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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,
- 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 ściśle współpracuje z następującymi
szpitalami:
 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.
Cele statutowe w 2019 roku były realizowane poprzez następujące wydarzenia (projekty
realizowane zarówno, bezpośrednio na oddziałach, jaki i poza nimi):

Muzyczna Scena Fundacji Spełnionych Marzeń oraz muzyczne warsztaty
03.09. 2019 r. Michał Wiśniewski na Kasprzaka
Na oddziale Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży odbył się
wyjątkowy koncert! Naszych Podopiecznych odwiedzili Michał Wiśniewski oraz Agata
Buczkowska.
Największe przeboje zespołu Ich Troje porwały oddziałową publiczność.
Było dużo uśmiechu i radości, a także łzy wzruszenia. Spotkanie zorganzowane przy
współpracy z Luberty Pomagają.
05.11.2019 r. Porywający koncert zespołu B-Qll na Kasprzaka
Muzyką można podarować komuś uśmiech. Pamiętamy o tym, dlatego często organizujemy
na oddziałach koncerty dla naszych dzieciaków. Tym razem w szpitalu zorganizowaliśmy
koncert zespołu B-QLL. Co to było za popołudnie!
Porywająca i rytmiczna muzyka wprawiła w dobry nastrój nie tylko małych pacjentów, lecz
także ich mamy. Cel został osiągnięty! Po raz kolejny zapanowała dobra, radosna atmosfera.
20.12.2019 r. Kolędowanie na Kasprzaka
Wspólne kolędowanie w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży to
już tradycja! A w tym roku kolędnikiem został cudowny Dawid Kwiatkowski. Jego
wykonanie kolęd było tak piękne, że od razu wszyscy poczuli klimat nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia. Dodatkowo każdy z naszych podopiecznych został obdarowany
świątecznym upominkiem.

Warsztaty arteterapii na oddziałach
28.01.2019 r. Zajęcia plastyczne na oddziałach onkologii i hematologii na Trojdena.
Wasze ulubione zwierze to...? Bo u naszych podopiecznych lista ulubieńców jest bardzo
długa! Dlatego w zeszłym tygodniu na oddziale onkologicznym na Trojdena zagościły sowy,
jeżyki, flamingi, słonie, ptaszki i inne zwierzęta! Wszystko za sprawą naszej czarodziejki od
zajęć plastycznych Ewy Otceten, która postanowiła tym razem zrobić zwierzęce wycinanki i
tym samym nasi mali podopieczni stworzyli swoje małe wycinankowe ZOO!
07.02.2019 r. Przygotowania do balu karnawałowego na Kasprzaka ruszyły pełną parą!
Już tak się u nas przyjęło, że wtorek do dzień kiedy na oddziale onkologii w Instytucie Matki
i Dziecka prowadzimy zajęcia plastyczne. Tym razem, warsztaty poprowadziły dziewczyny z
koła wolontaryjnego - Koło Naukowe WWR Progressus z Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Tematem przewodnim był karnawał, a więc królowały maski w przeróżnych odsłonach i
kolorowe balony.
13.03.2019 r. Ebru czyli malowanie na wodzie.
Czy malowanie na wodzie jest możliwe? Jak się okazuje – dla naszych Podopiecznych nie ma
rzeczy niemożliwych. Dzięki pomocy naszej plastyczce i niesamowitej artystce – Magdalenie
Kobiereckiej z Pracownia Format, na oddziale Instytut Matki i Dziecka odbyły się niezwykłe
warsztaty plastyczne. Dzieci nauczyły się tworzyć piękne obrazy, malowane turecką metodą
Ebru. Świetna zabawa została zapewniona nie tylko najmłodszym, ale również rodzicom,
którzy włączyli się w wspólny warsztat.
22.03.2019 r. Wiosna zawitała na oddział Instytut Matki i Dziecka.
Nasi wolontariusze ze Studenckiego Biura Wolontariatu APS sprawili, że wiosenny klimat
zagościł w szpitalnych salach. Dzięki kolorowym kwiatom i marzannie z bibuły niejedna
dziecięca twarz rozpromieniła się wiosennym uśmiechem.
29.03.2019 r. Wielkanocna ceramika.
Przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy na oddziale Kliniki Onkologii i Chirurgii
Onkologicznej Dzieci i Młodzieży już się rozpoczęły. Dzięki Pani Katarzynie MajewskaDeka nasi mniejsi i więksi podopieczni własnoręcznie ulepili z gliny baranki
świąteczne, które zostaną poddane ogniowej próbie w specjalnym piecu do wypalania
ceramiki, a później trafią z powrotem do rąk naszych wspaniałych artystów.
08.04.2019 r. Wiosna na Trojdena.
Kolejny wiosenny weekend za nami, a na oddziale onkologii i hematologii Samodzielnego
Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie zakwitły w tych dniach kwiaty
wiśni i jabłoni. Wszystko to za sprawą najmłodszych podopiecznych, którzy uczestniczyli w
zajęciach plastycznych z naszą wolontariuszką Ewą Otceten. Dzieci samodzielnie wykonały
piękne wiosenne prace.

