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CELE STATUTOWE FUNDACJI
Fundacja została powołana w celu: niesienia pomocy oraz pomocy społecznej dzieciom
chorym na choroby nowotworowe, niesienia pomocy oraz pomocy społecznej rodzicom
dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz niesienia pomocy społecznej, psychicznej i
psychologicznej osobom dorosłym zarówno w trakcie leczenia onkologicznego jak i po jego
zakończeniu, a także podejmowania działalności pożytku publicznego w sferze zadań
publicznych określonych ustawą o działalności 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 osób chorych oraz przekazywanie prezentów pozyskanych od
sponsorów dla osób chorych,
- organizowanie osobom chorym, przebywającym w szpitalach spotkań z aktorami,
cyrkowcami oraz z innymi, interesującymi dzieci i dorosłych, ludźmi,
- organizowanie występów w szpitalach,
- organizowanie zajęć dla osób chorych, mogących czasowo opuścić ZOZ,
- organizowanie konkursów i wystaw prac osób chorych oraz aukcji,
- zapewnianie i organizowanie stałej, specjalistycznej opieki psychologów dla osób
chorych i ich opiekunów,
- tworzenie godziwych warunków pobytu opiekunów w szpitalach wraz z osobami
chorymi,
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- 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, młodzieży i dorosłych, a także imprez rekreacyjnych i plenerowych,
- organizowanie wycieczek, wyjazdów oraz turnusów rehabilitacyjnych dla osób
chorych 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 i Hematologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala
Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
 Oddział Onkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Profesora Antoniego Gębali
w Lublinie.
 Oddział Onkologii Szpitala Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
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.
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.
Od 2015 roku działalność Fundacji skierowana jest również do osób dorosłych chorych
onkologicznie.
3|Strona

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2016
Fundacja Spełnionych Marzeń

Cele statutowe w 2016 roku były realizowane poprzez następujące wydarzenia
(projekty realizowane zarówno, bezpośrednio na oddziałach, jaki i poza nimi):

Warsztaty bajko-terapeutyczne
i teatralne

-22.01.2016

Bajkoterapia z Edytą Olszówką na Trojdena

Nasi podopieczni z oddziału onkologii i hematologii szpitala przy Trojdena mieli okazję
wysłuchać bajek czytanych przez Edytę Olszówkę. To było iście bajkowe popołudnie, a mali
pacjenci poznali historie m.in. "Trzech świnek", "Czerwonego Kapturka" i "Calineczki". Były
też wspólne zdjęcia i mnóstwo okazji do śmiechu. Edyto dziękujemy, że byłaś tego
popołudnia razem z nami.
-27.01.2017

Bajek Moc na oddziale na Trojdena

Za nami kolejne spotkanie naszych podopiecznych z magią bajek. Wczoraj na oddziale
pojawili się specjalni goście, którzy razem z nami "Odczarowywali raka". Bajki Brzechwy
naszym małym pacjentom czytali Ola Ciupa, Ewa Lubert, Antek Smykiewicz oraz raper
KaeN. Nasi podopieczni z obu oddziałów byli pod wrażeniem interpretacji znanych
wierszyków i mieli ogromną frajdę podczas wizyty naszych Przyjaciół. Wielkie dzięki za
odwiedziny i za uśmiechy dzieciaczków.
-10.03.2016

Bajkoterapia z Mateuszem Damięckim na Trojdena

W naszej Fundacji Dzień Kobiet trwa trochę dłużej. Wczoraj świętowaliśmy na oddziale
onkologii i hematologii Szpitala na Trojdena. Naszych małych podopiecznych odwiedził
Mateusz Damięcki, który na obu oddziałach czytał pacjentom bajki. My korzystając z okazji
wręczyliśmy wszystkim Paniom kwiaty, a naszym małym kobietkom urocze prezenty. Było
dużo śmiechu, a Mateusz genialnie wcielił się w rolę narratora "Świnki Peppy".
-25.03.2016

Świąteczna bajkoterapia z Beatą Tadlą na Trojdena

Naszych podopiecznych z oddziału onkologii i hematologii szpitala na Trojdena odwiedziła
Beata Tadla. Głównym tematem spotkania były oczywiście Święta Wielkanocne. Były bajki,
pogawędki, wspólne zdjęcia, a dodatkowo każdy z małych pacjentów otrzymał w prezencie
wielkanocnego zajączka. Bardzo dziękujemy Pani Beacie za odwiedziny i świąteczną
atmosferę na oddziale.
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-07.04.2016

Bajkoterapia z Wojtkiem Sikorą na Trojdena na Trojdena

Naszych podopiecznych z oddziału onkologii Szpitala na Trojdena odwiedził Wojtek Sikora.
Deszczowa aura za oknami nikomu nie przeszkodziła aby wejść w świat Pana Kuleczki i jego
zwierząt: kaczki Katastrofy, psa Pypecia i muchy Bzyk-Bzy, a wręcz przeciwnie - cały
oddział huczał od śmiechów . Serdecznie dziękujemy Wojtkowi za wizytę i zapraszamy
ponownie.
-26.04.2016

Bajkoterapia z Jackiem Rozenkiem w Szpital Pediatryczny WUM.

Naszych Milusińskich ze szpitala na Trojdena, odwiedził Jacek Rozenek, który z pomocą
wolontariuszek przeczytał, Małym Pacjentom, najpiękniejsze bajki naszego dzieciństwa Pszczółkę Maję, Muminki oraz Czerwonego Kapturka. Obowiązkowo, dla Panów, musiał
pojawić się Tomek z Przyjaciółmi, bo co to za czytanie bajek bez przygód tego
sympatycznego pociągu? Panu Jackowi dziękujemy za wizytę i z niecierpliwością czekamy
na kolejną.
-14.06.2016

Teatr za jeden uśmiech w Kielcach

Czternastego czerwca naszych podopiecznych z Oddziału Onkologii i Hematologii w
Kielcach odwiedził krakowski „Teatr za jeden uśmiech”. Aktorzy przenieśli dzieci w piękny
bajkowy świat, przedstawiając im opowieść o losach dzielnego, zakochanego w księżniczce
rycerza pt.: „Rycerz Bolko z Kociejdziury i Królewna z wieży” . Było mnóstwo śmiechu i
radości.
-8.08.2016

Bajkoterapia na Trojdena

Kolejna bajkoterapia na oddziale onkologii za nami. Pani Joanna Morga z Polskiej Agencji
Prasowej, przeczytała dzieciom bajki o Bobie Budowniczym oraz o przygodach Małego
Kajtka. Dzieci na bajkoterapię przyszły ze swoimi małymi przyjaciółmi - szczurkami od
Shreka. Z zainteresowaniem i z uśmiechem przysłuchiwały się czytanym opowieściom. Pani
Joannie towarzyszyła Małgorzata Stańczyk z agencji Multi Communications, która wspiera
promocję tegorocznej Onko-Olimpiada 2016.
-05.09.2016

Bajkoterapia na Trojdena

Dzisiaj Dzień Postaci z Bajek. Z tej okazji odwiedziliśmy naszych podopiecznych. Dzieci
chętnie wysłuchały czytanych przez nas bajek, a trochę ich dzisiaj było. O Kocie w butach, o
Królewnie Śnieżce, o Pinokiu oraz o Kopciuszku! Na oddział dla naszych maluchów ale i
starszych dzieci przynieśliśmy urocze misie. Wywołały one mnóstwo uśmiechów.
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-30.09.2016

Misheel Jargalsajkhan na bajkoterapii na Kasprzaka

W środę na oddział do naszych podopiecznych z WUM-u zawitała przesympatyczna Misheel
Jargalsaikhan. Przeczytała dzieciom wiele ciekawych bajek. Nie zabrakło wspólnych rozmów
i uśmiechów. Po bajkoterapii Misheel zajrzała do naszych starszych podopiecznych, aby
zrobić sobie wspólne zdjęcia. To była naprawdę przemiła wizyta - bardzo dziękujemy.
-26.11.2016

Bajkoterapia z Piotrem Zeltem na Trojdena

Piotr Zelt Oficjalnie dotrzymuje słowa. Ostatnio był gościem naszych podopiecznych z
Lublina, a wczoraj odwiedził małych pacjentów onkologii i hematologii Szpital Pediatryczny
WUM. Wizyta była doskonałą okazją do przeczytania naszym podopiecznym kilku
opowiadań i bajek. Największą furorę zrobił Kubuś Puchatek, oczywiście w interpretacji
naszego gościa.
-02.12.2016

Bajkoterapia z Olą Ciupą i Krzysztofem Gojdź

Nasi mali podopieczni z oddziału hematologii Szpitala przy Żwirki i Wigury mieli nie lada
niespodziankę. Odwiedził ich wyjątkowy duet: Ola Ciupa i Dr Krzysztof Gojdź. Wizyta była
również okazją do spotkania z bajkami, które nasi goście ochoczo przeczytali małym
pacjentom. Po spotkaniu każdy z podopiecznych otrzymał książeczkę lub komiks, a najmłodsi
upominki. Naszym gościom ogromnie dziękujemy za wizytę, a za organizację spotkania
wielkie dzięki dla Ewy Lubert.
-12.12.2016

Bajkoterapia z Jackiem Rozenkiem

Za nami kolejne zajęcia z bajkoterapii. Specjalnie dla naszych podopiecznych z oddziału
onkologii bajki czytał Jacek Rozenek. Na samym czytaniu się nie skończyło. Nasi
podopieczni, wspólnie z wolontariuszami i Panem Jackiem, stworzyli improwizowaną i
autorską wersję bajki "Czerwony Kapturek". Była zaskakująca! Panie Jacku, dziękujemy za
kolejne odwiedziny. Specjalne podziękowania za nieocenioną pomoc dla Dream Hunters.
-14.12.2016

Wesoła bajkoterapia w Lublinie

Kto nie słyszał o Panu Hilarym i jego okularach? Tą przezabawną historię mieli okazję
poznać nasi podopieczni z Lublina. Wyjątkowa bajkoterapia zakończona cudnymi
balonowymi zwierzątkami i wieloma uśmiechami małych pacjentów! Panie Hilary i jego
załogo – dziękujemy
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Terapia poprzez śmiech

-14.04.2016

Cyrkowe warsztaty plastyczne na Trojdena

Na oddziale onkologii na Trojdena zrobiło się bardzo kolorowo i... cyrkowo. Wszystko za
sprawą naszych Maluchów, którzy pod bacznym okiem wolontariuszki Tani przygotowywały
taneczne klauny. Co więcej - dzieci same się przebrały w kolorowe czapeczki.
-20.05.2016

Klaun Kluseczka na Trojdena

Naszych podopiecznych z oddziału onkologii i hematologii odwiedził gość specjalny Kluseczka Klaun Warszawa Show. Były magiczne sztuczki, w których brali udział nie tylko
pacjenci ale też rodzice. A śmiechu było co nie miara. Dziękujemy za pełne radości
odwiedziny.
-12.08.2016

Animacje na oddziale w Kielcach

Nasi podopieczni z kieleckiego oddziału mieli nie lada niespodziankę. Odwiedziły dwie
zabawne animatorki- Pepi i Lola z Prywatka dla małolatka. Przygotowały dla dzieci wiele
ciekawych pokazów i zabaw, takich jak: kręcenie talerzami, rebusy, zagadki, wspólne tańce
na świetlicy oraz wiele wiele innych. Na zakończenie, dzieci mogły ze szpitalnych okien
podziwiać pokaz wielkich baniek mydlanych. Dziękujemy dziewczynom za miłe popołudnie,
a założycielce Prywatki- Pani Kasi, za podarowanie dla dzieci wielu kolorowanek i
książeczek.
-8.09.2016

Klaun Kluseczka na Trojdena

Na oddział do naszych podopiecznych zawitał wyjątkowy gość - Klaun Kluseczka Show.
Było dużo sztuczek, śmiechu i cyrkowej muzyki. Dzieci, jak i rodzice bawili się świetnie. Do
tych, którzy nie mogli wyjść z sali i uczestniczyć w zabawie, Klaun przeszedł się i
zaprezentował kilka sztuczek. Dziękujemy Klaunowi Kluseczce za te odwiedziny.
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Warsztaty arteterapii
na oddziałach

-13.01.2016

Warsztaty plastyczne na Kasprzaka

Pierwsze warsztaty plastyczne naszych podopiecznych z Instytutu Matki i Dziecka w Nowym
Roku już za nami. Mali pacjenci pod okiem Magdy Kobiereckiej -naszej terapeutki- wykonali
cudne aniołki.
-20.01.2016

Witraże na oddziale w Kielcach

Niedawno na oddziale onkologii i hematologii w Kielcach, nasze wolontariuszki wraz z
dziećmi wykonywały piękne, zimowe witraże za pomocą specjalnych farb. Nasi mali
podopieczni malowali między innymi świąteczne dzwonki, aniołki, mikołaje oraz choinki. Po
wyschnięciu te małe dzieła sztuki ozdobią szpitalne okna, co idealnie będzie się
komponowało z obecnie padającym śniegiem.
-21.01.2016

Warsztaty plastyczne na Trojdena

Z tej okazji Dnia Babci nasi podopieczni z oddziału na Trojdena postanowili przygotować
specjalne podobizny swoich Dziadków, które wręczą im z okazji ich Święta. Te wyjątkowe
laurki były starannie wykonywane pod okiem naszych wolontariuszek i z użyciem
wszystkiego co mieli pod ręką mali pacjenci. Gratulujemy małym artystom, a wszystkim
Babciom życzymy wszystkiego co najlepsze.
-29.01.2016

Zajęcia plastyczne na Kasprzaka

Za nami kolejne zajęcia plastyczne na oddziale onkologii w Instytut Matki i Dziecka, które
poprowadziła Magdalena Kobierecka. Pogoda za oknem mało sprzyjająca jakiejkolwiek
kreatywności, ale nie dla naszych małych artystów. Tym razem, nasi podopieczni
własnoręcznie ozdabiali drewniane ramki, które z pewnością mogą być wspaniałym
prezentem.
-09.02.2016

