędowanie na
Litewskiej

IV. Warsztaty. 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 maja 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 przyszła 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.

V. Działalności Fundacji Spełnionych Marzeń towarzyszyły również innego
rodzaju wydarzenia, mające na celu oprócz promocji-propagowanie wizerunku
Fundacji.

• 16.03.2008 "Niezapominajkowy wieczór" Ilony Felicjańskiej na rzecz Onko-
Olimpiady 2008 - był to pokaz mody zorganizowany dla firmy OLSEN,
gdzie zaprezentowana została wiosenno-letnia kolekcja produktów właśnie
tej marki. Fundacja Ilony Felicjańskej "Niezapominajka" od lat prowadzi
działania mające na celu pomoc najbardziej potrzebującym, a w
szczególności dzieciom. Ilona Felicjańska swoimi akcjami promocyjno'
charytatywnymi wsparła również działania Fundacji Spełnionych Marzeń.
Tym razem pokaźna kwota w wysokości 32 tys. złotych zasiliła konto
Drugich Międzynarodowych Igrzysk Sportowych "ONKO'OLIMPIADA
2008",

7



• 30.05.2008 Przyznanie statuetki Alladyna - POLBANK - firma prywatna -
Statuetka "ALADYN" stanowi najwyższy stopień uhonorowania osoby
prywatnej, firmy prywatnej lub instytucji państwowej za działania mające
na celu pomoc dzieciom z chorobami nowotworowymi poprzez
bezinteresowne zaangażowanie się w realizację celów statutowych
Fundacji Spełnionych Marzeń. Wręczenie statuetki następuje każdorazowo
podczas uroczystości związanych z obchodami Dnia Dziecka. Laureata
wybiera Komisja kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Fundacji.

• 30.05.2008 Przyznanie statuetki Alladyna - Małgorzata Foremniak-osoba
prywatna

• 13.07.2008 Warsaw Fashion Street 2008 dla Fundacji Spełnionych Marzeń
- była to już czwarta edycja niezwykłego wydarzenia, kiedy to Nowy Świat
zmienił swój wizerunek i stał się najmodniejszą ulicą Europy. To
prawdziwy festiwal mody trwający cały dzień, gdzie prezentowały się
najwięksi projektanci mody z Polski i zagranicy, a na 40-metrowym
wybiegu mogliśmy podziwiać najpiękniejsze modelki. Pokazom
towarzyszyły liczne konkursy, wystawy oraz koncerty gwiazd, takich jak
Kasia Klich, Marysia Sadowska, Halinka Mlynkova. Jak co roku podczas
Warsaw Fashion Street organizowany był pokaz charytatywny. Specjalnie
do Polski na zaproszenie Domu Mody Forget-tue-Not i Lancii przyjechała
światowej sławy projektantka Vicki Beamon, która zaprezentowała swoją
najnowszą kolekcję biżuterii. Kolekcja zakupiona przez firmę Lancia
została zlicytowana, a fundusze z aukcji przekazane Fundacji Spełnionych
Marzeń na organizację Drugich Międzynarodowych Igrzysk Sportowych
aNKO-OLIMPIADA 2008. w tym niezwykłym pokazie wzięły udział
gwiazdy takie jak Olga Borys, Agnieszka Maciąg, Magdalena Walach,
Ilona Felicjańska, Katarzyna Butowtt, Katarzyna Zielińska i Agnieszka
Wagner, które wystąpiły oczywiście charytatywnie.

• 24.06.2008 Dobroczynny obiad Korpusu Konsularnego dla Fundacji
Spełnionych Marzeń - Konsul Libanu Pan Kabalan Frangieh wraz z
Konsul Australii Panią Dianne Cornell zorganizowali dla Korpusu
Konsularnego w dniu 24 czerwca 2008 w libańskiej restauracji "Le Cedre"
obiad charytatywny dla 50 konsulów z całego świata. Oprócz możliwości
omówienia spraw o charakterze dyplomatycznym, miały one również cel
charytatywny. Tym razem środki finansowe zebrane z tzw. "cegiełek
wstępu" zostały przeznaczone na zakup zestawów PLAYSTATION do gier
komputerowych na dziecięce oddziały onkologiczne, którymi opiekuje się
Fundacja Spełnionych Marzeń.