17.04.2019 r. Wielkanoc tuż, tuż.
Święta Wielkiej Nocy już niedługo, dlatego też nasi podopieczni z Instytutu Matki i
Dziecka wykonali niezwykłe pisanki. Dzięki naszej plastyczce Magdalenie
Kobiereckiej z Pracowni Format, dzieci miały okazję ozdobić wielkanocne jaja techniką Ebru.
Niepowtarzalne wzory pojawiły się na pisankach, a na twarzach - dużo uśmiechu.
23.04.2019 r. Świąteczny czas.
Świąteczny nastrój nie opuszcza dlatego powstały wielkanocne zwierzaki, które wyczarowali
podopieczni z Oddziału Onkologii i Hematologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego
Szpitala Klinicznego w Warszawie wraz z naszą pomysłową wolontariuszką Ewa Otceten.
Dzieci własnoręcznie wykonały wesołe króliczki, kurczaczki, baranki i zajączki.
16.05.2019 r. Zajęcia plastyczne na Kasprzaka.
Kolejne twórcze zajęcia, które przeprowadziła Magdalena Kobierecka z Pracowni Format z
naszymi podopiecznymi z Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży,
którzy wykonali niezwykłe, kolorowe ramki, oraz piękne majówkowe pejzaże.
29.05.2019 r. Płaskorzeźby i obrazy na szkle.
Płaskorzeźby i obrazy na szkle, czyli kolejne zajęcia w Akademii Sztuk Plastycznych na
Kasprzaka. :) Niezwykłe prace, które wykonali młodzi pacjenci z Kliniki Onkologii i
Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży pod okiem Magdaleny Kobiereckiej z Pracownia
Format - dziękujemy serdecznie.
05.07.2019 r. Sztuka aborygeńska.
Sztuka aborygeńska na Kasprzaka, czyli kolejne warsztaty plastyczne na oddziale Kliniki
Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży. Tym razem Magdalena
Kobierecka z Pracowni Format, zaproponowała naszym podopiecznym niezwykłą technikę
Dot Art na szkle. Piękne kolorowe wzory inspirowane były właśnie sztuką aborygeńską.
09.08.2019 r. Tym razem rzeźba.
Pracownia rzeźbiarska na oddziale, czyli jak z mydła powstaje kotek.
Magdalena Kobierecka z Pracowni Format swoimi fantastycznymi pomysłami nie pozwala
się nudzić naszym podopiecznym przebywającym w Klinice Onkologii i Chirurgii
Onkologicznej na Kasprzaka. Ostatnio młodzi pacjenci podjęli wyzwanie rzeźbiarskie i
zamienili mydło w... zwierzaki. Za pomocą twórczych zdolności i czarodziejskiego dłuta
powstały niesamowite dzieła.
02.10.2019 r. Ceramika na Kasprzaka.
Już po raz kolejny odbyły się w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i
Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka, niezwykłe warsztaty prowadzone przez Katarzynę
Majewska-Deka z Gliniarni Ceramika Artystyczna Blizne/Bemowo. Nasi Podopieczni mieli
okazję stworzyć prawdziwe gliniane arcydzieła. Tym razem były to piękne koniki oraz prace
inspirowane motywem jesieni.

05.12.2019 r. Przygotowania do świąt rozpoczęte.
W Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży ruszyły za naszą sprawą
przygotowania pięknych ozdób choinkowych. Naturalnie wykonywali je nasi mali
podopieczni, ale musimy z radością przyznać, że rodzice także chętnie wykonywali
artystyczne ozdoby na choinkę. Wykonywanie ozdób to na razie pierwszy etap prac nad tymi
wyjątkowymi dziełami. Teraz te ceramiczne prace pojadą do pracowni gdzie zostaną
wypalone w specjalnym piecu.