Warsztaty plastyczne w Kielcach

Naszych Podopiecznych z kieleckiego Oddziału Onkologii i Hematologii odwiedzili
uczniowie z Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Danuty Siedzikówny "Inki". Nasi
goście oprócz warsztatów plastycznych, zaproponowali wspólne czytanie bajek, co bardzo
podobało się naszym dzieciom. Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie.
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-19.02.2016

Warsztaty plastyczne na Trojdena

Nasi podopieczni z oddziału na Trojdena wzięli udział w warsztatach plastycznych, które
wywołały nie tylko uśmiech na twarzach dzieci ale również wiosenny nastrój.
-25.02.2016

Dinuś na Trojdena

Jak obiecał tak zrobił i odwiedził małych pacjentów na oddziale onkologii i hematologii na
Trojdena. Z okazji Dnia Dinozaura u naszych podopiecznych pojawił się Dinuś, który w
wyborowym towarzystwie postanowił świętować Dzień Dinozaura.
-25.02.2016

Warsztaty plastyczne na Trojdena

Choć Karnawał już za nami to wśród podopiecznych na Trojdena nadal króluje chęć zabawy i
przebierania się. Idealnie pokazały to warsztaty, podczas których pacjenci oddziału
hematologicznego przygotowywali broszki oraz opaski, które będą idealnym dodatkiem do
każdego stroju.
-1.03.2016

Warsztaty kreatywne w Olsztynie

Niedawno na oddziale onkologiczno-hematologicznym w Olsztynie odbyły się warsztaty
plastyczne, na których mali pacjenci samodzielnie stworzyli kolorowe papierowe dzieła.
Podstawę twórczości stanowiły rolki po papierze, kolorowe kartki, flamastry oraz
najważniejsze - bezkresna wyobraźnia dzieci! Po zakończeniu zajęć nasi podopieczni dumnie
zaprezentowali efekty swojej pracy na pamiątkowych zdjęciach.
-14.03.2016

Warsztaty wiosenne w Olsztynie

Na oddziale onkologiczno-hematologicznym w Olsztynie warsztaty wiosenne. Nasi
podopieczni zabrali się za przygotowanie kwiatków z bibuły. Chociaż to zadanie miało
wysoki poziom trudności, dzieci nie miały najmniejszych problemów z zajęciami typowo
"florystycznymi".
-29.03.2016

Warsztaty wielkanocne na Trojdena

Klimat Świąt Wielkanocnych nie ominął również naszych milusińskich ze szpitala na
Trojdena. Podczas warsztatów plastycznych z naszymi wolontariuszkami stworzyli oni piękne
pierzaste kurki oraz kolorowe podstawki pod jajka, które z pewnością zdobiły ich stoły w
ubiegłą niedzielę.
-30.03.2016

Wiosenne warsztaty na Trojdena

Każdy z pewnością zauważył, że wiosna zawitała u nas na dobre. Wobec tego mali pacjenci z
oddziału hematologicznego szpitala na Trojdena postanowili przywitać tą najbardziej
kolorową porę roku i przygotowały dla niej piękne laurki. A na nich pojawiły się pierwsze
wiosenne kwiatki: tulipany, żonkile, niezapominajki oraz stokrotki. Jeśli chcecie zobaczyć jak
dzieci poczuły ten wiosenny klimat, to zapraszamy do naszego kolorowego albumu.
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-29.03.2016

Warsztaty wielkanocne na Trojdena

-Klimat Świąt Wielkanocnych nie ominął również naszych milusińskich ze szpitala na
Trojdena. Podczas warsztatów plastycznych z naszymi wolontariuszkami stworzyli oni piękne
pierzaste kurki oraz kolorowe podstawki pod jajka, które z pewnością zdobiły ich stoły w
ubiegłą niedzielę.
-12.04.2016

Wiosenne warsztaty plastyczne na Trojdena

Wiosna w pełni i może nie widać tego w aurze za oknem, ale na pewno wiosnę widać w
pracach naszych podopiecznych. Ostatnio nasi mali pacjenci z oddziału onkologii tworzyli
piękne i kolorowe kwiaty, oczywiście pod czujnym okiem naszych wolontariuszek. Zobaczcie
te dzieła florystyki.
-14.04.2016

Cyrkowe warsztaty plastyczne na Trojdena

Na oddziale onkologii na Trojdena zrobiło się bardzo kolorowo i... cyrkowo. A to za sprawą
naszych Maluchów, którzy pod bacznym okiem wolontariuszki Tani przygotowywały
taneczne klauny. Co więcej - dzieci same się przebrały w kolorowe czapeczki.
-27.04.2016

Produkcja toreb na Trojdena

Śpieszymy donieść, że pierwsze warsztaty produkcji własnych toreb dla naszych
Podopiecznych na Trojdena już za nami. Wszystko dzięki akcji ekipy z Warszawa Szyje w
Dobre Miejsce oraz jej pomysłodawczyni Ewa Otceten. Tylko zobaczcie jakie wspaniałe
torby wyszły naszym Maluchom. Będzie hit mody zbliżającego się lata. Jeszcze raz
dziękujemy Ochotniczkom za taki wspaniały materiał warsztatowy oraz Firmie Profil za
przekazanie farb do tkanin. A na kolejne warsztaty z cyklu "Zrób sobie torbę" zapraszamy
już wkrótce .
-28.04.2016

Zajęcia z origami na Trojdena

Ostatnio wiele się dzieje u naszych Maluchów. Wczoraj miały oni możliwość nauczenia się
trudnej sztuki orgiami. Wraz z pomocą naszych wolontariuszek stworzyli oni piękne,
kolorowe zakładki do książek oraz misie. Jak widać, po zdjęciach, dla naszych
Podopiecznych origami wcale nie należało do trudnych zadań i poradzili sobie z tym
doskonale.
-4.05.2016

Patriotyczne zajęcia w Olsztynie

W związku ze świętami majowymi, jakie miały miejsce w ostatnich dniach, na oddziale w
Olsztynie odbyły się plastyczne warsztaty patriotyczne. Mali podopieczni na początku
przygotowali flagi Polski. a następnie zabrały się do przygotowania orła białego - symbolu z
godła naszego kraju. W trakcie pracy Bartek - nasz wolontariusz - starał się przybliżyć
maluchom historię związaną z obchodami tych Świąt. Zobaczcie fotorelację z warsztatów.
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-5.05.2016

Akcja "Zrób sobie torbę" na Trojdena część 2

Okazję do zrobienia własnej torby mieli Pacjenci z oddziału hematologii Szpitala
Pediatrycznego WUM. Większą część naszych artystów - projektantów stanowili Panowie,
którzy dzielnie sobie poradzili z tym zadaniem. Cała ta heca dzisiejszego dnia była dzięki
akcji Warszawa Szyje w Dobre Miejsce.
-13.05.2016

Robaczkowo na Trojdena

Większości z nas wiosna, oprócz tego, że z kwiatkami, kojarzy się z.. robaczkami. A nie
każdy je lubi. Natomiast nasi podopieczni ze szpitala na Trojdena udowodnili, że nie taki
robak straszny jak go malują. Przy drobnej pomocy naszych wolontariuszek przygotowali
kolorowe i bardzo przyjazne stworzonka.
-7.06.2016

Warsztaty plastyczne na Kasprzaka

Przedstawiamy Wam zajęcia plastyczne, które nasza "Ciocia Kredka" zorganizowała dla
małych pacjentów onkologii w Instytut Matki i Dziecka. Dzieła, które wykonali nasi
podopieczni już wylądowały w ramkach.
-4.07.2016

Warsztaty plastyczne na Trojdena

Warsztaty plastyczne to to, co nasi podopieczni lubią najbardziej. Tak więc gdy na oddziale
pojawiła się nasza wolontariuszka Ewa ochoczo zabrały się do pracy.
-14.07.2016

Kolorowe warsztaty plastyczne w Kielcach

Na Oddziale Onkologii i Hematologii w Kielcach odbyły się bardzo ciekawe warsztaty.
Wszystko to za sprawą zestawów do zajęć kreatywnych dla dzieci wykonanych z
samoprzylepnych pianek. Dzieci miały do wyboru do stworzenia własną sówkę, robota lub
aniołki. Do osiągnięcia świetnego, końcowego efektu wystarczyło tylko trochę pracy.
-9.08.2016

Warsztaty kreatywne w Kielcach

Na Oddziale Onkologii i Hematologii w Kielcach mieliśmy kolejne podejście do zajęć
kreatywnych. Tym razem zabraliśmy się za wykonywanie bransoletek z kolorowych
koralików. Każdy w skupieniu miał swój zestaw i z wielkim zaangażowaniem tworzył dzieła
sztuki! Zobaczcie jakie były tego efekty.
-29.08.2016

Warsztaty plastyczne warszawskich podopiecznych na Trojdena

Na oddziale, na Żwirki i Wigury odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których nasi
podopieczni tworzyli wspaniałe dzieła z papieru kolorowego. Było dużo wycinania, klejenia,
a przy tym oczywiście dużo uśmiechu i zabawy. Dzieci miały mnóstwo pomysłów na swoje
prace.
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-19.09.2016

Warsztaty z chustami na Trojdena

W ostatnim czasie na oddziałach hematologii i onkologii w szpitalu przy Żwirki i Wigury
odbyły się bardzo twórcze warsztaty plastyczne. Nasi podopieczni ozdabiali specjalnymi
farbami do tkanin piękne chusty. Dzieci miały mnóstwo pomysłów, używały stempelków,
gąbeczek i pędzli, a nawet własnych rąk. Było kolorowo, kreatywnie i wesoło.
-23.09.2016

Warsztaty plastyczne na Trojdena

Na naszym oddziale odbyły się kreatywne warsztaty plastyczne. Nasi mali podopieczni mogli
dać się ponieść fantazji tworząc piękne prace. Wszyscy byli pełni pomysłów i zapału do
działania. Nie zabrakło uśmiechów i wspólnych rozmów.
-28.09.2016

Kreatywne popołudnie w Olsztynie

Nasi podopieczni z Olsztyna spędzili popołudnie w bardzo twórczy sposób. Z pomocą
wolontariuszy powstały bardzo piękne ozdoby, bransoletki, naszyjniki, paski i inne różne
cuda. Wspólna twórcza zabawa przeciągnęła się do późnych godzin popołudniowych
-29.09.2016

Warsztaty na oddziale w Lublinie

Na oddziale w Lublinie u naszych podopiecznych odbyły się ciekawe warsztaty plastyczne.
Dzieci tworzyły swoje własne akwaria z rybkami. Ozdabiały je metodą decoupage przy
pomocy farb, wycinanek, koralików i pędzli. Miały bardzo dużo ciekawych pomysłów. W
niezwykłych akwariach znalazł się piasek, piękne błyszczące glony, muszelki oraz pływające
rybki. Mamy nadzieję, że spełnią one wszystkie dziecięce marzenia. Dziękujemy Pani Marcie
Kowalskiej za poprowadzenie tych ciekawych warsztatów.
-10.10.2016

Jesienne warsztaty na oddziale w Kielcach

Nasi mali podopieczni z kieleckiego oddziału onkologii i hematologii uczestniczyli w jednych
ze swoich ulubionych jesiennych warsztatów. Mowa tutaj oczywiście o kasztanach, które
wszystkie dzieci wręcz uwielbiają. W ciągu kilku chwil zaczęły powstawać ludziki,
zwierzątka, a także…sztangi- jak na prawdziwych siłaczy przystało. Zobaczcie sami jaka to
była świetna zabawa.
-11.10.2016

Warsztaty kreatywne w Lublinie

Niedawno nasi podopieczni z oddziału w Lublinie spędzili bardzo kreatywne popołudnie.
Podczas zajęć tworzyli bransoletki i kolczyki, według własnego projektu. Dziewczynki
wszelkie „ cuda” tworzyły dla siebie, a nasi chłopcy postanowili wykonać autorską biżuterię
dla swoich mam, sióstr i koleżanek. Sami zobaczcie co udało im się stworzyć.
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-11.10.2016

Kubeczki z przedszkola ZEBRA

Powiększa nam się grono tych najmniejszych wolontariuszy. Przedszkolaki z Przedszkola
ZEBRA specjalnie dla naszych podopiecznych przygotowali wyjątkowe kubeczki, które już
niedługo trafią na warszawskie oddziały. Wysłannik naszej Fundacji - Sylwia, opowiedziała
na czym polega nasza działalność i co właściwie robi wolontariusz. Dziękujemy
Przedszkolakom, ich rodzicom oraz całej kadrze za zorganizowanie tych zajęć.
-11.10.2016

Malowanie na wodzie na Kasprzaka

Artystyczny szał zapanował na oddziale w Instytucie Matki i Dziecka. Nasi podopieczni pod
czujnym okiem "Cioci Kredki" wykonywali dzieła techniką Ebru. To nie było zwyczajnie
malowanie - to istne działa sztuki.
-8.11.2016

Kolorowe kasztany na Kasprzaka

Urocze kasztany to dzieła naszych podopiecznych ze Szpitala Pediatrycznego WUM. Nasi
mali Milusińscy w pełni wykorzystali prezenty jesieni. Ewa dziękujemy za kolejne inspiracje.
-20.12.2016 Świąteczne malowanie bombek w Olsztynie
Do naszych podopiecznych z Olsztyna zawitała grupa sympatycznych wolontariuszy z
ciekawą misją do spełnienia. Akcja nosiła nazwę- POMALUJ SWOJĄ BOMBKĘ. Pomysł
tak przypadł do gustu wszystkim dzieciom, że postanowiły stworzyć bombki nie tylko na
oddziałową choinkę ale również na prezent dla swoich bliskich. Świąteczny nastrój udzielił
się wszystkim.
-23.12.2016

W świątecznym nastroju

Tym razem pacjenci oddziału onkologii i hematologii szpitala na Trojdena przygotowywali
ozdoby świąteczne. Przepięknie zdobione bombki i oryginalne ozdoby choinkowe na pewno
były idealnym prezentem dla bliskich.
-06.12.2016

Mikołajkowe malowanie w Kielcach

Naszych podopieczni z Oddziału Onkologii i Hematologii w Kielcach odwiedziła Pani
Agnieszka, która zamieniła uśmiechnięte buźki naszych dzieciaków w prawdziwie świąteczne
postacie.
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-24.03.2016