• sierpień 2008 "Tomek Lubert i przyjaciele" motyw muzyczny
"ONKOOLIMPIADY 2008" Motywem muzycznym Drugich
Międzynarodowych Igrzysk Sportowych dla dzieci po przebytej chorobie
nowotworowej - "ONKO-OLIMPIADA2008", była piosenka skomponowana
przez Tomka Luberta pt. "O Siebie Walcz". Tomek Lubert do projektu
zaprosił swoich przyjaciół, m.in.: Magda Femme użyczyła wokalu i
napisała tekst, Jasio Kidawa, ceniony producent muzyczny, nadał
utworowi wyjątkową oprawę, a Piotr Siadu - wybitny młody basista,
wzmocnił brzmienie. Kompozytor utworu zrzekł się praw autorskich
(ZAIKS) oraz wynagrodzenia z tytułu jego prezentacji w stacjach
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radiowych. Dochód został w całości przekazany na rzecz Fundacji
Spełnionych Marzeń.

• sierpień 2008 Kampania telewizyjna DDB i TYRKA STUDIO na rzecz
"Onko-Olimpiady 2008" - Wspólnymi siłami i absolutnie charytatywnie
Agencja Reklamowa DDB wraz z Domem Produkcyjnym Tyrka Studio,
przygotowały kampanię telewizyjną na rzecz Fundacji Spełnionych
Marzeń, promującą II Międzynarodowe Igrzyska Sportowe "ONKO-
OLIMPIADA 2008". Wyprodukowany został spot telewizyjny w wariantach
45,60 i 90-sekundowych.

• wrzesień 2008 TV PULS "Czy jesteś mądrzejszy od 5-klasisty?" dla
Fundacji Spełnionych Marzeń • W specjalnych edycjach teleturnieju "Czy
jesteś mądrzejszy od 5-klasisty" w szranki z 12-latkami stanęły gwiazdy
show-biznesu, aktorzy, piosenkarze, dziennikarze, którzy walczą nie tylko
o udowodnienie, że wiedzą nie ustępują 5-klasiście, ale przede wszystkim
by wesprzeć finansowo m.in. działania Fundacji Spełnionych Marzeń, gdyż
wygrana przez nich kwota przekazana została na cele statutowe naszej
Fundacji.

• wrzesień 2008 Karta Kredytowa MasterCard Polbank Dzieciom - dla
Fundacji Spełnionych Marzeń - Karta Kredytowa MasterCard Polbank
Dzieciom - to kolejny ważny projekt naszego Partnera Programowego,
który został stworzony, by finansowo wspierać działania statutowe
Fundacji Spełnionych Marzeń. Stając się posiadaczem nowej karty
Polbanku - klient wspierał naszych podopiecznych poprzez przekazywane
na naszą rzecz określone środki finansowe od Polbanku, z transakcji
opłacanych kartą kredytową Polbanku.

• 10-11.10.2008 Prapremiera sztuki "SOME GIRL(S)" w Teatrze Kamienica-
W dniach 10 i 11 października 2008 na gościnnych deskach Teatru
Kamienica w Warszawie, założonego przez Emiliana Kamińskiego, odbyły
się prapremiery przedstawienia przygotowanego przez firmę Projekt Teatr
Warszawa pt. "SOME GIRL(S)" Neila LaBute. Dzięki zebranym środkom
finansowym podczas dwóch prapremierowych przedstawień, Fundacja
Spełnionych Marzeń zakupiła prezenty gwiazdkowe dla swoich
podopiecznych.

• 19.11.2008 Spod kroplówki do... "YOU CAN DANCE" - Dzięki uprzejmości
Szymona Majewskiego, który był gościem specjalnym programu, dwie
podopieczne Fundacji - Iza i Kamila mogły na żywo obejrzeć kolejny
odcinek progr-arn.u, skupiającego w każdą środę miliony widzów przed
telewizorami. Miłym akcentem na koniec były pamiątkowe zdjęcia z
członkami jury: Weroniką Marczuk: Pazurą, Michałem Pirógiem i Agustino
Egurrolą i oczywiście z Szymonem Majewskim.
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VI. Program "Aktywizacja i wyrównywanie szans"

W 2008 na oddziałach onkologii Samodzielnego Publicznego DziecięcegoSzpitala
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 szanse lepszego funkcjonowania psychospołecznego w trakcie
leczenia szpitalnego i w swoim środowisku, po powrocie do zdrowia.