Imprezy okolicznościowe
10.01.2019 r. Urodziny Piotrka!
Swoje szesnaste urodziny obchodził nasz podopieczny Piotrek, dlatego odwiedziliśmy go aby
osobiście złożyć mu życzenia i wręczyć prezent. Piotrku z całego serca życzymy Ci przede
wszystkim dużo, dużo zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i samych wspaniałości! 100 lat!

01.02.2019 r. Urodziny Nataniela!
W Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży mieliśmy wyjątkowy
dzień. Byliśmy z wizytą urodzinową u Nataniela, by osobiście złożyć mu najlepsze życzenia.
Był to również dzień, w którym naszych pacjentów odwiedził Baron z Gosia Czek Klucz, by
wręczyć dzieciakom prezenty! To było dla naszych podopiecznych popołudnie pełne
pozytywnej energii!
06.02.2019 r. Urodziny Szymona!
Sto lat dla naszego podopiecznego Szymona! Każdy dzień jest dobry do świętowania a już na
pewno do obchodzenia urodzin naszych podopiecznych! Tym razem 12-naste urodziny miał
Szymon!
14.02.2019 r. Walentynkowy Beauty Day na Kasprzaka.
Jak zadbać o naszych podopiecznych w Walentynki? Potrzebne są upominki walentynkowe i
profesjonalne wizażystki z firmy Inglot. Tak wyglądał fundacyjny Beauty Day na oddziale!
Makijaże podkreśliły urodę naszych podopiecznych i ich mam a prezenty sprawił, że
poczuliśmy magię miłości w powietrzu!
15.02.2019 r. Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Dzieciństwa - od 17 lat jesteśmy
dla Pacjentów!

19.02.2019 r. Karnawał.
Prawdziwy brazylijski karnawał w Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i
Młodzieży? To możliwe, ale tylko z Edem Szynszylem i tancerkami AS BELEZAS DO
BRASIL . Dziewczyny rozgrzały publiczność nie tylko sambą, ale całym przedstawieniem
tanecznym, które jak zawsze poprowadził niezastąpiony Ed Szynszyl. Poznaliśmy różnego
rodzaju instrumenty i tradycje brazylijskie, ale przede wszystkim bawiliśmy się jak na
karnawał przystało!

28.02.2019 r. Tłusty czwartek na warszawskich oddziałach.
Mega Pączkowa Ekipa ruszyła z misją uratowania święta pączka na warszawskich oddziałach
onkologicznych. Dlatego wszyscy nasi podopieczni, zostali obdarowani pysznymi pączkami i
tak, tradycji stała się zadość! Misja wykonana!
06.03.2019 r. Urodziny Bartka!
Sto lat dla Bartka, który kończy 5 lat! Uwielbia Boba Budowniczego, gry planszowe i
zwierzęta. Mamy nadzieję, że choć trochę trafiliśmy z prezentem, który sprawi Bartkowi
odrobinę radości. Bartku, życzymy Ci dużo zdrowia, dziecięcej radości i dużo marzeń, które
będziesz mógł spełniać!
08.03.2019 r. Dzień Kobiet.
Święto wszystkich Kobiet! Tych małych i tych dużych, dlatego czym prędzej postanowiliśmy
osłodzić im życie i wręczyć słodki upominek!
22.03.2019 r. Urodziny Maksa!
Najlepsze życzenia z okazji 17 urodzin składamy Maksowi! Cieszymy się, że mogliśmy
razem świętować i złożyć Ci jeszcze raz dużo zdrowia, wytrwałości i oczywiście spełnienia
marzeń.
01.04.2019 r. Prima Aprilis!
Prima Aprilis na oddziale onkologicznym? Pewnie, ale tylko z Sonią Bohosiewicz, Anną
Dereszowską oraz Anną Korcz. I tak oto Panie wcieliły się w rolę pań salowych, rozdając
dzieciom słodki podwieczorek. Wszyscy byli zaskoczeni takimi zmianami w personelu, ale
przyjęli to z ogromną radością!
05.04.2019 r. Urodziny Denisa!
Naszym Solenizantem jest Denis, który obchodzi wyjątkową rocznicę 18 urodzin! Życzymy
Ci przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i powodzenia w dorosłym życiu oraz wiele
energii i wytrwałości do spełniania wszystkich marzeń!