Koncert Łukasza Zagrobelnego na Kasprzaka

Gościem Muzycznej Sceny Fundacji Spełnionych Marzeń był Łukasz Zagrobelny. Specjalnie
dla naszych podopiecznych wykonał kilka utworów. To już trzecia wizyta Łukasza u naszych
pacjentów. Łukasz przekazała wszystkim pacjentom i ich rodzicom świąteczne życzenia!
Dziękujemy za odwiedziny i magiczny koncert.
-13.04.2016

Koncert Dawida Kwiatkowskiego na Kasprzaka

Naszych podopiecznych z Instytutu Matki i Dziecka odwiedził idol wszystkich nastolatek i
nie tylko - Dawid Kwiatkowski. Dawid wraz ze swoim zespołem przygotowali mini koncert
dla małych pacjentów, który zakończył się rozdaniem autografów i, oczywiście, wspólnymi
fotkami. Dziękujemy Dawidzie za wizytę i zapraszamy ponownie.
-22.04.2016

Koncert Anety Figiel na Kasprzaka

Naszych podopiecznych z Instytut Matki i Dziecka odwiedziła ANETA FIGIEL. Razem z
zespołem wykonała kilka utworów, w których ochoczo pomagali jej mali pacjenci. Po
koncercie był czas na kilka fotek. To było świetne muzyczne popołudnie. Ogromne dzięki dla
Anety i jej zespołu za odwiedziny.
-25.04.2016

Koncert Jacka Dewódzkiego na Kasprzaka

W piątek nie zabrakło też atrakcji na Oddziale onkologii w Instytut Matki i Dziecka. Naszych
Podopiecznych odwiedził Pan Jacek Dewódzki z synem Michałem, którzy zagrali nam
najlepsze utwory legendarnego zespołu Dżem. Każdemu, Małemu i Dużemu, Słuchaczowi
bardzo spodobał się ich występ. Bardzo dziękujemy naszym gościom za przybycie, za koncert
i zapraszamy ponownie.
-11.05.2016

Kabaret OT.TO na Kasprzaka

Naszych podopiecznych z Instytut Matki i Dziecka odwiedzili niesamowici goście - Kabaret
OT.TO. To był naprawdę zabawny czas na oddziale. Były językołamacze, wspólne śpiewanie
a przede wszystkim pełno uśmiechów. Bawili się mali i więksi pacjenci, ich rodzice, a nawet
personel szpitala. Ogromnie dziękujemy za odwiedziny i świetny koncert.
-17.05.2016 Koncert na oddziale w Kielcach
Dzisiaj naszych małych pacjentów z Oddziału Onkologii i Hematologii odwiedzili uczniowie
z Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach. Dali wspaniały
pokaz swoich niezwykłych umiejętności i talentu . Wszyscy w skupieniu wysłuchaliśmy
każdego dźwięku, a po wszystkim był czas na wspólne zdjęcia i rozmowy. Serdecznie
dziękujemy.
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-9.06.2016

Wizyta QNDLA na Trojdena

Naszych podopiecznych w szpitalu na Trojdena odwiedziła QNDEL z krótkim występem
artystyczno- muzycznym. Wszystkim widzom tak spodobały się utwory o zwierzątkach, że
przyłączyli się do wspólnego śpiewania. Ale to nie wszystko, gdyż nasz gość nie przyszedł z
pustymi rękoma. Każdy dostał drobny milusiński upominek. Dziękujemy bardzo za wizytę i
zapraszamy ponownie.
-27.10.2016

Kacper Hta u naszych podopiecznych na Kasprzaka

Wyjątkowe odwiedziny wyjątkowego gościa. Tak w skrócie można opisać wizytę Kacper Hta
u naszych podopiecznych z Instytut Matki i Dziecka! Płyty ze specjalną dedykacją, długie
rozmowy i wspólne zdjęcia na pewno długo zostaną w pamięci małych i większych
pacjentów! Dla wielu z nich spotkanie z Kacprem było spełnieniem marzeń! A te uśmiechy?
Mówią same za siebie. Kacper Hta - ogromnie dziękujemy za ten wyjątkowy czas, wszystkie
uśmiechy i liczymy na jeszcze. Ewa Lubert - wielkie dzięki za kolejnego super gościa.
-3.11.2016

Kameralny koncert Meli Koteluk na Kasprzaka

To była prawdziwa muzyczna niespodzianka dla naszych podopiecznych z Instytut Matki i
Dziecka. Mela Koteluk zagrała kilka utworów tylko dla naszych pacjentów. To był
niepowtarzalny koncert. Oczywiście były też wspólne fotki i autografy. Na koncercie nie
zabrakło naszego Radio ON, a niedługo na antenie rozmowa z Melą. Ogromnie dziękujemy
za te odwiedziny i do zobaczenia.
-23.11.2016

Koncert KaeNa na Kasprzaka

Niesamowitych odwiedzin ciąg dalszy. Dla naszych podopiecznych z Instytut Matki i
Dziecka specjalny kameralny koncert KaeN. Udało nam się zaskoczyć małych i większych
pacjentów. Były też wspólne pamiątkowe fotki i niezapomniane chwile. Dawid dzięki za
wizytę i za każdy wywołany uśmiech. Ogromnie dziękujemy Ewa Lubert za zorganizowanie
kolejnej niesamowitej wizyty.
-13.12.2016

Wyjątkowe kolędowanie na Kasprzaka

Niedawno naszych podopiecznych z oddziału onkologii Instytut Matki i Dziecka odwiedził
wyjątkowy duet: Honorata Skarbek i Tomasz Lubert. Piękne kolędy w ich wykonaniu
wprowadziły na oddział świąteczny nastrój. Oczywiście nasi podopieczni dołączyli do
wspólnego śpiewania. A po kolędowaniu wspólne fotki, autografy i upominki. Dziękujemy
za magiczne odwiedziny.
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-15.12.2016

Sasha Strunin i Tomek Lubert kolędują na Kasprzaka

Święta Boże Narodzenia to piękny i wyjątkowy czas. Nasi podopieczni z Instytutu Matki i
Dziecka mieli nie lada niespodziankę- odwiedził ich sam Święty Mikołaj. Wraz z Mikołajem
świąteczną atmosferę uświetnił występ naszych wyjątkowych gwiazd Sashy Strunin i
Tomasza Lubert. Piękne kolędy w ich wykonaniu zachęciły naszych podopiecznych do
wspólnego śpiewania. Dziękujemy za wspaniałe odwiedziny
-19.12.2016

Pudzian Band na Kasprzaka

Niedawno naszych podopiecznych z Instytut Matki i Dziecka odwiedził Krystian
Pudzianowski. Specjalnie dla nas zaśpiewał kilka piosenek Pudzian Band i tym samym
wprowadził imprezową atmosferę na oddział. Krystian przyniósł dla każdego płytę oczywiście z autografem. To niezwykłe spotkanie zakończyliśmy wspólnymi zdjęciami.
-22.12.2016

Kolędowanie z Dodą

Doda po raz kolejny nie zawiodła naszych podopiecznych. Kolejne wspólne kolędowanie za
nami. Było czuć prawdziwą magię Świąt, a dzięki atmosferze, która wprowadziła Doda i jej
zespół sprawili, że wszyscy włączyli się we wspólne kolędowanie. Dziękujemy za
odwiedziny i za iście magiczny wieczór.
-29.12.2016

Krakowski BEZopłatek Muzyczny

To była prawdziwa muzyczna uczta. Na specjalnie zaproszenie Grzegorza Stępnia nasza
Fundacja mogła uczestniczyć w nietuzinkowym bluesowym i przede wszystkim
charytatywnym wydarzeniu. Na scenie pojawili się m.in Ornette, Kulisz Trio, Blues Power
oraz plejada gwiazd Największego Jam Session 2016! Podczas koncertu promowaliśmy
nasze działania na stoisku promocyjnym, a także przywieźliśmy wyjątkowy gadżet: gitarę
ufundowaną przez Ornette Stępień z podpisami wykonawców wieczoru! Gitara trafi na aukcję
podczas Karnawałowego Pokazu Mody "Dzieci-Dzieciom" w Bałtowie! Dziękujemy
wszystkim.
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Warsztaty Robotyki i spotkania naukowe

-8.06.2016

Warsztaty samolotowe na Trojdena

Za sprawą naszych wolontariuszek Pacjenci z oddziału Hematologii mogli na chwilę stać się
inżynierami samolotów i skonstruować swój własny pojazd latający. Teraz pozostaje tylko
planować lot dokoła świata takimi uroczymi samolocikami.
-10.06.2016

Niezwykłe warsztaty w Lublinie

Naszych podopiecznych z Lublina odwiedziły Panie z Party Chart - Łowcy eventów z
niezwykłymi warsztatami. Każdy chętny mógł zrobić gipsowy odlew swojej twarzy. W
nagrodę nasi gipsowi modele otrzymali cudowne medale. Natomiast Ci, którzy się bali lub po
prostu byli za mali do zabawy otrzymali balonikowe zwierzątka.
-15.06.2016

Niezwykłe warsztaty na oddziale w Kielcach

Niedawno na Oddziale Onkologii i Hematologii w Kielcach odbyły się warsztaty, które
jeszcze przez długi czas będą w pamięci wszystkich uczestników. Naszych podopiecznych
odwiedziła Pani Katarzyna Starościak, której hobby jest przeprowadzanie ciekawych
pokazów dla dzieci z zakresu chemii i fizyki. W głównej roli wystąpił- suchy lód.
-30.06.2016

Warsztaty chemiczne na Kasprzaka

Co robią studenci po skończonej sesji? Odwiedzają naszych podopiecznych. Wczoraj był na
to dowód, albowiem na oddziale onkologii pojawiła się reprezentacja Koła Naukowego
Inżynierii Chemicznej i Procesowej by udowodnić, że nie taka chemia straszna jak ją malują.
I choć większość naszych pacjentów sama "uciekła" ze szpitala na wakacje pojawiła się
odważna Maja, która z chęcią poznała tajniki tego trudnego przedmiotu! Były bąbelki, tęcza i
dym - czyli to co najlepsze. Dziękujemy Dziewczynom za wizytę, a Was zapraszamy do
obejrzenia fotorelacji z tej przyjemnej lekcji chemii.
-18.07.2016

Eksperymenty w Kielcach

W piątek naszych podopiecznych z kieleckiego oddziału FSM po raz kolejny odwiedziła Pani
Izabela Baran- Lewandowska, która z zawodu jest dr nauk farmaceutycznych mgr inż.
biotechnologii molekularnej. Natomiast z pasji- Pani Iza robi pokazy chemiczne i fizyczne dla
dzieci i młodzieży. Tym razem mieliśmy okazję zobaczyć między innymi jak z butelek i
wody można zrobić tornado oraz jak działa zegar zrobiony z cytryny. Największą frajdą dla
dzieciaków było jednak zamykanie w ogromnych bańkach mydlanych. Dziękujemy Pani Izie
za wspaniałą zabawę połączoną z nauką i zapraszamy kolejny raz.
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WIELKANOC

-17.03.2016

Warsztaty wielkanocne w Kielcach

Na kieleckim oddziale onkologii i hematologii zabraliśmy się dzisiaj za warsztaty, których
motywem przewodnim były Święta Wielkanocne. Ozdabialiśmy styropianowe jajka
kolorowymi cekinami, malowaliśmy wydmuszki oraz robiliśmy wielkanocne króliczki. Czas
mijał nam niezwykle miło, a dzieła naszych małych podopiecznych robiły na wszystkich
wielkie wrażenie.
-29.03.2016

Wielkanoc w Kielcach

Może i Święta Wielkanocne już za nami, my jednak śpieszymy się, by opowiedzieć co się
działo, podczas tych kilku dni, na naszych oddziałach. W czwartek naszych małych
podopiecznych na oddziale onkologii i hematologii w Kielcach odwiedziło dwóch uroczych
gości. Był to wielkanocny kurczaczek i zajączek. Goście nie przyszli z pustymi rękami każdy z pacjentów dostał od nich słodki upominek. Dzieci bardzo chętnie wdawały się w
dyskusję ze zwierzakami oraz robiły sobie wspólne fotki.
-29.03.2016

Warsztaty wielkanocne na Trojdena

Klimat Świąt Wielkanocnych nie ominął również naszych milusińskich ze szpitala na
Trojdena. Podczas warsztatów plastycznych z naszymi wolontariuszkami stworzyli oni piękne
pierzaste kurki oraz kolorowe podstawki pod jajka, które z pewnością zdobiły ich stoły w
ubiegłą niedzielę.
DZIEŃ DZIECKA
-31.05.2016

Dzień Dziecka w Olsztynie

W Olsztynie świętowanie Dnia Dziecka rozpoczęliśmy już w niedzielę. Tego dnia małych
podopiecznych z Olsztyna odwiedziły panie z Drużyny Szpiku Barciany z Tygryskiem oraz
mnóstwem prezentów. Były życzenia, wspólne zdjęcia a nawet wierszyk ułożony specjalnie
na tą okazję.
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-1.06.2016

Doda u naszych podopiecznych na Kasprzaka

Dzień Dziecka trwa. Naszym podopiecznym niespodziankę sprawiła Doda, która wręczyła
razem z nami prezenty z okazji tego najlepszego dnia w roku. Uśmiechy na twarzach
pojawiały się błyskawicznie. A jeżeli do odwiedzin dołożymy torby pełne prezentów - udany
Dzień Dziecka gwarantowany. Doda, dziękujemy za kolejne super odwiedziny.
-3.06.2016

Dzień Dziecka na oddziale w Kielcach

Na oddziale w Kielcach od samego rana było niezwykle kolorowo. To wszystko za sprawą
Pani Asi z grupy animacyjnej Wesoła Gromadka. Przeprowadziła z dziećmi wiele
fantastycznych zabaw, podczas których było mnóstwo śmiechu i radości.
-3.06.2016

Dzień Dziecka u podopiecznych na Kasprzaka

My dalej świętujemy Dzień Dziecka i to jak. Dzisiaj naszych podopiecznych z oddziałów
onkologii i hematologii na Trojdena odwiedzili Estera Lussato i Szymon Majewski, zgrany
duet "prezentowych specjalistów" Fundacji Spełnionych Marzeń. Oczywiście były prezenty,
ale przede wszystkim pełno uśmiechu.. Dzień Dziecka trwa.
-5.06.2016

