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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 2020 roku były realizowane poprzez następujące wydarzenia (projekty
realizowane zarówno, bezpośrednio na oddziałach, jaki i poza nimi):

Koncerty Spełnionych Marzeń
16.05. 2020r. Koncert pod budynkiem IMiD
Z powodu pandemii nie możemy organizować żadnych działań w szpitalu.
I dlatego odbył się pierwszy koncert Fundacji Spełnionych Marzeń pod budynkiem Instytut
Matki i Dziecka w Warszawie.
W koncercie wzięli udział: ASIA ASH ( Electric Girls ) , Adi Kowalski , Arek Kłusowski,
Maria Niklińska oraz Paweł Stasiak– lider Papa D. Każdy z nich wykonał po dwa lub trzy
utwory. Były również bisy w wykonaniu Pawła Stasiaka
23.05.2020 r. Koncert pod szpitalem w Olsztynie
Na zaproszenie i we współpracy z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w
Olsztynie wystąpili w koncercie: Avarias Brigade - Cover Band , Czerwony Tulipan, kwartet
Sara Szymczak oraz zespół Enej
Widownie stanowili pacjenci szpitala, w tym oczywiście pacjenci onkologiczni, ich rodzice
oraz personel medyczny. Publiczność reagowała energicznie, śląc nam różne wiadomości na
kartkach przez okno!
Przed koncertem Fundacja przekazała Pani Dyrektor przekazała 2000 szt, rękawiczek
ochronnych.
03.06.2020 r. Koncert Spełnionych Marzeń w Lublinie

Żałujemy, że nie mogliśmy być tam osobiście, ale cieszymy się ogromnie, że Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy w Lublinie także zareagował na nasz projekt pod nazwą "Koncerty
Spełnionych Marzeń".
Artyści stawili się licznie, mimo nieprzyjaznej pogody
Gorąco dziękujemy artystom i Pani Agnieszce Osińskiej - organizatorowi tego wydarzenia!
07.06.2020 r. Koncert pod budynkiem IMiD
Odbył się kolejny Koncert Spełnionych Marzeń. Tym razem ponownie pod Instytut Matki i
Dziecka
Mamy nadzieję, że każdy znalazł dla siebie coś ciekawego do posłuchania
Podziękowania dla wspaniałych artystów AS BELEZAS DO BRASIL, Paweł Kucharczyk,
Honorata Skarbek, Sasha Strunin!
27.06.2020 r. Koncert pod Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie
Odbył się kolejny koncert „Spełnionych Marzeń” pod Dziecięcy Szpital Kliniczny na ul.
Żwirki i Wigury.
Dla naszych podopiecznych, ich rodziców oraz personelu wystąpili: Sasha Strunin, Adrian
Kowalski oraz Karimski Club.
Wspaniała energia tak rozochociła dzieci, że tańczyły przy oknach!
Dziękujemy Master Audio za wsparcia techniczne naszych koncertów!
04.07.2020 r. Koncert pod szpitalem w Kielcach
Pod Szpitalem Dziecięcym w Kielcach odbył się już szósty koncert „Spełnionych Marzeń”!
Jak zawsze graliśmy dla małych pacjentów, ich rodziców oraz personelu medycznego!
Tym razem gościliśmy na scenie wielu wykonawców a wśród nich znaleźli się: Klaudia
Kiczor, Tomek Tomaszewski, Łukasz Mazur i Paulina Tarasińska Taraska, Wiola Romero,
Anna Szymańska, Wlodzimierz Kinior Kiniorski , kwartet ze Lwowa LeonVoci oraz po raz
kolejny Sasha Strunin.
Zabawa trwała ponad dwie godziny a publiczność szalała w oknach!
Na zakończenie koncertu przekazaliśmy na ręce Pani Oddziałowej prezenty od młodzieży z
liceum im. Domeyki.
Był to największy koncert „Spełnionych Marzeń” odkąd gramy przed szpitalami! Dziękujemy
artystom za udział i wysoki poziom artystyczny! Podziękowania dla Pani Malwiny Kuzery za
pomoc w organizacji.
11.07.2020 r. Koncert pod szpitalem IMiD
Koncert Spełnionych Marzeń pod szpitalem w Instytut Matki i Dziecka był bardzo miłą
niespodzianką dla pacjentów, ich rodziców i personelu medycznego.
Wydarzenie rozpoczął Adrian Kowalski, który już po raz trzeci uczestniczył w naszych
koncertach, a następnie wystąpiła Patrycja Markowska wraz ze swoim zespołem. Artyści
natychmiast przyjęli nasze zaproszenia.
Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych udało się nam przynieść radość i otuchę
słuchaczom.
16.08.2020 r. Koncert w Wieliszewie