26.05.2019 r. Dzień Mamy!
W codziennych zmaganiach z chorobą nowotworową nie możemy zapomnieć o cudownych
mamach, które są każdego dnia przy łóżkach swoich dzieci. Są niesamowicie silne i odważne
dlatego w tak wyjątkowym dniu odwiedziliśmy je na oddziałach w Klinice Onkologii i
Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży oraz w Samodzielnym Publicznym Centralnym
Szpitalu Klinicznym z kwiatami i słodkościami.
03.06.2019 r. Dzień Dziecka w Kielcach.
Z okazji Dnia Dziecka, sprawiliśmy małym pacjentom z oddziału Onkologii i
Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wielką niespodziankę.
Właśnie tego dnia uroczyście została oddana do użytku oddziałowa świetlica.
Wszystko to za sprawą firmy Perfumerie Douglas Polska, która sfinansowała całe
przedsięwzięcie. Nie udałoby się tego zrobić również bez pomocy Stowarzyszenie Skrzydlaci
Dzieciom oraz Pani Malwiny Kuzery. Mamy nadzieję, że będzie to wspaniałe miejsce zabawy
i wypoczynku dla małych pacjentów oraz życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.
04.06.2019 r. Dzień Dziecka na Trojdena.
Na oddziale Onkologii i Hematologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala
Klinicznego w Warszawie świętowaliśmy Dzień Dziecka!
Towarzyszył nam niezastąpiony Szymon Majewski. Jego odwiedziny sprawiły dzieciom i
rodzicom dużą niespodziankę i radość. Były oczywiście też prezenty, które mogliśmy
przygotować dzięki Little Hand Children's Foundation i Fundacji Duval.
05.06.2019 r. Dzień Dziecka na Kasprzaka.
Kolejny dzień świętowania Dnia Dziecka. Tym razem odwiedziliśmy naszych podopiecznych
z Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży. Towarzyszyli nam: Linda
Sztyller z Fundacji Duval i Jarek Jakimowicz. Prezenty dla małych pacjentów zostały
przygotowane dzięki uprzejmości Anna Frołów i uczniom z Wolontariatu Domeyko
Dzieciom, Fundacji Oriflame Dzieciom i Firmie Orkla Care.
10.06.2019r. Dzień Dziecka w Kielcach.
Dzień dziecka na kieleckim oddziale z Katarzyna Cichopek, której wizyta była dużą
niespodzianką i sprawiła wiele radości naszym podopiecznym.
Obecna była również Przedstawicielka Perfumerie Douglas Polska – firmy, dzięki której
mogliśmy wyremontować świetlicę. Dzieci otrzymały prezenty z okazji Dnia Dziecka.
25.06.2019 r. Dzień Ojca.
Ojcowie naszych podopiecznych to nasi… bohaterowie codzienności i ich święto warto
obchodzić codziennie! Ogromne poświecenie oraz nieskończone pokłady cierpliwości i
miłości to tylko kilka cech charakteryzujących naszych bohaterów, ale przede wszystkim to
ogromna siła i wytrwałość, za którą należy się odznaka! I takie właśnie odznaki wręczyliśmy
wszystkim ojcom na oddziale onkologicznym.

26.09.2019 r. 18-ste urodziny.
18stka to ważna sprawa, a na oddziale Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Instytutu
Matki i Dziecka swoje urodziny świętował Michał!
Z tej okazji życzymy Mu przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i powodzenia w
dorosłym życiu oraz wiele energii i wytrwałości do spełniania wszystkich marzeń!
15.11.2019r. Urodziny Łucji.
Nasza podopieczna Łucja swoje 9 urodziny świętowała na oddziale, i z tej okazji byliśmy u
niej, aby obdarować ją prezentami i złożyć życzenia!
29.11.2019 r. Andrzejkowe wróżby na Kasprzaka.
Klinikę Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Warszawie odwiedziły
niezwykłe, andrzejkowe wróżki, w które to wcieliły się nasze niezastąpione wolontariuszki.
Zorganizowały one dla małych pacjentów iście magiczne świętowanie. Andrzejkowe wróżby
wywołały mnóstwo radości. Wróżki zawsze prawdę mówią i wywróżyły naszym dzieciakom
wszystko to co najlepsze: zdrowie, szczęście, zawrotną karierę i powodzenie w miłości.