Dzień Dziecka w Olsztynie po raz drugi

Świętowania Dnia Dziecka ciąg dalszy. Na oddział w Olsztynie zawitały wolontariuszki,
które na ten szczególny dzień zostały księżniczkami. Dzięki nim twarze dzieci rozbłysły
różnymi kolorami przy pomocy specjalnych kolorowych farb. Każde dziecko otrzymało
wspaniały prezent. Niektórzy nasi podopieczni zanim dostali upragniony upominek,
zaprezentowali swoje talenty w postaci recytowania wierszy czy śpiewu.
-06.06.2016

Dzień Dziecka w Lublinie

Tak jak we wszystkich naszych ośrodkach, również i w Lublinie, świętowaliśmy Dzień
Dziecka. Na oddział wkroczyła reprezentacja Fundacji z Dominiką na czele- a jak każdy wie,
jak Donia jest na oddziale, to dzieją się magiczne rzeczy. Tak było i w tym przypadku. Każdy
Pacjent -Mały i Duży - otrzymał prezent, za co odwdzięczył się najcudowniejszym
uśmiechem na świecie - a to najlepsze co może być.
-7.10.2016

Dzień Uśmiechu

. Nie mogliśmy nie obchodzić Światowego Dnia Uśmiechu. Na oddziale w Instytut Matki i
Dziecka wręczyliśmy przepiękne kartki, które specjalnie dla naszych pacjentów stworzyły
przedszkolaki z Przedszkola nr 253 "Akademia Pana Kleksa". Dziękujemy bardzo. Na
oddziale w Szpital Pediatryczny WUM rozdaliśmy przeurocze prezenciki i oczywiście nie
zapomnieliśmy o naszych uczestnikach turnusu rehabilitacyjnego. Co najważniejsze zebraliśmy mnóstwo uśmiechów.
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-30.11.2016

Zabawy andrzejkowe w Lublinie i Kielcach

U naszych podopiecznych z Lublina i Kielc wróżby, wróżki i oczywiście lanie wosku. To
była istna zabawa Andrzejkowa. Dziękujemy wróżkom z Koła Naukowego SKN Animus z
Kielc oraz naszym wolontariuszom z Lublina za super Andrzejkowy nastrój.

MIKOŁAJKI 2016
-05.12.2016

Mikołajki w Olsztynie

Zaczynamy oficjalne świętowanie Mikołajek z naszymi podopiecznymi. W Olsztynie po raz
kolejny mogliśmy liczyć na pomoc kolorowej Drużyny Szpiku Barciany. Był standardowo
Mikołaj ale były tez inne kolorowe postaci, dzięki którym oprócz prezentów pojawiał się
szeroki uśmiech małych pacjentów. O radość naszych podopiecznych zadbali tez uczniowie
kętrzyńskich szkół, którzy specjalnie z okazji Mikołajek przygotowali dla naszych pacjentów
wyjątkowe kartki. Zobaczcie sami, a my dziękujemy wszystkim zaangażowanym we wspólne
świętowanie.
-07.12.2016

Mikołajki w Lublinie

Mikołajki w naszej Fundacji trwają zdecydowanie dłużej niż tylko jeden dzień. Tym razem
przed Wami fotorelacja z zabaw mikołajkowych w Lublinie. Dziękujemy za pomoc
uczestnikom Zespołu Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie.
-08.12.2016

Mikołajki z Szymonem Majewskim

Razem z Szymon Majewski odwiedziliśmy naszych podopiecznych z oddziału onkologii i
hematologii w Warszawie. Było mnóstwo uśmiechów, wspólnych zdjęć i oczywiście
przytulnych mikołajkowych upominków! Szymon - ogromne dzięki za pomoc.
-08.12.2016

MotoMikołajki w Olsztynie

Mikołajek ciąg dalszy. Ale to co działo się u naszych podopiecznych z Olsztyna...MOC.
Dzięki grupie MotoBracia.pl mali pacjenci mogli poznać super maszyny i oczywiście zrobić
sobie kilka pamiątkowych fotek! Jak widać po uśmiechach było super. Dziękujemy za pomoc
wolontariuszkom z Klubu Wolontariusza przy Zespole Szkół w Dobrym Mieście. Wielkie
dzięki MotoBracia.pl za te wszystkie uśmiechy, mega odwiedziny i wspaniałe Mikołajki.
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-21.12.2016

Świąteczna ekipa na Kasprzaka

Nasi wolontariusze w świątecznej wersji postanowili uczcić Święta razem z naszymi
podopiecznymi. Tak więc Renifer, Aniołek, Pani Mikołajowa i Elf przygotowali super paczki
prezentów i w wyjątkowy dla siebie sposób wręczyli je na oddziale. Sandra, Żaneta, Michał i
Kamil - ogromnie Wam dziękujemy za te uśmiechy i równie fantastyczne uśmiechy
dzieciaków.
-16.12.2016

Wyjątkowa Gwiazdka w Olsztynie

To była cudowna Gwiazdka. Specjalnie dla naszych podopiecznych z Olsztyna na oddziale
pojawili się Enej oraz prawdziwy Św. Mikołaj! Było wspólne kolędowanie, oczywiście
wręczenie ogromnych worków z prezentami oraz wzajemne świąteczne życzenia. Nasi mali
pacjenci byli również przygotowani - dla każdego gościa mieli przepiękne świąteczne kartki.
Ogromnie dziękujemy zespołowi Enej za kolejną niesamowitą wizytę oraz wielkie dzięki za
najprawdziwszego Mikołaja - Mirosława Korzunowicza!
-23.12.2016

Gwiazdka w Kielcach

Na Oddziale Onkologii i Hematologii w Kielcach odbyła się Wigilia, podczas której nasi
wolontariusze, dzieci, rodzice a także personel szpitala złożyli sobie świąteczne życzenia,
łamiąc się przy tym tradycyjnie opłatkiem. Później wszyscy wysłuchaliśmy kolęd spędzając
przy tym miłe popołudnie. Po zakończeniu kolacji wigilijnej nasi podopieczni znaleźli pod
choinką masę prezentów.
-22.12.2016

Świąteczne odwiedziny na Trojdena

Św. Mikołaj i Mikołajowa odwiedzili małych pacjentów oddziału onkologii i hematologii
Szpitala na Trojdena. Niezawodni Szymon Majewski i Estera Perso z Little Hand Children's
Foundation wprowadzili iście świąteczny nastrój, a razem z nimi na oddziale pojawiło się
mnóstwo ogromnych worków z prezentami. Jednak zanim przeszliśmy do prezentów były
oczywiście kolędy i życzenia! Dziękujemy naszemu niezawodnemu świątecznemu duetowi.
Dziękujemy wszystkim, którzy mają swój udział w zawartości świątecznych worków z
prezentami.
-24.12.2016

Świąteczny czas w Lublinie

Przed Wami materiał ze świątecznego spotkania z naszymi podopiecznymi z oddziału
onkologii i hematologii w Lublinie. Mali pacjenci przygotowali się do wspólnej Wigilii
podczas warsztatów świątecznych, na których wykonywali różne ozdoby choinkowe. Później
wspólnie ubrali choinkę i wtedy nadszedł czas prezentów!! Po raz kolejny naszych pacjentów
odwiedziła Małgorzata Śliwińska, która wręczyła im super paczki prezentów! Było wspólne
kolędowanie i mały poczęstunek wraz z kadrą szpitala.
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-18.01.2016

Kubuś Puchatek na Trojdena

Kubuś Puchatek to wielki (jak zresztą widać) wulkan energii. Swojej wizyty nie zakończył
tylko na wizycie u naszych Turnusowiczów ale odwiedził też Małych Pacjentów oddziałów
Onkologii i Hematologii na Trojdena. I nie przyszedł on z pustymi łapkami. Każdy dostał
uroczy prezent- kubeczek z jego podobizną. Ten uroczy miś pozdrowił także wszystkie dzieci
w Radio ON. Wizyta Kubusia Puchatka u dzieci wywołała dużo uśmiechu i radości - a oto
przecież chodziło.
-19.01.2016

Dzień Kubusia Puchatka w Olsztynie

Mali podopieczni Oddziału Onkologii i Hematologii w Olsztynie postanowili uczcić Dzień
Kubusia Puchatka. Dzieci najpierw pokolorowały obrazki wesołego misia i jego przyjaciół, a
następnie odgadły związane z Puchatkiem rymowane zagadki i wzięły udział w quizie. Na
koniec mali pacjenci podzielili się na dwie grupy - jedna układała puzzle, a druga wyklejała
plasteliną duży obrazek przedstawiający Kubusia Puchatka. Wszyscy bawili się wspaniale tak jak przystało na wspaniałe przyjęcie.
-22.01.2016

Dzień Babci i Dziadka w Kielcach

Na oddziale onkologii i hematologii w Kielcach, nasi podopieczni z pomocą mam i
wolontariuszek wykonywały laurki dla swoich babć i dziadków. Są to jedne z najbardziej
wyjątkowych i ważnych dni, dlatego też dzieci z radością i wspaniałymi pomysłami zabrały
się do pracy. W międzyczasie wysłuchaliśmy wielu opowieści o cudownych babciach i
dziadkach naszych małych pacjentów!
Z okazji tego święta cały kielecki oddział życzy wszystkim babciom i dziadkom naszych
podopiecznych samych radosnych dni.
-25.01.2016

Dzień Babci i Dziadka w Olsztynie

Dzień Dziadków świętowaliśmy artystycznie. Nasi mali podopieczni podczas warsztatów
plastycznych stworzyli piękne laurki. Jeszcze raz wszystkim Babciom i Dziadkom zdrówka i
spełnienia marzeń, nie tylko od święta.
-28.01.2016

Karnawał na Trojdena

Karnawał zbliża się ku końcowi, jednak na oddziale hematologii w szpitalu na Trojdena nadal
króluje zabawa. Mali pacjenci pod czujnym okiem wolontariuszek, przygotowali swoje
własne maski karnawałowe. Wszędzie było pełno świecidełek i piórek, a w tle było słychać
dziecięcy śmiech. Nawet Tatusiowie przyłączyli się do wspólnej pracy, co było widać po ich
mieniących się od brokatu włosów.
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-01.02.2016

Kanałowe przygotowania w Kielcach

Nasi wolontariusze z kieleckiego oddziału onkologii i hematologii przygotowywali razem z
dziećmi maski karnawałowe. Pomysłowość naszych małych i dużych podopiecznych nie
miała żadnych granic. Z chwili na chwilę zaczęły powstawać coraz to piękniejsze maski,
które były tak bogato ozdobione- że robiło to na wszystkich wielkie wrażenie.
-02.02.2016

Bal karnawałowy na oddziale w Kielcach

Na naszym oddziale w Kielcach zapanowała karnawałowa atmosfera. Nasi wolontariusze
ozdobili świetlicę w kolorowe balony, serpentyny i dyskotekowe światła nadając jej zupełnie
nowy wygląd. Później do wspólnej zabawy, tańców i poczęstunku dołączył sam- Król Julian.
Radość dzieci była niesamowita, a uśmiechy nie schodziły im z twarzy nawet na sekundę.
Zdjęcia kolejny raz wykonała nasza fotograf Ilona Bonar, dzięki której możecie podziwiać
piękne, kolorowe ujęcia z balu.
-04.02.2016

Tłusty Czwartek na Kasprzaka

Tłusty czwartek to najsłodsze święto w roku. Z tej okazji nasza ekipa wraz ze swoim
"pączkobusem" odwiedziła podopiecznych z Instytutu Matki i Dziecka. Każdy został
obdarowany pączkiem: nasi pacjenci, rodzice, a nawet lekarze i pielęgniarki. W końcu to
jedyny dzień w roku, podczas którego wszystko co zostanie zjedzone pójdzie tam gdzie
trzeba.
-05.02.2016

Tłusty Czwartek na oddziale w Kielcach

Tłusty Czwartek za nami, ale "pączkobus" dotarł wczoraj również do Kielc. Każdy kto był na
oddziale i mógł sobie pozwolić na tą słodycz dostał pączka, a nawet dwa.
-14.02.2016

Walentynki na Trojdena

Walentynki to szczególne święto miłości ale przecież kocha się cały rok, a w szczególności
naszych podopiecznych. Dlatego oddział onkologii i hematologii odwiedziła Kupidynka
obdarowując małych pacjentów uroczymi pluszowymi poduszkami.
-16.02.2016

Walentynkowy czas w Kielcach i Olsztynie

Walentynek ciąg dalszy. Tym razem przedstawiamy Wam jak świętowali ten dzień nasi
podopieczni z Olsztyna i Kielc. Były słodkie lizaki w kształcie serduszek dla wszystkich
obecnych na oddziale, piękne czerwone balony oraz warsztaty podczas których każdy miał
okazję wykonać swoje własne walentynki i przekazać je komuś, kogo darzy sympatią!
Wszyscy uczestnicy włożyli w swoje prace naprawdę wiele serca.
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-17.02.2016

Dzień Kota na oddziale w Kielcach

Nasi mali podopieczni z kieleckiego oddziału onkologii, postanowili świętować obchodzony
17 stycznia - Międzynarodowy Dzień Kota. W związku z tym wykonywali opaski z kocimi
uszami i wąsami. Radość dzieci była ogromna, świętowanie takiego dnia bardzo przypadło
naszym podopiecznym do gustu.
-25.02.2016

Dinuś na Trojdena

Jak obiecał tak zrobił i odwiedził małych pacjentów na oddziale onkologii i hematologii na
Trojdena. Z okazji Dnia Dinozaura u naszych podopiecznych pojawił się Dinuś, który w
wyborowym towarzystwie postanowił świętować Dzień Dinozaura.
-26.02.2016

Dzień Dinozaura w Kielcach

26 lutego obchodziliśmy Dzień Dinozaura. Od kilku dni Dinuś krążył po warszawskich
oddziałach, ale nasi wolontariusze z Kielc tez postanowili uczcić to nietypowe święto. Razem
z naszymi podopiecznymi wykonali kolorowe dinozaury z filcu.
-02.03.2016

Minionki na Trojdena

Naszych podopiecznych z oddziału onkologii i hematologii na Trojdena odwiedziła para
Minionków. Ależ to była niespodzianka. Minionki malowały dzieciakom buźki na żółto i
same też dały się pomalować. Były gry, zabawy i przede wszystkim pełno uśmiechu.
Minionkom dziękujemy i zapraszamy ponownie .
-8.03.2016

Dzień Kobiet na Kasprzaka

Dzień Kobiet Fundacja zaczęła świętować już dzień wcześniej. Rozpoczęliśmy od
niespodzianki dla naszych kobiet na oddziale na Kasprzaka. Dzięki pomocy Mileny - byłej
podopiecznej z oddziału na Litewskiej, mogliśmy zorganizować prawdziwy salon manicure i
to na szpitalnym oddziale Kolorowe lakiery, naklejki, piłowanie, malowanie. Oj czego tam
nie było. Dziękujemy za ten Beauty Day dla naszych podopiecznych i oczywiście ich mam.
Jeszcze raz ogromnie dziękujemy Milenie i Lamilu Nails & Visage by Milena Malinowska
oraz Fundacja Pocancerowani za pomoc w organizacji tego dnia.
-8.03.2016

Dzień Kobiet w Kielcach

Na oddziale onkologii i hematologii w Kielcach również świętowaliśmy ten piękny,
wyjątkowy dzień. Nasi mali podopieczni Kacperek i Piotruś wraz z wolontariuszem
Sebastianem stanęli na wysokości zadania i wręczyli każdej małej i dużej damie piękny kwiat.
Było pełno życzeń, wzruszeń i radości.