Zajęcia w ramach programu "Aktywizacja i wyrównywanie szans":

1. Grupa Rodziców ze szkoły podstawowej w Zalesiu Dolnym, Amatorski
Teatrzyk "Gagatki Beatki" - przedstawienia teatralne znanych i lubianych
bajek dla dzieci, połączone ze wspólną zabawą.

2. Jacek Frankowski, karykaturzysta - warsztaty rysunku, karykatury,
opowieści o przyrodzie i historii.

3. Darek Kąkol - warsztaty bębniarskie.
4. Dariusz Osiński, artysta plastyk warsztaty rzeźbiarskie z

wykorzystaniem gliny.
5. Katarzyna Markowska-Byczek - zajęcia z Yogi.
6. Leszek Zadrąg, plastyk i pedagog - zajęcia malarskie od teorii do praktyki.
7. Grzegorz Grzywacz, aktor Teatru Żydowskiego w Warszawie - warsztaty

pantomimiczne.
8. Stowarzyszenie opowiadaczy "Grupa Studnia O" - warsztaty opowieści

historii i legend z całego świata, ilustrowane śpiewem, muzyką i tańcem.
9. Małgorzata Zadrąg, pedagog - edukacja poprzez zabawę.
lO.Marta Podleśna, podróżniczka - warsztaty wielokulturowe po Ameryce

Południowej.
11.Piotr Bot, warszawski kataryniarz - zajęcia z historii i możliwości

wykorzystania jednego z naj starszych urządzeń odtwarzających muzykę.
12.Małgosia Olszewska' zajęcia taneczne i relaksacyjne.
13.Piotr Pukos, leśnik i przyrodnik - zajęcia przyrodnicze, opowieści o

przyrodzie i zwierzętach, o urokach polskich lasów i kryjących się w nich
tajemnicach.

14.Jola Mieczkowska, psycholog - zajęcia relaksacyjne dla dzieci i rodziców.
l5.JÓzef Wilkoń, artysta malarz, rzeźbiarz, ilustrator książek - warsztaty

rzeźbiarskie.
16.Władysław Gosiewski, z zamiłowania poeta - zajęcia poetycko-malarskie.
17.Magdalena Romańska . "zaklinaczka" dzieci, pomysłami prosto z serca

wyczarowała wspaniałe zabawy, nie tylko dla maluchów.
18.Stowarzyszenie "Sahaja Yoga" . warsztaty wielokulturowe z kulturą Indii

poprzez muzykę, taniec i śpiew.
19.Paweł Stankiewicz, aktor, założyciel Grupy Teatralnej "Bez ziemi" . zajęcia

kukiełkowe.

10



20. Emilia Czerko, tancerka i instruktorka tańca w Warsztatowej Akademii
Musicalowej - kursy tańca nowoczesnego.

21. Dorota Cichocka-Zawada, terapeutka dziecięca w Zespole Szkół
Specjalnych w Łbiskach - terapia poprzez zabawy integracyjne przy
muzyce.

22. Harcerki z Hufca w Zalesiu Górnym - zabawy i gry integracyjne.

VII. Gościli nas:

1. Klub Jeździecki "Agitacja" Marzeny Jurzak w Wojciechowicach -
hipoterapia.

2. Sylwia Najsztub (Zalesie Górne) dogoterapia (owczarki
środkowoazjatyckie) .

3. Klub sportowy "Hubertus" w Zalesiu Górnym - strzelanie z łuku.
4. Farma Piękności w Ustanowie - zabiegi upiększające dla nastolatek l

porady "jak być piękną" ;-)
5. Małgosia i Leszek Zadrąg - wizyta w prywatnej pracowm połączona z

warsztatami tworzenia ikon i sztuki sakralnej.

W ramach programu "Aktywizacji-wyrównywanie szans" odbyły się następujące
zajęcia:

• 07.02.2008 Warsztaty wielokulturowe z Meksykiem w Instytucie Matki i
Dziecka

• 01.04.2008 Warsztaty wielokulturowe z Ambasadą Chile w Instytucie
Matki i Dziecka

• 29.04.2008 Warsztaty wielokulturowe z Republiką Czeską w Instytucie
Matki i Dziecka

• 10.06.2008 Warsztaty wielokulturowe z Ambasadą Republiki Ekwadoru
• 28.10.2008 Warsztaty wielokulturowe z Republiką Południowej Afryki
• 30.10.2008 Wieczór z tańcem orientalnym w Instytucie Matki i Dziecka