16.12.2019 r. Na Kasprzaka Mikołaj już był!
Małych pacjentów Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży czekała
wielka niespodzianka. Odwiedził ich prawdziwy święty Mikołaj z wyjątkowymi prezentami.
W rolę Mikołaja wcieliła się Linda Sztyller z Fundacji Duval oraz Pascal Brodnicki. Każdy
prezent był dedykowany i specjalnie przygotowany dla danego dziecka. Było mnóstwo
wspaniałych życzeń i radości. Nie zabrakło też świątecznych, pamiątkowych zdjęć.

17.12.2019 r. Mikołaj w szpitalu dziecięcym na Trojdena!
Mikołaj prężnie z nami odwiedza dziecięce oddziały onkologiczne. Tym razem pojawił się w
Szpitalu Dziecięcym przy ul. Trojdena w Warszawie. W rolę Świętego Mikołaja tym razem
wcielił się nie kto inny jak niezawodny przyjaciel Fundacji Spełnionych Marzeń – Szymon
Majewski. Nasz Mikołaj Szymon opowiedział dzieciom o reniferze Rudolfie oraz wręczył
wspaniałe prezenty.

18.12.2019 r. Mikołaj odwiedza pacjentów w Kielcach!
Mikołaj nie ustaje w odwiedzaniu dzieci. Tym razem wręczył wspaniałe prezenty w
Dziecięcym Szpitalu w Kielcach. Mikołaj wie, że nowy rok tuż, tuż, więc dorzucił do
prezentów także fundacyjny kalendarz, aby dzieci mogły zaplanować realizacje swoich
marzeń na przyszły rok.

19.12.2019 r. Mikołaj w Olsztynie!
Renifer postanowił obrać kierunek mazurskich okolic i tym samym zagościliśmy w Olsztynie!
Tym razem w roli Mikołajki wystąpiła Iwona Pavlović. Cała masa prezentów dotarła do
podopiecznych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, a na
pamiątkę jak zawsze wspólne zdjęcie!
20.12.2019 r. Mikołajowe szaleństwo!
Na zakończenie mikołajowego szaleństwa w Instytucie Matki i Dziecka w Klinice Onkologii i
Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży odbył się zlot ...Mikołajów!
Cała akcja dzięki naszej wolontariuszce - Grażynie, która razem ze swoimi kolegami i
koleżankami z pracy przygotowała prezenty dla naszych podopiecznych z Kasprzaka.
Dziękujemy pracownikom zakładu PCO S.A!

Programy ogólnopolskie i międzynarodowe
21.01.2019 r. Pokaz Mody "Dzieci Dzieciom".
Wzruszenie, moc pozytywnej energii i ogrom emocji - to nasze nastroje po Pokazie Mody
"Dzieci Dzieciom". Dalej jesteśmy pod ogromnym wrażeniem naszych małych modelek i
gwiazd! To było coś więcej niż pokaz mody- to był wieczór zwycięstwa, walki, odwagi i
marzeń.
13.05.2019 r. Crakow Fashion Square 2019.
Po raz trzeci mieliśmy przyjemność wziąć udział w wydarzeniu modowym Crakow Fashion
Square 2019! Do udziału w pokazie zaprosiliśmy dzieci z Oddziału
Onkologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w Prokocimiu, którym
tradycyjnie już towarzyszyły gwiazdy krakowskich scen teatralnych: Katarzyna
Tlałka, Kamila Pieńkos, Alina Szczegielniak, Małgorzata Zawadzka, Katarzyna ZawiślakDolny, Karolina Chapko, Grzegorz Ornette Stępnień, Tomasz Schimscheiner, Bogdan
Brzyski oraz Maciej Musiał. Pokaz był dużym i udanym wydarzeniem, co zawdzięczamy
przede wszystkim naszym partnerom. Kreacje ufundowane przez firmę endo.pl stały się
pamiątkowymi upominkami dla naszych małych modeli.
11.06.2019 r. Harleyada Marzeń.
Harleyada Marzeń 2019 już za nami. Dużo uśmiechniętych i zadowolonych buzi, zarówno
tych najmłodszych fanów harleyów jak i tych trochę starszych. Dziękujemy Warsaw Chapter
Poland za organizację sceny, koncertów oraz liczny udział w imprezie i umożliwienie naszym
Podopiecznym przeżycia niezwykłej moto-przygody.
Jak zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie firmy Medicover Polska, która po raz kolejny
zadbała o nasze bezpieczeństwo.