24 | S t r o n a

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2016
Fundacja Spełnionych Marzeń
-9.03.2016

Dzień Kobiet w Olsztynie

Na olsztyńskim oddziale onkologicznym hucznie świętowaliśmy Dzień Kobiet. Każda z pań
otrzymała kwiatek oraz życzenia od olbrzymiego pluszowego misia, w którego rolę wcielił się
jedyny mężczyzna wśród olsztyńskiego zespołu Fundacji – Bartek. Dodatkowo każda
dziewczynka otrzymała drobny upominek. Jak widać po uśmiechach, wszystkie panie były
bardzo mile zaskoczone niespodzianką jaką dla nich przygotowaliśmy.
Dziękujemy Warmiolandia za udostępnienie nam gigantycznego misia.
-10.03.2016

Dzień Mężczyzny w Kielcach

10 marca obchodziliśmy Dzień Mężczyzny. Co prawda, dla nas bardziej obowiązujący jest
Dzień Chłopaka, ale każda okazja do świętowania jest dobra. Pozdrowienia od "wąsatych"
podopiecznych z Kielc i tych małych i tych dużych.
-11.03.2016

Dzień Mężczyzny w Olsztynie

Na olsztyńskim oddziale hematologiczno-onkologicznym nie zapomnieliśmy o naszych
kochanych małych mężczyznach w dniu ich święta. Każdy z panów otrzymał drobny
upominek. Spotkanie umilał Warmiś z Warmiolandia, który nie tylko rozbawiał chłopaków,
ale również pozował z nimi do zdjęć.
-16.03.2016

Wspólna wizyta na Kasprzaka

Miło nam poinformować o współpracy z Bátor Tábor Polska. Odwiedzili oni podopiecznych
na Kasprzaka. Podczas wizyty mali pacjenci mieli okazję uczestniczyć w GO! Program projekcie Bator Tabor! Były gry, zabawy i ćwiczenia, podczas których małym podopiecznym
uśmiech nie schodził z twarzy. Dziękujemy za odwiedziny i wspólną wizytę.
-21.03.2016

I Dzień Wiosny w Kielcach

Na oddziale onkologii i hematologii w Kielcach, nasi mali podopieczni wraz z
wolontariuszami wykonali Marzannę, która zgodnie ze zwyczajem szybko została utopiona.
Po tym wszystkim odwiedziła nas piękna Pani Wiosna, dzięki której od razu wyszło zza
chmur słoneczko! Pani Wiosna miała dla każdego małego pacjenta coś słodkiego, a my
wierzymy, że w końcu zagości u nas na dobre.
-21.03.2016

Król Julian na Trojdena

Nasi podopieczni z oddziału na Trojdena pierwszy dzień wiosny obchodzili z niesamowitym
gościem z Madagaskaru. Król Julian wprowadził i wiosnę i słońce na oddział, a nawet
rozdawał naszym małym pacjentom prawdziwe hawajskie łańcuchy. Zobaczcie co tam się
działo i jak Króla przywitali nasi podopieczni.
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Kolorowy "obchód" na oddziale w Kielcach

Na porannym obchodzie na oddziale onkologii i hematologii w Kielcach pojawili się nowi
lekarze. Kolorowi specjaliści dokładnie zbadali każdego pacjenta, a też starannie wykonali
niezbędne zabiegi. Lekarze wystawili także ogólną receptę - jak najwięcej UŚMIECHU.
Nowi lekarze zachwycili małych pacjentów, co widać na zdjęciach.
-4.04.2016

Roztańczony obchód na Trojdena

Korzystając z Prima Aprillis postanowiliśmy zaskoczyć małych pacjentów podczas obchodu.
Podopieczni i ich rodzice byli w niezłym szoku, kiedy zamiast porannego obchodu lekarzy
"studenci medycyny" zaczęli tańczyć. Roztańczone nastroje w mgnieniu oka przeszły na
wszystkich pacjentów, a nawet babcię, która przyłączyła się do tanecznego teamu. Zobaczcie
sami. Już niedługo filmik z tej niespodzianki. Wielkie dzięki dla Heart Open community za
pomoc w akcji.
-27.04.2016

Wizyta Bator Tabor na Kasprzaka

Nasi podopieczni z oddziału onkologii w Instytucie Matki i Dziecka po raz kolejny mieli
przyjemność gościć ekipę Bátor Tábor Polska. Były gry, zabawy, malowanki a nawet gra w
siatkówkę i bitwa na śmieszne miny.
-5.04.2016

Warsztaty wielokulturowe w IMiD

Reaktywowaliśmy projekt sprzed lat, czyli Warsztaty wielokulturowe na oddziale, dzięki
którym nasi podopieczni mogą poznać kulturę dalekich, egzotycznych krajów. Pierwszym
gościem naszych pacjentów była Ambasada Argentyny, reprezentowana przez Pana Konsula Gregorio Ostrowskiego oraz Panią Zofię Dutkowską! Mali pacjenci uczestniczyli także w
quizie i sprawdzili swoją wiedzę! Był także egzotyczny poczęstunek, czyli El Panadas pierożki argentyńskie. Dziękujemy za odwiedziny i ogrom przekazanej wiedzy.
-11.04.2016 Spotkanie warszawskich Wolontariuszy Fundacji Spełnionych Marzeń w
Kawiarni- Mała Ziemiańska
11 kwietnia doszło do niezwykłego spotkania naszych wolontariuszy z Warszawy. Spotkanie
miało miejsce w Cancer Club, co tylko dodawało magii całemu spotkaniu. Dlaczego? Podczas
tych kilku godzin na światło dzienne ukazały ukryte talenty naszych wolontariuszy i dzięki
temu powstały wiele nowych pomysłów na warsztaty, które będą mieć miejsce na naszych
oddziałach. Ale o tym już niedługo. Tymczasem zapraszamy Was do obejrzenia relacji z tego
fantastycznego spotkania.
-14.04.2016

Akcja "Bez okazji" w Lublinie

Na oddziale onkologii i hematologii w Lublinie przeprowadziliśmy szybką i energiczną akcję
"Bez okazji” Zaskoczyliśmy naszych podopiecznych małymi prezentami od Fundacji i
narobiliśmy troszkę zamieszania na samym oddziale. Najważniejsze jest to, że udało nam się
zebrać mnóstwo uśmiechów.
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Warsztaty kulinarne na oddziale w Kielcach

Nasze wolontariuszki z kieleckiego oddziału onkologii i hematologii postanowiły wykonać
razem z dziećmi wiosenne sałatki. Do ich wykonania niezbędne były bardzo zdrowe i lubiane
przez wszystkich owoce. Wspólnymi siłami wykonaliśmy kilka przepysznych sałatek, a
wśród naszych małych podopiecznych obudziły się prawdziwie kulinarne talenty
-20.04.2016

Beauty Day na Kasprzaka

Wszystkie kobiety należy szanować i rozpieszczać, a my chętnie to robimy! Naszych
podopiecznych z Instytut Matki i Dziecka odwiedziła ekipa ze sklepów kosmetycznych
Kontigo, by przeprowadzić z naszymi Paniami mini warsztaty make up'u! Nawet mamy
mogły skorzystać z tego spotkania. Panowie też nie byli poszkodowani - każdy chętny mógł
zostać "wydziarany" w najprawdziwsze japońskie znaki. Na sam koniec nasi goście rozdali
każdemu drobne upominki - kosmetyki dla dziewczynek oraz słodycze dla chłopców.
Dziękujemy bardzo Harry J Makeup oraz Kasi Kowalczyk za wizytę oraz uwydatnienie
naturalnego piękna naszych Pań i z niecierpliwością czekamy na kolejną wizytę!
-21.04.2016

Motylkowo na Trojdena

Mali Pacjenci z oddziału onkologii pozazdrościli swoim kolegom i koleżankom z oddziału
obok i sami postanowili stworzyć swoje własne motylki. Teraz już w całym szpitalu na
Trojdena czuć wiosnę. Nic tylko wypatrywać słoneczka za oknami i ciepełka na dworze.
-25.04.2016

Światowy Dzień Ziemi w Olsztynie

Na oddziale w Olsztynie odbyły się warsztaty z okazji Światowego Dnia Ziemi. Zadaniem
małych podopiecznych było wykonanie modelu kuli ziemskiej za pomocą styropianowych kul
i kolorowych farb. W nagrodę, każdy z naszych Małych Pacjentów, otrzymał drobny
upominek.
-26.04.2016

Niezwykli goście w Lublinie

W ubiegły czwartek naszych podopiecznych w Lublinie odwiedziła para niezwykłych gości Jeż Hieronim Jerzy oraz Żaba Matylda. Poopowiadali oni naszym Maluchom niezwykłe
historyjki oraz troszeczkę się z nimi powygłupiali. Nie obyło się bez spotkania Matyldy z
Panią Wiosną i pogawędce, kiedy ona przyjdzie na dobre. Mamy nadzieję, że Matylda
przekonała Wiosnę by się pośpieszyła, w końcu Majówka już tuż tuż.
-29.04.2016

Wizyta Olafa w Kielcach

W związku z tym, że gdzieś w Polsce niedawno spadł jeszcze śnieg- w Kielcach znalazł się
ulubieniec wszystkich dzieci, Olaf z Krainy Lodu. Wziął udział w podsuwaniu naszej
książkowej akcji "Ksiażka najlepszym zaklęciem na raka" w ramach kampanii „Odczaruj
raka” która odbyła się we współpracy z Matras Księgarnie oraz Agencją Walk. Olaf rozdał
wszystkim dzieciom zebrane książeczki, z każdym zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie i obiecał,
że teraz już zagości u nas piękna wiosna. Pozostałe książki wyposażyły „Czytelnię
Uśmiechu” prowadzoną przez nasze oddziałowe panie psycholog.
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Muffinki na oddziale w Kielcach

Nasi mali podopieczni postanowili wykazać się jako mali cukiernicy. Za zadanie mieli
ozdobienie smakowitych muffinek. Na pomysłowość dzieciaków nie trzeba było długo
czekać. W mgnieniu oka całą grupą zabrali się za dekorację za pomocą różnych cukrowych
ozdób. Po tak wspaniałej pracy odbyło się wspólne zajadanie takimi pysznościami.
-13.05.2016

Dzień Pielęgniarek w Kielcach

Nie mogliśmy nie obchodzić tak wspaniałego święta jak Dzień Pielęgniarki. Nasi podopieczni
z kieleckiego oddziału postanowili zrobić dla nich piękną, kolorową laurkę pełną serc i
kwiatów, a także dać troszkę słodkości, aby dzień był od razu lepszy.
A my korzystamy z okazji i składamy serdecznie podziękowania każdej Cioci Pielęgniarce za
ich ciężką pracę oraz życzymy dużo uśmiechu i chwil radości, nie tylko od (swojego) święta.
-18.05.2016

Robaczkowe warsztaty na Trojdena

Pamiętacie robaczki, które stworzyli nasi podopieczni z onkologii na Trojdena. Nasze
zaprzyjaźnione robaczki zawładnęły także oddziałem hematologii. Mocną część ekipy
stanowiły pająki, które postanowiły porobić psikusy i trochę postraszyć personel szpitalny i
nasze oddziałowe mamy. Radości i zabawy nie było końca, a przecież o to w tym wszystkim
chodzi.
-23.05.2016

Anna Korcz w Lublinie

Naszych podopiecznych z Lublina odwiedził niesamowity gość - Anna Korcz. Swoją wizytę
Pani Anna zaczęła od czytania bajki dzieciom, a następnie odwiedziła każdą salę i każdego
pacjenta. Dla każdego, małego i dużego, miała ciepłe słowo, swój uśmiech i moc pozytywnej
energii. Zdjęcia i autografy były dodatkiem do niezwykłej atmosfery, jaką stworzyła Pani
Anna. Zarówno dzieci i rodzice byli pod ogromnym wrażeniem. Serdecznie dziękujemy Pani
Annie za tak cudowne odwiedziny i zapraszamy zdecydowanie częściej.
-24.05.2016

Warsztaty z okazji Dnia Mamy

Dzień Matki to najważniejszy dzień w roku, tego dnia, jeszcze mocniej niż zazwyczaj
możemy podziękować im, że są i pokazać jak bardzo je kochamy. Nasi mali podopieczni z
oddziału onkologii na Trojdena przygotowali piękne laurki z suszonych kwiatków dla swoich
Mam, które wręczą już w najbliższy czwartek.
-25.05.2016

Dzień Mamy na oddziale w Kielcach

Na mamy naszych podopiecznych w kieleckim szpitalu czekały bardzo miłe niespodzianki.
Dzięki ogromnej uprzejmości Golden Rose Polska mogliśmy podarować mamom specjalnie
przygotowane na ich święto zestawy upominkowe. Następnie nasze wolontariuszki zajęły się
robieniem z dziećmi laurek, a mamy wpadły w ręce przemiłych pań kosmetyczek z Salonu
Kosmetycznego „Od Nowa” w Kielcach. Dzień pełen wrażeń, a uśmiech mam i chwila
relaksu którą wykorzystały najlepiej jak mogły- bezcenna. Dziękujemy.
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Dzień Mamy na warszawskich oddziałach

Fundacyjna delegacja, czyli Tomek Osuch i Marcin Kusiński,odwiedzili mamy naszych
pacjentów z oddziałów na Trojdena oraz Instytut Matki i Dziecka. Element obowiązkowy:
bukiecik i oczywiście uśmiechy mam. Wszystkim Mamom z okazji ich święta życzymy
wszystkiego co najlepsze i spełnienia marzeń, nie tylko swoich.
-27.05.2016

Dzień Matki w Olsztynie z ... Królem Rock 'n'Rolla!