Koncert Spełnionych Marzeń w Wieliszewie za nami!
Emocje, jakie towarzyszyły temu wydarzeniu najlepiej oddaje relacja Teleexpress TVP.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim artystom za wspaniały koncert oraz słuchaczom - pacjentom
szpitala za tak pięknie i entuzjastyczne przyjęcie!
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wykonawcom LeonVoci, AngeLika Lika Wdowczyk oraz
Patrycja Runo.
06.09.2020 r. Kolejny koncert w Wieliszewie
Koncert „Spełnionych Marzeń” w Wieliszewie. Poprzedni koncert spotkał się z
entuzjastycznym przyjęciem więc postanowiliśmy zrobić powtórkę. Dla pacjentów i
pracowników szpitala wystąpili Madox, Sasha Strunin i Adrian Kowalski.

Warsztaty arteterapii na oddziałach
10.01.2020 r. Warsztaty plastyczne na oddziale w IMiD
Warsztaty z Grupa WolonWariacka zawsze cieszą naszych podopiecznych, uczą i
zachwycają. Mają okazję rozwijać swoje zdolności plastyczne a inni dopiero co je odkryć.
14.02.2020 r. Samopoznanie poprzez malowanie. Art. Of Paint Pouring
Oddział onkologii w Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w
Instytut Matki i Dziecka zamienił się wczoraj w istną pracownię malarską a nasi mali pacjenci
to wielcy artyści.
Dzięki uprzejmości Marta Kolarz. Samopoznanie Poprzez Malowanie. Art of Paint Pouring
mogliśmy poznać metodę pouringu, która okazała się świetnym elementem relaksacyjnym i
bardzo twórczym dla wszystkich, którzy wzięli udział w warsztacie.
Cały proces tworzenia, począwszy od wyboru kolorów, połączenia ich z odpowiednimi
składnikami a później wylanie na płótno... sprawiło ogromną frajdę dzieciakom i efekt wow
został osiągnięty.

Imprezy okolicznościowe
10.02.2020 r. Urodziny Szymona!
Swoje trzynaste urodziny obchodził nasz podopieczny Szymon, dlatego odwiedziliśmy
go aby osobiście złożyć mu życzenia i wręczyć prezent. Szymonie z całego serca życzymy Ci
przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i samych wspaniałości!
100 lat!
20.02.2020 r. Tłusty Czwartek
Tłusty Czwartek z oddziałem Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
to już nasza tradycja! Dlatego tuż przed południem odwiedziliśmy naszych Podopiecznych,
lekarzy i cały personel medyczny z dostawą świeżych pączków. Smacznego!