20-21.07.2019 r. Pierwsza OnkoLiga
W pamiętny weekend ciepłych wakacji 20-21 lipca 2019 na obiektach sportowych Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyła się I edycja Międzynarodowych Mistrzostw
Piłkarskich „ONKO LIGA 2019”. Drużyny złożone z ponad 150-ciu młodych pacjentów
onkologicznych z różnych ośrodków w Polsce oraz z Ukrainy, Litwy, Słowacji, Czech i
Turcji rywalizowały o puchary w czterech kategoriach wiekowych.
Napisać, że nasi mali zawodnicy reprezentowali wysoki poziom to mało! Zaskoczyły nas
kolorowe drużyny, świetnie przygotowane do rozgrywek nie tylko pod względem
umiejętności, strojów, lecz także hartu ducha. 20-go lipca odbyły się rozgrywki eliminacyjne,
zaś 21-go lipca rozegrano finały. Znamy już zwycięzców – wygrały wszystkie dzieci! To było
prawdziwe święto wygranej z chorobą nowotworową! Każde dziecko zostało uhonorowane
szczególnym medalem uczestnictwa. Dodatkowo do wyłonionych drużyn powędrowały,
puchary, upominki, dyplomy, a do wyróżniających się zawodników statuetki piłkarza.

14.10.2019 r. Pokaz Mody "Dzieci Dzieciom"
Kolejne wyjątkowe wydarzenie dla naszych dzieciaków za nami. Pokaz mody „Dzieci
Dzieciom” to prawdziwe święto wygranej z chorobą nowotworową. Biorące w nim udział
dzieci dają nadzieję innym małym pacjentom na to, że z chorobą można wygrać. Radość,
odwaga, prawdziwe piękno – to zobaczyliśmy na wybiegu!

Centrum Rehabilitacji Społecznej
31.01.2019 r. Pierwszy turnus rehabilitacyjny w tym roku!
Nasi podopieczni nigdy się nie poddają i za to ich podziwiamy!
Pierwsza grupa uczestników Turnusu Rehabilitacyjnego, już od początku tygodnia
konsekwentnie ćwiczy. Dzień za dniem, przedpołudniem i popołudniu.
A wszystko to w trosce o lepszą formę. Po zdrowie, kondycję i większą sprawność fizyczną!
12.02.2019 r. Rehabilitacyjne postanowienia noworoczne.
Nasi podopieczni nie zapomnieli o postanowieniach noworocznych, dlatego wytrwale ćwiczą
pod okiem Pani Moniki i Beaty. Kolejny turnus się rozpoczął i od samego początku Pani
Monika i Pani Beata dają spory wycisk naszym podopiecznym. A wszystko to... dla zdrowia!
I to jest najważniejsze!
21.03.2019 r. Trzeci turnus rehabilitacyjny.
Za oknem wiosna a tymczasem kolejni nasi podopieczni już drugi tydzień wytrwale ćwiczą,
by w wiosenne klimaty wejść z jeszcze większą sprawnością.
W ruch idą piłki, hula-hop… a dzięki pozytywnej energii i optymizmowi ćwiczenia
rehabilitacyjne stają się przyjemnością. Aż miło popatrzeć na radosne uśmiechy, które nie
schodzą z ich twarzy.

Wyjazdy

08.02.2019 r. Wycieczka do muzeum.
Aby urozmaicić naszym podopiecznym codzienne ćwiczenia na turnusie rehabilitacyjnym,
postanowiliśmy zabrać ich na wycieczkę! I dlatego wybraliśmy się z naszymi podopiecznym
do Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziewczyny były zachwycone, że mogły dowiedzieć
się tyle, o tak ważnym wydarzeniu w historii Polski. Z zaciekawieniem słuchały i czytały
wszystkie informacje znajdujące się w muzeum. To na pewno była miła odmiana od
codziennych ćwiczeń.
31.03.2019 r. Drift z Karoliną Pilarczyk.
Wiosna to wspaniały czas na przygodę z szybkimi autami, dlatego zabraliśmy naszych
podopiecznych na prawdziwą przygodę w takim stylu. DRIFTING z Karolina Pilarczyk
Professional Drift Driver! Wokół czuć było zapach palonej gumy, a słońce sprzyjało
motoryzacyjnym przygodom. Na miejscu mogliśmy zobaczyć dwa nowe auta Karoliny na
tegoroczny sezon. Oprócz tego Karolina pokazała chłopakom jak driftować!
Karol i Kuba chyba na dobre zainteresują się motoryzacją i będą dążyć aby dołączyć do
teamu Karoliny.
20.09.2019 r. Sportom k radosti zaprosiło nasze dzieciaki na Słowację!
Grupa naszych podopiecznych pojechała na wycieczkę poznawać Słowację dzięki
zaproszeniu jakie otrzymaliśmy od OZ Sportom k radosti. Słowacka organizacja ugościła nas
po królewsku. To była wspaniała przygoda! Dzieci zwiedziły m.in. zamek oraz obóz militarny
w Starej Lubownej. Była też okazja, aby popływać w Aqua Parku Presov i pochodzić po
górach.