W wyjątkowym Dniu Matki na olsztyńskim oddziale spełnialiśmy marzenia przede
wszystkim Mam naszych małych podopiecznych. Dzień rozpoczęliśmy zajęciami
plastycznymi, następnie w rytmie top przebojów z dziecięcych list muzycznych pan Tomasz
prowadził rozmaite konkursy, quizy i zagadki z upominkami dla uczestników. Największą
jednak niespodzianka tego dnia był występ olsztyńskiego sobowtóra Elvisa - znanego w całej
Polsce i nie tylko, pana Adama Gałki. Ku zaskoczeniu i radości wszystkich obecnych Mam,
Król Rock'n'Rolla wykonał największe przeboje na żywo. Po występie dzieci wręczyły
Mamom czerwone róże i kolorowe laurki, kończąc ten pełen emocji dzień foto sesją z
Elvisem.
-6.06.2016

Ciąg dalszy świętowania Dnia Dziecka w Kielcach

Na kieleckim oddziale onkologii i hematologii świętowanie Dnia Dziecka przebiegło w
smakowitej atmosferze.Tym razem odwiedziła nas Pani Sylwia, która własnoręcznie
wykonała przepyszny tort, muffinki i ciasteczka, które dzieci mogły sobie ozdabiać według
własnego uznania. Nasze słodkie warsztaty były również świetną okazją do wspomnienia o
tym, że kielecki oddział FSM obchodził właśnie swoje 6lecie.To najsłodsze obchody
tegorocznego Dnia Dziecka.
-13.06.2016

Wizyta Kabaretu Smile w Kielcach

Naszych małych pacjentów z oddziału w Kielcach odwiedzili wspaniali goście. Byli to
członkowie Kabaretu Smile. Paweł Szwajgier oraz Andrzej Mierzejewski przynieśli dla dzieci
zabawki i upominki, które rozdawali odwiedzając wszystkie szpitalne sale. Dziękujemy za
wspólne szczere rozmowy, wsparcie, a także mnóstwo radości i mega pozytywnego myślenia,
które wnieśliście ze sobą dla naszych małych bohaterów. Czekamy na kolejne niezapomniane
odwiedziny.
-16.06.2016

Odwiedziny Bator Tabor na Kasprzaka

Naszych podopiecznych z Instytut Matki i Dziecka po raz kolejny odwiedzili wolontariusze z
zaprzyjaźnionej Fundacji Bator Tabor Polska. To była bardzo rozrywkowa wizyta - pełna
zaciętych karcianych i planszowych pojedynków. Dziękujemy za odwiedziny.
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Wyjątkowe odwiedziny na oddziale w Olsztynie

Niedawno naszych podopiecznych z Olsztyna odwiedziły dwa zwierzaki - tygrysek i lemur.
Pluszaki najpierw zagrały z dziećmi w kręgle, a później znalazły chwilę na porozmawianie i
sfotografowanie się z małymi pacjentami. Nasi podopieczni przyjęli pluszowych przyjaciół z
uśmiechami na twarzach. Tego dnia przekazaliśmy naszym podopiecznym pięknego
ogromnego misia, którego olsztyńska ekipa Fundacji wygrała w konkursie na najlepsze hasło
podczas Szpiknikowej Harley'ady Marzeń 2016.
-23.06.2016

Spiderman na oddziale na Trojdena

Naszych podopiecznych z oddziału na Trojdena odwiedził gość specjalny – SPIDERMAN.
Oczywiście było oficjalne przekazanie supermocy, drobnych upominków, trochę pajęczyn i
pamiątkowe zdjęcia! Dziś Dzień Ojca więc Spiderman miał też coś dla nich - specjalne
odznaki "SuperTaty".
-23.06.2016

Lekcja SUPERBOHATERYZMU na oddziale w Kielcach

Na oddziale w Kielcach zorganizowaliśmy fantastyczne warsztaty. Wszystko to za sprawą
Pani Małgosi Skalskiej z Robie Sobie Dizajn! Motywem przewodnim warsztatów byli „Mega
Mocni” – czyli program zajęć w trakcie którego każdy z uczestników może stać się kimś
wyjątkowym. Z racji tego, że nasi podopieczni są super bohaterami- była to dla nich
niesamowita zabawa z pelerynami, maskami i innymi akcesoriami! Zobaczcie sami jakie
rzeczy robili nasi mali pacjenci z Panią Małgosią. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i
zapraszamy ponownie.
-25.06.2016

Wizyta Smerfa w Kielcach

Dwudziestego piątego czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Smerfów. W związku z tym
nie mogliśmy mieć innego gościa na naszym oddziale jak najprawdziwszego Smerfa. Każdy
z nas zna i uwielbia małe, niebieska stworzenia o nietypowych imionach takich jak - Papa
Smerf, Smerfetka, Ciamajda, Maruda czy Łusuch.. Odwiedziny były fantastyczne, a wspólny
czas spędzony na rozmowach i zdjęciach- niezapomniany.
-24.06.2016

Dzień Taty w Olsztynie

Nasi podopieczni z oddziału w Olsztynie dzień taty obchodzili w bardzo kreatywny sposób.
Wspólnie z wolontariuszami tworzyli laurki dla Tatusiów w dniu ich Święta. Dzieciaki miały
mnóstwo wspaniałych pomysłów, ozdabiały swoje arcydzieła z wielką starannością.
Wszystkim dopisywały świetne humory. Raz jeszcze wszystkim Tatom, Tatkom, Tatusiom
życzymy wszystkiego najlepszego.
-29.06.2016

Tatusiowie okiem naszych podopiecznych na Trojdena

Choć Dzień Ojca obchodziliśmy już dość hucznie nasi podopieczni z oddziału na Trojdena
postanowili jeszcze raz uczcić ten wyjątkowy dzień tworząc przeurocze podobizny swoich
tatusiów. Oczywiście wszystko pod okiem p Ewa Otceten. Dziękujemy Ewie za wspaniałe
zajęcia.
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-5.07.2016

Dzień psa w Kielcach

Na Oddziale Onkologii i Hematologii w Kielcach odbyły się warsztaty, których motywem
przewodnim było obchodzone teraz święto najlepszych przyjaciół wszystkich ludzi- czyli
naszych kochanych czworonogów. Nasi podopieczni mocno przyłożyli się do stworzenia jak
najlepszej maski z podobizną pieska.
-8.07.2016

Wyjątkowe odwiedziny na Trojdena

Naszych podopiecznych z Trojdena odwiedzili wyjątkowi goście: Bogusia Siedlecka - Anioł
Na Resorach oraz Przemek Saleta. Specjalnie dla naszych małych pacjentów przeczytali
najwspanialsze bajki o Kubusiu Puchatku czy Franklinie. Oczywiście nie zabrakło też
prezentów. Tym razem były to małe zestawy plastyczne dla każdego. A na sam koniec
obwiązko zdjęcie na pamiątkę. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tej paczki
niespodzianki: Bogusi za piękne upominki, Młodym Parom, którzy zbierali artykuły
plastyczne dla małych pacjentów oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki
Warszawskiej za zorganizowanie zbiórki na uczelni. Dziękujemy także Ewa Lubert za
zaproszenia do bajkoterapii Przemka i Bogusi oraz za paczki prezentów jakie płyną do
Fundacji. To była naprawdę wyjątkowa wizyta.
-21.07.2016

Wolontariat w Olsztynie

Chociaż wakacje w pełni, wolontariusze olsztyńskiego oddziału Fundacji Spełnionych
Marzeń zawsze znajdują czas dla naszych podopiecznych. Dzieciaki bardzo czekają na
wspólną zabawę, czego efektem są piękne uśmiechy na ich twarzach a Rodzice mają chwilę
dla siebie.
- 22.07.2016 Wizyta Pszczółki Mai na Trojdena
24 lipca, obchodzimy święto najsłynniejszej pszczółki świata - Pszczółka Maja. Pszczółka już
świętuje swoje święto i z tej okazji odwiedziła naszych Podopiecznych na Trojdena. Co
więcej, miała dla nich małą niespodziankę! Każdy Mały i Duży Pacjent otrzymał muzyczny
upominek - płytę z jej piosenkami. Co więcej - jeden z naszych podopiecznych zagrał
specjalnie dla niej mini koncert. Było dużo śmiechu i radości, a to najlepsze podziękowanie
dla naszego gościa! Przekonajcie się sami.
-26.07.2016

Powrót robaczków na Trojdena

Pamiętacie niedawną wizytę naszych zaprzyjaźnionych robaczków? W zeszłym tygodniu
zatęskniły się za nami i postanowiły odwiedzić naszych podopiecznych z oddziału
onkologicznego na Trojdena. I to w bardzo wyjątkowej postaci - korków od butelek. Jednak
można zrobić coś z niczego - i to z jakim efektem.
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-27.07.2016

Wizyta Czerwonego Kapturka w Kielcach

Wakacje to okres, kiedy wiele bajkowych postaci postanawia odwiedzić naszych
podopiecznych. Ostatnio była Pszczółka Maja na Trojdena, a dzień po niej, u naszych
Małych Bohaterów w Kielcach, pojawił się nie kto inny jak sam Czerwony Kapturek. Ta
urocza dziewczynka obdarowała Maluchy tym co najlepsze - smacznymi owocami. Wizyta ta
sprawiła naszym dzieciakom bardzo dużo radości, każdy miał okazję porozmawiać z naszym
gościem i zrobić sobie oczywiście pamiątkowe zdjęcie.
-28.07.2016

Wakacyjne odwiedziny na Kasprzaka

Na oddział zawitała do nas Wiktoria, niezawodna wolontariuszka fundacji. Wykonała
dziewczynom zjawiskowy makijaż, co możecie zobaczyć na zdjęciach. W tym czasie chłopcy
mieli okazję pograć w planszówki z naszymi wolontariuszami - dla każdego coś dobrego.
Dziękujemy za te wakacyjne odwiedziny.
-29.07.2016

Antyterroryści w Lublinie

Na lubelski oddział onkologiczny z wizytą przyszli bardzo tajemniczy goście. Byli to
antyterroryści z Komendy Wojewódzkiej Policji. Przyszli oni do naszych podopiecznych na
oddział opowiedzieć o swojej pracy. Panowie policjanci i Pani policjantka zaprezentowali
bardzo ciekawy sprzęt, np. małego robota, z pomocą którego można sprawdzić czy w danym
pomieszczeniu nie ma bomby. Dzieci były bardzo zadowolone z tej wizyty, uśmiech nie
schodził im z twarzy. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i odwiedziny na naszym
oddziale.
-1.08.2016

Sztukmistrze w Lublinie

Na lubelskim oddziale onkologicznym pojawili się Cotzani&Wendy, artyści którzy biorą
udział w Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie. Nasi pacjenci są ogromnymi fanami sztuki
cyrkowej, niestety przez chorobę nie mogę uczestniczyć w Carnavale. Dlatego w tym roku
Carnaval przyszedł do nich. Było dużo magii, sztuczek, uśmiechów i zabawnych psikusów, a
nawet był indywidualny występ na sali, dla dziewczynki, która nie mogła wstać. Dziękujemy
z całego serca za wasze wspaniałe serca Cotzani&Wendy oraz Warsztaty Kultury za pomoc w
zorganizowaniu niniejszego spotkania.
-5.08.2016

Shrek i Fiona na Trojdena

Ta urocza para nie wie co to nuda. Wczoraj odwiedzili drugi oddział, tym razem na Trojdena.
Po ostatniej wizycie zostało im dużo szczurków do rozdania. Każdy mniejszy i większy
pacjent otrzymał swoje małe zwierzątko. A kto wcielił się w tę uroczą parę? Nasi wspaniali,
Patrycja z Marcinem. Oczywiście nie zabrakło.
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Niebezpieczna akcja w Instytucie

W Instytucie miała miejsce zaskakująca i niezwykle niebezpieczna akcja. Spektakularne
wejście służb specjalnych doprowadziła do zatrzymania pielęgniarki podejrzanej o handel
czekoladkami na oddziale onkologii. A tak naprawę była to kolejna szalona akcja Fundacji
Spełnionych Marzeń. Pani Ania została zatrzymana, ale później uwolniona, a co
najważniejsze Ania poznała prawdziwych przyjaciół, którzy stanęli w jej obronie. Nasi
podopieczni lekko w szoku, ale dalej z uśmiechem pozowali do pamiątkowych zdjęć z
niezwykłą ekipą przyjaciół Fundacji. Dziękujemy za pomoc w organizacji zatrzymania: Panu
płk. Robert Edelwajn, Dominiakowi, Przemkowi i Krzyśkowi ze Związek Strzelecki
"Strzelec". W roli obserwatora i operatora wystąpił Marcin Kusiński.
-6.09.2016

Dzień Bajkowych Postaci w Kielcach

Kielce też świętowały Dzień Postaci z Bajek! Na Oddział Onkologii i Hematologii zawitał
Miś Uszatek ze swoim przyjacielem królikiem. Oboje narobili dużo pozytywnego hałasu,
pobawili się z każdym pacjentem i zrobili pamiątkowe zdjęcia. Na kieleckim oddziale dzień
minął wszystkim w świetnej atmosferze. Dziękujemy za to niesamowite spotkanie.
15.09.2016