VIII. Onko-Olimpiada 2008

II Międzynarodowe Igrzyska Sportowe "Onko-Olimpiada 2008", dla dzieci po
przebytej chorobie nowotworowej, odbyły się w dniu 6 września 2008 r. na
warszawskim AWF-ie. Organizatorem Igrzysk była Fundacja Spełnionych
Marzeń przy współpracy z Fundacją Orimari i partnerstwie Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie. "OnkoOlimpiada 2008" wspaniale
wpisała się w wydarzenia sportowe 2008 roku. Pasjonowaliśmy się rozgrywkami
w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej oraz Olimpiadą w Pekinie. Znalazło się
również w tym roku miejsce dla tych, którzy zwyciężyli pokonując chorobę
nowotworową.



Celem "Onko-Olimpiady" jest przede wszystkim budowanie poczucia własnej
wartości wśród dzieci po przebytej chorobie nowotworowej, a w szczególności, u
dzieci gdzie choroba pozostawiła trwały ubytek na zdrowiu, uniemożliwiający
często aktywne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej w swoim środowisku.
Ważnym celem "Onko-Olimpiady"jest również stworzenie aktywnego lobbingu na
rzecz pomocy dzieciom chorym i ich rodzinom, a także przełamanie stereotypów i
podniesienie świadomości społecznej wobec choroby nowotworowej. "Onko
Olimpiada" to także szansa na stworzenie środowiska aktywnie i systematycznie
wspomagającego działania Fundacji Spełnionych Marzeń na rzecz dzieci z
chorobami nowotworowymi.

Uczestnikami imprezy były dzieci z 15 ośrodków onkologicznych z Polski oraz z
Rosji, Ukrainy, Słowacji, Węgier i Turcji, które przyjechały już w piątek, by
spokojnie mócprzygotować się do zawodów.

Tak jak w poprzednim roku patronat nad Igrzyskami objęła Małżonka
Prezydenta RP Pani Maria Kaczyńska oraz Polski Komitet Olimpijski i Polski
Związek Lekkiej Atletyki. Natomiast przewodnictwo nad Komitetem Honorowym
przyjęła Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy - Pani Hanna Gronkiewicz-
Waltz, a jego członkami byli: Andrzej Nejman, Jacek Wszoła, Irena Szewińska,
Patrycja Markowska, Kamil Durczok, Mariusz Czerkawski oraz prof. Wojciech
Woźniak.

W tegoroczną edycję "OnkoOlimpiady" aktywnie włączyły się Gwiazdy, które na
co dzień również pamiętają o małych pacjentach. Ambasadorem Igrzysk
ponownie została Małgorzata Foremniak (członek Rady Fundacji Spełnionych
Marzeń), a gospodarzami prowadzącymi "Onko-Olimpiadę 2008" również po raz
drugi byli: Joanna Racewicz i Andrzej Nejman (członek Rady Fundacji
Spełnionych Marzeń) oraz Justyna Kozłowska i Marcin Dorociński.

W uroczystej ceremonii otwarcia Igrzysk wzięli udział organizatorzy: Małgorzata
i Tomasz Osuchowie Fundacja Spełnionych Marzeń oraz Marzenna
Szustkowska - Fundacja Orimari, a także Pani Profesor Alicja Przyłuska-Fiszer .
Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Pan - Włodzimierz
Paszyński Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Małgorzata
Foremniak - Ambasador "Onko-Olimpiady 2008", Jacek Wszoła - przedstawiciel
Komitetu Honorowego, Otylia Jędrzejczak oraz prowadzący: Joanna Racewicz i
Andrzej Nejman. Natomiast w finale ceremonii otwarcia Igrzysk mogliśmy po raz
pierwszy "na żywo" usłyszeć motyw muzyczny "Onko-Olimpiady2008" pt. "O
Siebie Walcz" w wykonaniu Magdy Femme i Tomka Luberta - kompozytora
utworu.

Na trybunach stadionu Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego między
innymi zasiedli: przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego, Pani profesor Alicja
Przyłuska- Fiszer - Rektor Akademii Wychowania Fizycznego, Pan Włodzimie:rz
Paszyński - wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy, przedstawiciele firm
sponsorujących Igrzyska, przyjaciele Fundacji oraz rodziny i najbliżsi naszych
podopiecznych.