SPOTKANIA

01.02.2019 r. Spotkanie z Baronem.
Naszych pacjentów odwiedził Baron razem z Gosią Czek Klucz do piękna. Nasi
goście wręczyli dzieciakom prezenty za co ogromnie im dziękujemy! To było dla naszych
podopiecznych popołudnie pełne pozytywnej energii!
10.07.2019 r. Beatbox na Kasprzaka.
Na oddziale Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i
Dziecka, miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Naszych podopiecznych odwiedził Dharni jeden z najlepszych beatboxerów na świecie. Jego niezwykły koncert na oddziale był dużą
atrakcją dla małych pacjentów i ich rodziców - dziękujemy pięknie! Dziękujemy serdecznie
również Mamiko oraz Ewie Lubert i Luberty Pomagają.

17.09.2019 r. Marzenie Julki.
Ogromną przyjemnością było spełnić marzenie naszej małej podopiecznej Julki.
Spotkanie z Dodą Dorotą Rabczewską, było dla Julki wspaniałym przeżyciem i na pewno na
długo pozostanie w jej pamięci. Niespodzianką był utwór, który specjalnie dla niej zaśpiewała
Doda. Mamy nadzieję, że Pani Dorota odwiedzi wkrótce także naszych pozostałych
podopiecznych przebywających jeszcze na oddziale.

07.10.2019 r. Marzenie Zuzi.
Zuzia to wielka fanka" Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" i Jana Klimenta.
Jej marzeniem było poznanie tancerza i zobaczenie na żywo jak tańczy. Udało się nam to
marzenie spełnić w przeddzień urodzin Zuzi, więc niespodzianka była naprawdę ogromna!
30.10.2019 r. Spotkanie z Anią Skurą.
Nasze dzieciaki uwielbiają kiedy ktoś odwiedza ich na oddziale i umila tym samym spędzany
tam czas. Kiedy coś się dzieje zawsze jest wesoło. Tym razem oddział Kliniki Onkologii i
Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży na Kasprzaka w Warszawie odwiedziła Pani
Anna Skura – podróżniczka i autorka bloga What Anna Wears.
Dzieci chętnie słuchały opowieści podróżniczych Pani Ani. Nie obyło się także bez
pamiątkowych zdjęć. Dziękujemy Pani Ani za przemiłą niespodziankę oraz Ewie Lubert i
Lubery Pomagają za upominki, które przygotowała dla dzieci firma ROZETTE.

INNE

15.03.2019 r. Poduszkowy zawrót głowy.
Dzięki uprzejmości naszych Darczyńców z Grupy szyjemy dla dzieciaków z oddziałów
szpitalnych, otrzymaliśmy specjalnie przygotowane, przepiękne, kolorowe poduszki, które
stały się wspaniałymi prezentami z okazji Dnia Kobiet - jednak nie tylko dla naszych
dzielnych pacjentek, ale pluszowymi prezentami mogli ucieszyć się również panowie.
Dziękujemy serdecznie za piękne upominki, które rozweseliły szpitalne sale i sprawiły radość
dzieciom.
10.04.2019 r. Szyjemy dla Dzieciaków z Oddziałów Szpitalnych - dziękujemy!
Razem z naszymi wolontariuszkami - Justyną i Patrycją, wybraliśmy się na wiosenny spacer i
odwiedziliśmy naszych małych podopiecznych z dwóch oddziałów Onkologii i Hematologii
Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Żwirki i
Wigury. A żeby nie było, że przychodzimy z pustymi rękami, to tym razem, wręczyliśmy
wszystkim pacjentom specjalnie dla nich uszyte kolorowe poduszki oraz wesołe
"zwierzakowe" kubki.