Wizyta w Magii Karmelu

Nasi podopieczni z Kielc przenieśli się do niezwykłej krainy, manufaktury słodyczy - Magia
Karmelu w Kielcach. Pomieszczenia w tym miejscu są tak kolorowe, że ciężko oderwać od
nich wzrok. Dzieci miały okazję uczestnictwa w wyjątkowych warsztatach, gdzie krok po
kroku mogły zobaczyć jak powstają słodkości z gorącego karmelu. Mogły również
samodzielnie wykonać lizaki. Pracownikom tego miejsca dziękujemy za tak miłe przyjęcie,
warsztaty były słodkie i niezapomniane.
-8.09.2016

Dzień Marzyciela w Kielcach

Ósmego września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Marzyciela. Jest to tak piękne święto,
że nie mogliśmy odpuścić sobie jego organizacji na naszym oddziale. W związku z tym, nasi
mali podopieczni mieli za zadanie przenieść swoje największe marzenia na papier, przy okazji
bardzo dużo rozmawialiśmy też o marzeniach już spełnionych. Na pracach dzieci gościły w
szczególności upragnione zwierzątka- pieski, papugi a także.. struś! Nie zabrakło również
wymarzonego wyjazdu do Disneylandu i ZOO. Wszystkim małym i dużym marzycielom
życzymy spełnienia tego co najskrytsze.
-22.09.2016

Spotkanie Mistrzów na Trojdena

Co to były za emocje. Naszych podopiecznych z oddziału na Żwirki i Wigury odwiedziła
Anita Włodarczyk - rekordzistka świata w rzucie młotem i złota medalistka Igrzysk w Rio.
Złoty medal olimpijski krążył z rąk do rąk wywołując niemałe uśmiechy. Były pogawędki,
wspólne zdjęcia i specjalne słoniki rzucające młotem na szczęście, oczywiście z dedykacją
Anity. Dziękujemy.
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Dzień Chłopaka w Kielcach i Lublinie

Dzień Chłopaka na naszych oddziałach upłynął pod znakiem bohaterów filmowych. W
Kielcach pojawił się Spiderman. Miał on wielkie pokłady siły i energii, które przekazywał
wszystkim naszym podopiecznym. Nie zabrakło również drobnych upominków, były nimi
zestawy do stworzenia własnego potwora.
W Lublinie naszych pacjentów odwiedzili bajkowi bohaterowie Minionek oraz żółw Ninja.
Obie te postacie to prawdziwe gwiazdy telewizji, a ich niezwykła wizyta na naszym oddziale
sprawiła dzieciom wiele radości.
-5.10.2016

Kolorowy Światowy Dzień Onkologii na Kasprzaka

5 października obchodziliśmy Światowy Dzień Onkologii. Dla naszych podopiecznych z
oddziału onkologii na Żwirki i Wigury było to bardzo kolorowe popołudnie! Nasze
wolontariuszki: Marta oraz Wiktoria, wzięły sprawy w swoje ręce i po prostu pomalowały
naszych małych pacjentów! Było dużo uśmiechów i jakże twórczych tatuaży.
-5.10.2016

Dzień Chłopaka w Olsztynie

W ślad za Oddziałami w Kielcach i Lublinie Dzień Chłopaka świętowaliśmy również z
naszymi podopiecznymi w Olsztynie.
Wolontariuszki Olsztyńskiego Oddziału Fundacji Spełnionych Marzeń składają swoim
Podopiecznym oraz wszystkim Chłopakom w Dniu Ich Święta najpiękniejsze,
najserdeczniejsze życzenia.
-14.10.2016

Wesołe kubeczki na Kasprzaka

Pamiętacie akcję Przedszkole ZEBRA, w której przedszkolaki specjalnie dla naszych
podopiecznych przygotowali wyjątkowe kubeczki. Kilka dni temu te ceramiczne dzieła sztuki
dotarły do pacjentów oddziałów onkologii i hematologii Szpital Pediatryczny WUM. Nasi
podopieczni mieli oczywiście opcję wyboru swojego kubeczka. Po oficjalnym wyborze i
przekazaniu przyszedł czas na bajkoterapię, którą poprowadziła Pani Magdalena Czapska z
Przedszkola Zebra. Dziękujemy za przesympatyczną akcję i tyle uśmiechów na twarzach
naszych podopiecznych. Wielkie ukłony dla przedszkolaków za prawdziwe dzieła sztuki.
-17.10.2016

Roześmiany oddział w Lublinie

Naszych podopiecznych z Lublina odwiedzili niesamowici goście - animatorzy z Balonowe
Prezenty. Nasi cudowni goście wcieli się też w rolę tatuażystów i namalowali naszym małym
pacjentom tatuaże. A z balonów w magiczny sposób powstawały niezwykle ciekawe postacie:
różowa pantera, pająki, ośmiornice, zakochane gołębie.
Na koniec animatorzy i nasi podopieczni przedstawili wiersz Juliana Tuwima – „Rzepka”! Ile
osób było potrzebnych do wyciągnięcia tej rzepki , a ile przy tym było zabawy i śmiechu
musicie zobaczyć sami.
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Spotkanie z iluzją w Lublinie

Wyjątkowe spotkanie z magicznym człowiekiem Iluzjonista Piotr Denisiuk! Pan Piotr
oczarował naszych podopiecznych swoją osobą i swoimi sztuczkami. Pokaz magii i iluzji
wzbudził w naszej publiczności zaskoczenie, ale przede wszystkim dodał masę pozytywnej
energii i pełno uśmiechów! Nasz gość nie tylko zaczarował naszą widownię, ale również
wtajemniczył naszych małych pacjentów w niektóre tajniki pracy iluzjonisty.
-20.10.2016

Super odwiedziny w Lublinie

Na oddział w Lublinie wpadli wyjątkowi goście. Naszych podopiecznych odwiedziła para
aktorów: Zosia Zborowska i Piotr Zelt Oficjalnie. Wizyta była krótka, ale jak widać na
zdjęciach wywołała ogrom uśmiechu o to właśnie chodzi. Dziękujemy za odwiedziny i
koniecznie do zobaczenia.
-28.10.2016

Halloween w Kielcach

W związku z tym, że obchody Halloween są coraz bardziej popularne, nasze wolontariuszki z
Oddziału Onkologii i Hematologii z Kielc, postanowiły coś na tą okazję przygotować. Na co
dzień miłe dziewczyny zamieniły się.. w równie miłe wiedźmy. Były wspólne przebieranki,
pełno zabawy i śmiechu, troszkę upiornych słodkości i obowiązkowo- pamiątkowe zdjęcia.
-28.10.2016

Strrrrrrraszne Halloweenna na Kasprzaka

Ależ to było straszne piątkowe popołudnie. Z całym osprzętem upiornie śmiesznych rzeczy
wpadliśmy w odwiedziny do naszych podopiecznych. Tatuaże i straszne makijaże upiorne
ubrania i mnóstwo uśmiechów. Tak właśnie było.
-8.11.2016

Wyjątkowi goście na Kasprzaka

To był niesamowity dzień. Nasi wolontariusze przebrani za Krowę Kamila i za Misia Sandrę
sprawili frajdę naszym pacjentom. Były małe i większe przebieranki, ale największą radochę
sprawiły zdjęcia robione Polaroidem. Tym samym nasi podopieczni ekspresowo otrzymali
fantastyczne fotki ze spotkania.
-9.11.2016

Super bohaterowie w Kielcach

Goście, goście, goście! I to jacy! Nasi podopieczni z Kielc mieli prawdziwy nalot super
bohaterów. Batman, Kapitan Ameryka i Iron Man odwiedzili małych wojowników!
Oczywiście nie zabrakło wspólnych zdjęć i wielkich uśmiechów!
10.11.2016

Bursztynowa róża

Małgorzata Foremniak - Członek Rady Fundacji Spełnionych Marzeń, odebrała wczoraj
wyróżnienie Międzynarodowego Centrum Targowego, czyli "Bursztynową Różę"! To
symboliczne podziękowanie za chęć niesienia pomocy i wysiłek na rzecz potrzebujących!
Małgosiu gratulujemy. Jesteśmy dumni.
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Patriotyczne warsztaty w Olsztynie

Nasi podopieczni w szczególny sposób uczcili Święto Niepodległości. Mali pacjenci brali
udział w konkursie, w którym malowali lub kolorowali symbole narodowe. Dopełnieniem był
krótki quiz z wiedzy naszych podopiecznych na temat tego wyjątkowego dnia. Oczywiście
jeśli konkurs - były też nagrody. Każdy uczestnik otrzymał książkę. Za pomoc w organizacji
konkursu dziękujemy naszemu wolontariuszowi Szymonowi.
-14.11.2016

Paczka niespodzianka w Kielcach

Ostatnio do naszych podopiecznych z Kielc dotarła paczka-niespodzianka od Fundacja
DKMS! Mali pacjenci otrzymali przepięknie wykonane kocyki i poduszki zaprojektowane
przez znany duet paprocki&brzozowski, które mają zachęcać do rejestracji w bazie dawców
szpiku. Jak widać na zdjęciach, nasi podopieczni wzięli prezenty pod pachy i szybko się z
nimi zaprzyjaźnili. Dziękujemy Fundacji DKMS za niespodziankę.
-15.11.2016

Karol Okrasa u naszych podopiecznych na Kasprzaka

Naszych podopiecznych z Instytut Matki i Dziecka odwiedził mistrz kuchni polskiej - Karol
Okrasa. Specjalnie dla pacjentów przyrządził wyjątkowe i przesmaczne naleśniki. Nasi
podopieczni obserwowali cały proces twórczy, zadając bardzo trafne pytania na temat
tajników kuchni Karola. To było wyjątkowo smaczne popołudnie. Tradycją są oczywiście
wspólne zdjęcia, na których widać jak świetnie się wczoraj bawiliśmy! Karol Okrasa
dziękujemy za odwiedziny i do zobaczenia.
-25.11.2016

Dzień Pluszowego Misia w Kielcach

Hucznie świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia oczywiście z naszymi podopiecznymi i z....
Pluszowym Misiem. Na oddział w Kielcach dotarła mega paka upominków oraz misiów,
które specjalnie dla naszych podopiecznych zorganizowali uczniowie Niepublicznej Szkoły
Podstawowej, Gimnazjum i Liceum im. St. Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację Dnia Pluszowego Misia i ogromne
dzięki za wszystkie uśmiechy naszych podopiecznych.
-28.11.2016

Odwiedziny pełne MOCy

To było prawdziwie mistrzowskie spotkanie. Duet Mistrzów KSW odwiedził naszych
podopiecznych z Instytut Matki i Dziecka. Jan Blachowicz i Łukasz "Juras" Jurkowski
zostawili ogrom mocy i siły naszym wojownikom. Było mnóstwo uśmiechu, wspólnych
rozmów i oczywiście zdjęć...i to jakich. Chłopaki, wielkie dzięki. Macie WIELKIE serca.
-16.12.2016

Świąteczne animacje w Kielcach!

Naszych podopiecznych z Oddziału Onkologii i Hematologii w Kielcach odwiedził uroczy
Elf z grupy animacyjnej Wesoła Gromadka. Było pełno wspólnych zabaw, zagadek, czytania
świątecznych opowiadań, a także balonów i oczywiście zdjęć. Bardzo dziękujemy za
wspólnie spędzone południe, pełne radości i uśmiechu.
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Międzygalaktyczna niespodzianka

Nasi mali podopieczni z oddziału na Trojdena mieli ciekawą niespodziankę. Odwiedzili ich
SZTURMOWCY z "Gwiezdnych Wojen"! Jak widać na zdjęciach radości nie było końca!
Niech MOC będzie z Nami! Za odwiedziny i za przekazanie superMOCY ogromnie
dziękujemy Star Wars Artistic Team.
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Koncert charytatywny w Kielcach

Dziewiętnastego czerwca odbył się koncert charytatywny dla naszych małych podopiecznych
z kieleckiego oddziału . Koncert po raz drugi zorganizowała Pani Maria Wieleńska z
Akademii Młodych Talentów „Małe Skrzypeczki" we współpracy z Wojewódzki Dom
Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Na scenie wystąpiło wiele wspaniałych, małych
artystów i zespołów: „Małe Skrzypeczki”, Ania Wieleńska, Daria Nowak, zespół EMKA
DANCE Zespół Inscenizacji Tanecznych - grupa „eMKa Dance-3”, Jadzia Kołodziej, zespół
„FUN”, Oliwer Kondracki, Zespół Melodia – grupa „Melodiowe misie” oraz Milena Święcka.
Podczas koncertu licytowano również wejściówki na Pływalnia PERŁA. Po wspaniałym
koncercie odbyła się zbiórka finansowa, z której środki zostaną przekazane na prowadzenie
zajęć na Oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Kielcach. Z całego serca dziękujemy
organizatorom, małym artystom i wszystkim którzy postanowili wesprzeć nasze działania!
-17.12.2016

Aukcja na rzecz naszych podopiecznych z Lublina w Hotelu Europa****

Państwo Śliwińscy nasi stali partnerzy, darczyńcy, zorganizowali w Hotelu Europa loterię, z
której dochód został przeznaczony na Fundację. Aukcja polegała na licytowaniu trzech
drinków, w każdym z nich zatopiony był diament. Dwa kieliszki wylicytował Pan Hieronim
Plewka za kwotę 5 200zł, a trzeci kieliszek wylicytowała Pani Urszula Marek za kwotę 4
000zł. W sumie udało się zebrać 9 200zł na rzecz Fundacji. W imieniu własnym oraz
wszystkich naszych podopiecznych i ich rodziców serdecznie dziękujemy za tak wspaniały
gest i chęć niesienia pomocy.
-05.11.2016