I
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Udział w "Onko·Olimpiadzie 2008" wzięło 183 zawodników, a dobór konkurencji
sportowych uzależniony był od kondycji psychofizycznej dzieci, wynikającej z
przebytej choroby nowotworowej. Były m.in. biegi na 60 i 100m, skoki w dal,
pchnięcia kulą, rzuty piłeczką palantową, wyścigi na wózkach inwalidzkich,
pływanie, tenis stołowy, piłka nożna. Zwieńczeniem poniesionego wysiłku i
zapału młodych zawodników były prawdziwe olimpijskie medale, specjalnie na tę
okazję bite przez Mennicę Państwową. Dodatkową nagrodą dla naszych młodych
sportowców była możliwość otrzymania medalu z rąk zaproszonych gości: Jacka
Wszoły, Mariusza Czerkawskiego, Przemysława Salety, Szymona Majewskiego,
Anety Kręglickiej, Martyny Wojciechowskiej, Halinki Młynkowej oraz Otylii
Jędrzejczak, która dodatkowo nadała rangi ceremonii otwarcia Igrzysk poprzez
bieg ze zniczem olimpijskim, a następnie sędziując podczas zawodów pływackich.

Zmagania sportowe zakończył festyn i szalona dyskoteka, gdzie przy
najpopularniejszych światowych przebojach nastąpiła wspaniała integracja
młodzieży ze wszystkich krajów.

W niedzielny poranek pożegnaliśmy drużyny z Polski, natomiast nasi goście z
zagranicy mieli jeszcze cały dzień na zwiedzanie najciekawszych miejsc naszej
stolicy (Wilanów, Łazienki, Stare Miasto). Drużyna ze Słowacji dodatkowo została
zaproszona przez Ambasadora Republiki Słowackiej do odwiedzenia placówki
dyplomatycznej, gdzie czekały na nich prezenty. Niespodzianka czekała również
na zawodników z Turcji, którzy zostali w Warszawie aż do poniedziałku.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według WplSU do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji.

Odpisy uchwał zarządu fundacji stanowią załączniki do sprawozdania.

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 fundacje w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń.

Struktura przychodów fundacji w 2008 r.:

Przychodyz działalnościstatutowej-1240 574,30zł
Składki brutto określonestatutem - 0,00zł
Przychodyz działalnościstatutowej nieodpłatnejpożytkupublicznego- 413331,09zł
Wpłatyosóbfizycznychi prawnych- 413331,09zł
Przychodyz działalnościstatutowejodpłatnejpożytkupublicznego- 0,00zł
Pozostałeprzychodyokreślonestatutem - 827243,21zł
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Wpłaty osób fizycznych - 83 583,47 zł
Wpłaty osób prawnych - 539 277,60 zł
Usługi sponsoringu (reklamowe) - 64972,13 zł
Pozostałe - 139410,01 zł
Pozostałe przychody - 36 705,74 zł
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych- 0,00 zł
Przychody z likwidacji środków trwałych - 0,00 zł
Dotacje - 36 540,00 zł
Inne - 165,74 zł
Przychody finansowe -13713,46 zł

Cena sprzedaży akcji i udziałów - 0,00 zł
Odsetki od lokat, wkładów bankowych -13713,46 zł
Odsetki od pożyczek - 0,00 zł
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych - 0,00 zł
Otrzymane dywidendy od akcji obcych - 0,00 zł
Inne przychody finansowe - 0,00 zł

6. Informacja o poniesionych kosztach.

W roku 2008 Fundacja dokonała następujących zakupów na potrzeby dzieci i
oddziałów onkologii, którymi się opiekuje:

~ Zakup środków medycznych i lekarstw
~ Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci
~ Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na oddziały
~ Wywołanie zdjęć z wizyt aktorów oraz z imprez dla dzieci
~ Materiały plastyczne, książki, płyty
~ Weekendowe wycieczki dla dzieci i ich rodzin
~ Pozostałe
~ Zabawki i gry na oddział onkologii
~ Prezenty dla dzieci z okazji urodzin, imienin oraz Świąt
~ Turnusy w Domu Spełnionych Marzeń
~ Onkoolimpiada

2008,94 zł
101 134,67 zł
17 597,24 zł
5360,95 zł

22603,83 zł
9579,50 zł

59 115,32 zł
2980,53 zł

16808,15 zł
91146,26 zł
77704,38 zł

Struktura kosztów poniesionych przez fundacje w 2008 r.:

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego - 0,00 zł
świadczenia pieniężne: 0,00 zł
świadczenia niepienięzne: 0,00 zł
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku Publicznego - 406 039,77
zł

Świadczenia pieniężne: 406 039,77 zł

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych - 617 460,37 zł

Świadczenia pieniężne - 617 460,37 zł
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Organizacja wycieczek - 1 421,58 zł
Zakup prezentów i upominków - 20 067,30 zł
Organizacja imprez - 37787,85 zł
Aukcje, zbiórki, darowizny - 11 500,00 zł
Pozostałe - 36 224,48 zł
Onkoolimpiada - 274 778,07 zł
Dom Spełnionych Marzeń -120759,54 zł
Program "Aktywizacja i wyrównywanie szans" - 75677,71 zł
Realizacja dotacji z WM i MSiT - 39 243,84 zł
świadczenia niepieniężne - 0,00 zł

Koszty administracyjne - 310 197,17 zł
- zużycie materiałów i energii - 40 870,74 zł
- usługi obce - 81197,71 zł
- podatki i opłaty - 3 287,50 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 148878,36 zł
- amortyzacja - 28 572,24 zł
- pozostałe koszty - 7 390,62 zł

Pozostałe koszty - 0,19 zł

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 - 0,00 zł

Inne - 0,19 zł

Koszty finansowe - 3 487,13 zł

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo l

krótkoterminowe aktywa finansowe - 0,00 zł
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie
realizacji inwestycji- 3 487,13 zł
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów
inwestycyjnych - 0,00 zł
Zapłacone odsetki za nieterminowa regulacje zobowiązań - 0,00 zł
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy- 0,00 zł
Inne koszty finansowe - 0,00 zł

7. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej
W 2008 roku Fundacja zatrudniała 5 pracowników na podstawie umowy o prace:
1. Dyrektor Biura Fundacji
2. Asystentka Prezesa Zarządu - w biurze w Samodzielnym Publicznym
Dziecięcym
Szpitalu Klinicznym
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3. Asystentka Prezesa Zarządu - w biurze w Instytucie Matki l 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 fundacje w 2008 r. wynosi
148 878,36 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 - 2 600,00 zł
W 2008 r. wypłacono kwotę 31200,00 zł brutto dla osób wchodzących w skład
Zarządu.

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia wyniosły 113 087,72 zł brutto.
e) udzielonych przez fundacje 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 2008 roku.

:D kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.
W 2008 r. Fundacja posiadała 3 rachunki bankowe w ING Bank Śląski S.A.
Oddział w Warszawie ul. Sienna 75 oraz l rachunek bankowy wPolbank EFG-
EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce ul. Mokotowska 19, Warszawa.

Na dzień 31.12.2008 na rachunkach bankowych i lokatach ulokowane były
następujące kwoty:
ING Bank Śląski:
Rachunek podstawowy nr 16 1050 1025 1000 0022 6597 9068 - 93 391,48 zł
Rachunek pomocniczy nr 52 105010251000002268440571- 29297,21 zł
Rachunek pomocniczy nr 29 1050 1025 1000002276116304 - 10921,87 zł
Polbank EFG:
Rachunek nr 46 2340 0009 0010 2190 0000 0049 - 217 158,09 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 2008 żadnych obligacji i akcji w spółkach prawa
handlowego.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie
W 2008 r. Fundacja nie nabywała żadnych nieruchomości.

i) nabytych pozostałych środkach trwałych
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Fundacja Spełnionych Marzen nabyła w 2008 r. przez środki trwałe na sumę 0,00
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 2008 r. wyniosły:
397 968,96 zł- wartość aktywów fundacji
326580,36 zł - zobowiązania fundacji.

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 2008 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
31.12.2008r. wynoszą 6312,19 zł i dotyczą deklaracji składanych za grudzień
2008 r. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2009 r.
W 2008 r. Fundacja Spełnionych Marzen składała następujące deklaracje
podatkowe:
- PIT 4 R
- CIT-8 (zeznanie roczne)
- deklaracje ZUS (DRA)
-VAT7
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

R/HIICJA
SPfUCIONTCH •• _
ul. No""'J'oUlIa ia lok. 22

OO-S13W.,~
REGON: 015230062
NIP: 521-26-54·0(11
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