08.07.2019 r. Nowy sprzęt w Kielcach.
Dzięki wsparciu otrzymanemu od Lasaffre Polska S.A mogliśmy spełnić marzenie
kieleckiego oddziału onkologicznego o nowych klimatyzatorach, które trafiły do
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
29.07.2019 r. Zakup sprzętu dla oddziałów onkologicznych – ciąg dalszy!
Nie ustajemy w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: „czego jeszcze potrzeba na oddziałach
onkologicznych?" I zgodnie z odpowiedziami, pojawiamy się z potrzebnym sprzętem. Tym
razem w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytut Matki i
Dziecka potrzebne były pompy infuzyjne oraz wózek do podawania chemii.
Zakup został sfinansowany dzięki wsparciu firmy Lesaffre Polska S.A.
05.08.2019 r. Akcja "Zakładaj i Pomagaj" z Firmą 4F.
Firma 4F całkowity dochód ze sprzedaży koszulek, specjalnie zaprojektowanych przez
naszego podopiecznego na akcje "Zakładaj i pomagaj", zdecydowała, że całkowity dochód
przekaże Fundacji Spełnionych Marzeń.
19.08.2019 r. Kontynuujemy akcję z Lesaffre Polska S.A.
Do Instytutu Matki i Dziecka, a dokładnie do Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej
Dzieci i Młodzieży dotarł nowy sprzęt – G-Sensor, który służy do pomiarów czasowo –
przestrzennych chodu. To niezwykle potrzebne urządzenie do kompleksowej rehabilitacji
pacjentów onkologicznych po zabiegach chirurgicznych. Mamy nadzieję, że dzięki niemu
powrót do zdrowia naszych podopiecznych będzie szybszy! Trzymamy za to kciuki!
22.08.2019 r. Kolejny sprzęt dostarczony!
Tym razem na Odział Onkologiczny w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym
w Olsztynie trafiły: dwa nowoczesne, komfortowe łóżka dla pacjentów typu Evario, stół
zabiegowy do znieczuleń. Dzięki niemu krótkie znieczulenia poprzedzające zabiegi będzie
można wykonywać w oddziale, bez konieczności przewożenia pacjentów na blok operacyjny.
Łączna wartość podarowanego sprzętu to ok. 45 tys. zł. Dziękujemy Lesaffre Polska S.A za
to, że pomogliście spełnić kolejne marzenia!
29.08.2019 r. Podarunki od Nowożeńców.
Z prawdziwą przyjemnością wręczyliśmy naszym podopiecznym prezenty od byłego
pacjenta Bartłomieja Drzały, który z okazji swojego ślubu zapragnął podzielić sie swoim
szczęściem i sprawić dużo radości dzieciom. Sam kilka lat temu leczył się w Klinice

Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, a teraz możemy razem z nim
świętować rozpoczęcie jego nowej drogi życia!

12.09.2019 r. Gotowi do startu?
Nasi Przyjaciele Janusze Podróży już kolejny raz ruszają w EuroRace, tym razem do
Portugalii i Maroka. W ich autostopową przygodę mogli włączyć sie także fundacyjni
obserwatorzy i kibice. Wszystko dzięki kolejnej wspaniałej akcji, którą przygotowali dla
naszej fundacji studenci warszawskiej Politechniki.

17.03.2019 r. Bijemy w dzwon na zakończenie leczenia onkologicznego.
Dzięki Stowarzyszeniu Żołnierzy „KRS Formoza” przekazaliśmy dla Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie wyjątkowy dzwon. Od teraz będą w
niego bili pacjenci na znak zakończenia leczenia onkologicznego. Jako pierwsza uderzyła w
niego Monika, oznajmiając przez to zakończenie swojej drogi do zdrowienia. Udało się!

13.11.2019 r. Gwiazdy dla dzieci wygrywają w kręgle.
Jak co roku odbył się w Hulakula Rozrywkowe Centrum Miasta turniej bowlingowy gwiazd
na rzecz Fundacji Spełnionych Marzeń. W ten sposób świętowaliśmy wspólnie urodziny
Hulakula, a Gwiazdy bardzo starały się, żeby zebrać jak największą liczbę punktów.
Najlepszym graczem turnieju okazał się Mister Polski 2019 Pan Daniel Borzewski z
wynikiem 143 punktów. Drużyna Reprezentacji Artystów Polskich w składzie: Maciek Florek
i Marcin Piętowski uzyskała największą średnią punktów, zdobywając na rzecz Fundacji
Spełnionych Marzeń aż 12 600zł.

W 2019 roku żaden z pracowników Fundacji, Członków Zarządu oraz członków Rady
Fundacji nie otrzymał żadnych nagród, premii i innych świadczeń finansowych poza
wynagrodzeniem.