Charytatywny Turniej Gwiazd w Hulakula Rozrywkowe Centrum Miasta

Załoga naszej Fundacji miała okazję gościć na wielkim otwarciu Hulakula Rozrywkowe
Centrum Miasta. Właśnie tego wieczoru odbył się także charytatywny turniej gwiazd w
kręgle, w którym rywalizowali ze sobą celebryci kontra ceWEBryci. Ta zaciekła walka miała
oczywiście słuszną ideę. Zawodnicy walczyli o jak największą ilość punktów, ponieważ
najlepszy wynik był mnożony przez 100 i właśnie taką sumę właściciele HulaKula przekazali
naszej Fundacji. Najlepszy wynik osiągnął Przemysław Cypryański - 138 punktów, a
zwycięską drużyną okazała się REPREZENTACJA ARTYSTÓW POLSKICH!
Serdeczne podziękowania należą się wszystkim, którzy razem z nami walczyli o każdy punkt
i wzięli udział w turnieju a byli to m.in: Julia Wróblewska, Ewa Lubert, Tomek Lubert,
Tomasz Ciachorowski, Michał Lewandowski, Jacek Rozenek czy Leszek Stanek! Oczywiście
jeszcze raz ogromne podziękowania należą się właścicielom i całej ekipie Hulakula
Rozrywkowe Centrum Miasta.
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Programy ogólnopolskie i międzynarodowe

-31.05.2016

Pokaz Mody „Dzieci Dzieciom w Lublinie”

Tuż przed Dniem Dziecka zorganizowaliśmy kolejny pokaz mody z udziałem naszych
podopiecznych z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Był to wspaniały
wieczór dla naszych małych pacjentów. Naszym bohaterom towarzyszyły Panie
reprezentujące Ziemię Lubelską oraz zaprzyjaźnione z naszą fundacją Gwiazdy: Joanna
Racewicz, Conrado Moreno, Szymon Majewski oraz Wojtek Ezzat. Nasi mali modele mogli
profesjonalnie zaprezentować kolekcję marki endo.pl, która od lat wspiera Pokazy Mody
„Dzieci Dzieciom”. Odbyła się również aukcja charytatywna, którą poprowadzili Joasia
Racewicz oraz Szymon Majewski. Całe wydarzenie poprowadziła Magdalena Kasperowicz!
Muzykę zagwarantowali Aneta Figiel oraz Wojtek Ezzat. Gratulujemy wszystkim
wspaniałym modelom i modelkom, zasługują oni na ogromne brawa! Pokazali oni po raz
kolejny, że razem możemy odczarować raka! Wydarzenie Honorowym Patronatem objął
Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Prezydent Miasta Lublin. Dziękujemy wszystkim
partnerom oraz sponsorom tego wspaniałego wydarzenia. Podziękowania dla firmy Eudeco,
W. Śliwiński, endo.pl, Anny Chołoty z Salonu Fryzjerskiego, firmy S&A, TVP 3 Lublin oraz
Dziennika Wschodniego.
-05.06.2016

VII Szpiknikowa Harleyada Marzeń

5 czerwca odbyła się w Warszawie, po raz ósmy, Szpiknikowa Harleyada Marzeń. Jest to
wielkie święto naszych podopiecznych z całej Polski oraz motocyklistów z Klubu Warsaw
Chapter Poland. Przy pomniku Kopernika zebrali się wszyscy uczestnicy aby poznać się ze
sobą i ubrać w specjalne koszulki podarowane przez motocyklistów. Na scenie wystąpili
podopieczni Miejskiego Domu Kultury im. Broniewskiego, grupa ROE KIDDIZ i ROE
DANCE CREW. Po wspólnym przejeździe bawiliśmy się przy piosenkach Marcina
Czerwińskiego. Szpiknikowa Harley’ada Marzeń to także Dzień Dawcy Szpiku.
Wolontariusze Fundacji DKMS rejestrowali nowych potencjalnych dawców. Dziękujemy
wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji tej imprezy i wszystkim tym, którzy byli z
nami tego dnia.
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-26.06.2016

Warsaw Fashion Street 2016

26 czerwca nasi podopieczni opanowali wybieg na największej imprezie modowej w Stolicy,
czyli na Warsaw Fashion Street. Nasze modelki i nasi modele prezentowali na wybiegu
kreacje marki endo.pl! Oczywiście na wybiegu nie byli sami, a towarzyszyli im Przyjaciele
Fundacji, wśród nich: Joanna Racewicz, Daria Widawska, Andżelika Piechowiak, Katarzyna
Cicchopek, Jolanta Fraszyńska, Magdalena Różczka, Edyta Olszówka, Agnieszka
Włodarczyk, Łukasz Zagrobelny, Krystian Wieczorek FC, Michał Lewandowski i Szymon
Majewski! W tym roku modowe spotkanie było też okazją do podsumowania akcji
charytatywnej endo.pl i Magdy Różczki, czyli „Razem możemy więcej”. Dzięki sprzedaży
koszulek ze specjalną grafiką zaprojektowaną przez Magdę udało się zebrać 60 000 złotych!
Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami tego dnia i na widowni, i na wybiegu. Dziękujemy
organizatorom za zaproszenie i marce endo.pl za kolejny wspólny pokaz!
-18-21.08.2016

VI Międzynarodowe Igrzyska Sportowe Onko-Olimpiada 2016

Od 18 do 21 sierpnia 2016, na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
odbyła się kolejna edycja Onko-Olimpiady. Jest to jedyna taka impreza na świecie,
organizowana przez Fundację Spełnionych Marzeń, która dedykowana jest dzieciom i
młodzieży, które wygrały z chorobą nowotworową lub są w trakcie jej leczenia.
W tym roku mieliśmy przyjemność gościć 18 drużyn z Polski i z zagranicy: Litwy, Rumunii,
Ukrainy oraz Słowacji.
W uroczystej ceremonii otwarcia Igrzysk udział wzięli:











Organizator – Tomasz Osuch, Fundacja Spełnionych Marzeń
Pani dr Magdalena Rychłowska – Pruszyńska, Przedstawiciel Komitetu Honorowego
Pan Prezydent Michał Olszewski – Wiceprezydent m.st. Warszawy
Pan Minister Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka
Pan Minister Jan Widera, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Pan Paweł Chęciński, Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Miasta Stołecznego
Warszawy
Pan Waldemar Skowroński, Przedstawiciel Składu Sędziowskiego
Pani Giedrė Šidagytė-Gudaitienė, II Sekretarz Ambasady Litwy
Pan Radovan Kollar, III Sekretarz Ambasady Republiki Słowackiej
Pan Vasyl Yordan, III Sekretarz Ambasady Ukrainy

Ceremonię otwarcia Onko-Olimpiady 2016 poprowadzili Joanna Racewicz oraz Tomasz
Kammel. Igrzyska rozpoczęły się od defilady wszystkich drużyn biorących udział w OnkoOlimpiadzie. Następnie nastąpiło zapalenie Znicza Olimpijskiego przez małą zawodniczkę ze
Śląska oraz Małgorzatę Foremniak, aktorkę i ambasadorkę wydarzenia. Później w niebo
wypuszczone zostały balony, a na maszcie zawisła flaga.
W tegorocznej Onko-Olimpiadzie udział wzięło 210 zawodników. Kryterium udziału w
Igrzyskach była oczywiście pozytywna opinia lekarza z danego ośrodka onkologicznego.
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Dobór wszystkich konkurencji sportowych został dostosowany do wieku uczestnika oraz jego
kondycji psychofizycznej.
Pierwszego dnia zawodnicy rywalizowali w takich dyscyplinach jak pływanie, łucznictwo,
piłka nożna oraz badminton. 20 sierpnia młodzi sportowcy walczyli o medale w
konkurencjach lekkoatletycznych: biegach na 60 oraz 100 metrów, sztafecie 4 x 100 metrów,
skoku w dal z miejsca, skoku w dal z rozbiegu, pchnięciu kulą chłopców, pchnięciu kulą
dziewcząt oraz rzucie piłeczką palantową. Odbyły się też konkurencje specjalne: chód z
asystą, wyścig na wózkach inwalidzkich, rzut piłeczką palantową z wózka oraz tenis stołowy.
Komentatorem podczas Igrzysk Sportowych Onko-Olimpiada 2016 był niezawodny Mariusz
Korpoliński.
Młodych zawodników na miejscy rozgrywek dopingował szereg gwiazd. Wśród nich
pojawiły się takie osobistości jak Agata Młynarska, Krystian Wieczorek, Conrado Moreno,
Katarzyna Glinka, Anna Korcz, Otylia Jędrzejczak, Daria Widawska, Andżelika Piechowiak
oraz Agnieszka Włodarczyk. Ich zadaniem było także wręczanie medali zwycięzcom
poszczególnych kategorii.
VI Onko-Olimpiada to już historia. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy po raz kolejny spotkać
się na terenie AWF-u i świętować najważniejsze zwycięstwo naszych zawodników, to nad
chorobą nowotworową. Uczestnicy Onko-Olimpiady sami twierdzą, że podczas tego
wydarzenia nie są dla nich najważniejsze medale, a to, że mogą uczestniczyć w tak wspaniałej
imprezie. Opowiadają, że na tych Igrzyskach wygrali wszyscy. To były magiczne cztery dni,
pełne wzruszeń i radości, podczas których mogliśmy spoglądać na wspaniałe dokonania
wszystkich zawodników. Był to czas, który na pewno dał siłę wszystkim dzieciom i ich
rodzicom na kolejne dwa lata. Tegoroczni zawodnicy „Onko-Olimpiady” zdobyli łącznie 272
medale.
-22.11.2016

Projekt „Dziarą w raka”

Na oddziale onkologii w Instytut Matki i Dziecka odbył się prawdziwy festiwal tatuażu.
Wszyscy nasi podopieczni mogli zrobić dziarę według własnego projektu! A mega artyści,
którzy byli z nami: Aerograf Brzezovski, Mateusz Januszek i Paweł Reduch, ich pomysły
przenieśli na istne dzieła sztuki malowane na skórze. Ale to nie wszystko, dzięki Banana-Ink
każdy mógł spróbować swoich sił w tatuowaniu prawdziwą maszynką, tuszami i
igłami..skórki od banana. Nad naszymi podopiecznymi czuwał też Projekt INK, który
przybliżył im temat tatuaży!! Jak na prawdziwy festiwal przystało było też muzycznie. Całą
imprezę rozpoczęliśmy koncertem Vienio i DJ KEBSa. Odwiedził nas też Darek Malejonek z
Maleo Reggae Rockers, i razem z Vieniem grali mini koncerty na każdej z Sal. Dziękujemy
wszystkim którzy zaangażowali się w organizację tej akcji a w szczególności: Ewie Lubert i
Marcinowi Pe.
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Centrum Rehabilitacji Społecznej
– Turnusy Rehabilitacyjne

Centrum Rehabilitacji Społecznej Fundacji Spełnionych Marzeń to pierwszy w Polsce
ośrodek z szerokim wachlarzem zajęć, ukierunkowany na potrzeby osób chorych
onkologicznie, dedykowany zarówno dzieciom jak i dorosłym. Ośrodek jest szczególnym
miejscem, gdzie chorzy, w trakcie lub po zakończonym leczeniu, będą mogli uczestniczyć w
turnusach rehabilitacji ruchowej oraz w psychoonkologicznych terapiach grupowych.
Program ćwiczeń dedykowany jest osobom po zakończonym leczeniu onkologicznym, które
są zagrożone m.in. zaburzeniami neurobiologicznymi, zbyt dużym przyrostem masy ciała,
zaburzeniami mineralizacji kości, czy też trwałą niepełnosprawnością wynikającą z amputacji
kończyn dolnych lub górnych, lub wszczepieniem endoprotezy. Turnusy każdorazowo
dopasowane są do rodzaju niepełnosprawności danej grupy. Zajęcia prowadzone są w formie
2 - tygodniowych ćwiczeń grupowych w dwóch sesjach: przedpołudniowej i popołudniowej.
Fundacja korzysta z usług specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i profesjonalnym
przygotowaniu do zawodu.
W 2015 roku Fundacja zorganizowała 9 turnusów rehabilitacyjnych, w których udział wzięło
około 100 naszych podopiecznych.
Terminy turnusów w 2016 roku:
-11.01-22.01
-01.02-12.02
-15.02-26.02
-07.03-18.03
-11.04-22.04
-09.05-20.05
-30.05-10.06
-13.06-24.06
-04.07-15.07
-12.09-23.09
-03-10-14.10
-17.10-28.10
-14.11-25.11
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Wycieczki Rodzinne
-25.01.2017

Uczestnicy turnusu na weekendowej wycieczce w PGE Narodowym

Nasi podopieczni, którzy brali udział w turnusie rehabilitacyjnym mieli przyjemność
zobaczyć jedyną i niepowtarzalną Wystawę Budowli z Klocków LEGO na Stadionie
Narodowym. Dziękujemy Wystawie Budowli z Klocków LEGO za przekazanie nam
bezpłatnych biletów wstępu.
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Projekty Edukacyjne

-7.03.2016

V Konferencja "Wytrop Nowotwór" w Centrum Dydaktyczne WUM.

Studenckie Koło Naukowe WUM SKN Sferocyt zorganizowało konferencję "Wytrop
Nowotwór", na której poruszane były kwestie i tematy związane z onkologią i hematologią
wieku dziecięcego.

-1.04.2016

Konferencja Psychoonkologów Dziecięcych w Hotelu Gromada Airport.

W dniach 1-2 kwietnia odbyła się kolejna Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologów
Dziecięcych, którą zorganizowała Fundacja Spełnionych Marzeń. Podczas konferencji
dyskutowało 16 specjalistów z 11 dziecięcych ośrodków onkologicznych w Polsce. Cykliczne
wydarzenie służy podnoszeniu standardów opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobami
nowotworowymi. Cieszymy się niezmiernie, że jako Fundacja możemy przyczynić się do ich
poprawy i ciągłemu udoskonalaniu. Dziękujemy uczestnikom oraz Pani dr hab. n. med.
Marzenie Samardakiewicz.
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Gwiazdy w Naszej Fundacji:

Jacek Dewódzki
Kabaret OT.TO
Mela Koteluk
KaeN
Honorata Skarbek
Tomasz Lubert
Sasha Strunin
Pudzian Band
Doda
Szymon Majewski
Esera Lussato
Edyta Olszówka
Mateusz Damięcki
Beata Tadla
Wojciech Sikora
Jacek Rozenek
Piotr Zelt
Aleksandra Ciupa
Krzysztof Gojdź
Łukasz Zagrobelny
Dawid Kwiatkowski
Aneta Figiel
Zofia Zborowska
Przemysław Saleta
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