Programy ogólnopolskie i międzynarodowe
03.02.2020 r. Karnawałowy Pokaz Mody "Dzieci Dzieciom".
Karnawałowy Pokaz Mody „Dzieci dzieciom” za nami, ale emocje są dalej w nas! W tym
roku pokaz odbył się w Restauracji Endorfina przy ul. Foksal w Warszawie.
To był cudowny, wzruszający i piękny wieczór. Radość wszystkich naszych małych modelek
była dla nas największą nagrodą. A była ona ogromna. Każdy uśmiech dziecka jest na wagę
złota, a to oznacza, że jesteśmy bogaci!
Viola Piekut zaprojektowała i przygotowała piękne kreacje, dzięki którym nasze małe
modelki poczuły się jak prawdziwe księżniczki a ich radość była nie do zmierzenia.
Byli z nami Grażyna Torbicka, Gabi Drzewiecka, Agnieszka Kaczorowska-Pela , Anna
Dereszowska , Anna Korcz, Marzena Rogalska, Beata Tadla, Joanna Jabłczyńska, Karolina
Pilarczyk, Olivier Janiak.
Zespół Muzyczny Trans i zespół Leon Voci zapewnił nam niesamowite wrażenia i wyjątkową
oprawę artystyczną.

ONKO TV
05.03.2020 r. Wywiad z profesor Alicją Chybicką.
Ruszył nasz kanał na youtube. Dziś wywiad z profesor Alicją Chybicką na temat sytuacji
polskiej onkologii dziecięcej.
06.03.2020 r. Wywiad z dyrektorem IMiD
Wywiad z Dyrektorem Instytut Matki i Dziecka dr n. med. Tomaszem Maciejewskim na
temat inwestycji mających na celu poprawę warunków w Instytucie Matki i Dziecka.
13.03.2020 r. Wywiad z Waldemarem Skowrońskim
W wywiadzie z Waldemarem Skowrońskim z Wydziału Rehabilitacji Akademii
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozmawiamy o tym dlaczego
regularna aktywność fizyczna jest tak ważna w procesie powrotu do zdrowia po chorobie
nowotworowej.

INNE
24.03.2020 r. Bigos dla potrzebujących
Fundacja Spełnionych Marzeń wraz z naszym przyjacielem Sławekiem Szmelc z Traffic
Caterig i Event zadbali o kolejną grupę wysokiego ryzyka. Dostarczyliśmy ponad 100 porcji
pożywnego bigosu oraz przekazaliśmy obuwie i ubrania dla najbardziej potrzebujących.
Środki pochodziły od osób prywatnych.

31.03.2020 r. Pomocne rękawiczki!
Z racji na panującą pandemię Covid-19 i braki w podstawowym zabezpieczeniu personelu
medycznego szpitali dziecięcych, zareagowaliśmy natychmiast i udało nam się zdobyć 1600
par rękawiczek ochronnych, które zawieźliśmy bezpośrednio do Instytutu Matki i Dziecka
oraz do Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitalu Klinicznego w Warszawie.
03.04.2020 r. Maseczki dla szpitali i woda dla potrzebujących
Dostarczyliśmy 500 sztuk maseczek flizelinowych na oddziały onkologiczne w Instytucie
Matki i Dziecka oraz w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w
Warszawie.
Dzięki wsparciu pana Marka Welk z firmy Magnevita wspomogliśmy również bezdomnych
przekazując 120 butelek wody mineralnej w opakowaniach 1, 5 litrowych.
08.04.2020 r. Maseczki dla szpitali i akcja nakarm medyka!
Kolejna dostawa dla dzielnego personelu medycznego na oddziałach onkologicznych w
Instytutu Matki i Dziecka oraz w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu
Klinicznym w Warszawie.
Przekazaliśmy 500 sztuk zakupionych przez nas maseczek flizelinowych.
Dzięki uprzejmości firmy Amrit Oriental food przekazaliśmy ciepłe posiłki dla personelu
medycznego Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w IMiD.
10.04.2020 r. Pomocne rękawiczki!
Kolejne 1000 sztuk rękawiczek dostarczyliśmy do Kliniki Onkologii i Chirurgii
Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w IMiD oraz na oddział onkologii w Samodzielnym
Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.
16.04.2020 r. Kolejna pomoc w pandemii!
Dzięki wsparciu firmy Bebiocosmetics przekazaliśmy dziś 500 sztuk mydeł oraz 500 sztuk
kremów do rąk do Instytutu Matki i Dziecka oraz do Samodzielnego Publicznego
Dziecięcego Szpitalu Klinicznego w Warszawie. Bardzo dziękujemy za to wsparcie!
Ponadto przekazaliśmy 500 sztuk rękawiczek ochronnych do Kliniki Onkologii i Chirurgii
Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka oraz posiłki dla personelu
medycznego – od firmy Amrit Oriental food.
22.04.2020 r. Akcja pomocna rękawiczka trwa nadal!
Kolejna porcja rękawiczek dostarczona do Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej
Dzieci i Młodzieży w IMiD oraz do Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitalu
Klinicznego w Warszawie.
Tym razem zapotrzebowanie było na rękawiczki, więc zgodnie z oczekiwaniami
dostarczyliśmy 1500 szt. rękawiczek ufundowanych dzięki wsparciu Fundacji Duval.
Dostarczyliśmy również posiłki od naszej niezawodnej restauracji Amrit Oriental food dla
całego personelu medycznego w Kliniki!
05.05.2020 r. Podarunki od firmy Sage

Dostarczyliśmy masę prezentów na dwa oddziały onkologiczne – do Kliniki Onkologii i
Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytut Matki i Dziecka oraz do
Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitalu Klinicznego w Warszawie.
Te prezenty to niezbędny sprzęt ochronny dla personelu medycznego, czyli: 25 przyłbic, 2500
rękawiczek, 40 butelek płynów odkażających, 25 sztuk fartuchów ochronnych zakupionych
przez firmę Sage.
Tradycyjnie dzięki firmie Amrit Oriental food dostarczyliśmy również posiłki dla personelu
medycznego.
22.05.2020 r. Rękawiczki i fartuchy dla szpitali
Dzięki pomocy darczyńców i partnerów fundacji przekazaliśmy dary dla dwóch
warszawskich szpitali dziecięcych oraz do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie
Łącznie 4000 rękawiczek ochronnych i 90 fartuchów flizelinowych!
Dziękujemy Bebiocosmetics, Sage oraz Maciek Belski!
Niezawodny Amrit Oriental food zadbał o posiłek dla personelu medycznego szpitala przy
ulicy Trojdena. Serdecznie dziękujemy!
10.06.2020 r. Akcja nakarm medyka!. I upominki od młodzieży z Domeyki
Nasz niezastąpiony Amrit Oriental food z Justyna Sypka na czele jak zawsze pomaga całym
sercem!
Tym razem mogliśmy dowieść posiłki dla medyków z Kliniki Onkologii i Chirurgii
Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytut Matki i Dziecka oraz z Samodzielnego
Publicznego Dziecięcego Szpitalu Klinicznego w Warszawie.
Dostaliśmy także upominki od młodzieży w ramach projektu „Niezwyciężeni uczniowie
Domeyki”.
Wszystkie trafią do naszych podopiecznych w Kielcach podczas kolejnego „Koncertu
Spełnionych Marzeń już za niedługo!
Bardzo dziękujemy za piękny gest!
11.06.2020 r. Masz święta polowa w święto Bożego Ciała
Wspólnie z Kapelanem Instytutu Matki i Dziecka ks. Arkadiuszem przygotowaliśmy Mszę
Świętą polową dla pacjentów szpitala oraz personelu medycznego.
17.06.2020 r. Kolejna akcja Nakarm medyka!
Cotygodniowa dostawa pysznych posiłków od Amrit Oriental food
Obiady trafiły do personelu medycznego z dziecięcych oddziałów onkologicznych w
Instytucie Matki i Dziecka oraz Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym
w Warszawie.
24.06.2020 r. Cotygodniowa akcja nakarm medyka!
Kolejna dostawa ciepłych posiłków dla personelu medycznego w dwóch warszawskich
szpitalach dziecięcych.

Dziękujemy Amrit Oriental food i Justyna Sypka, że mogliśmy sprawić apetyczną
przyjemność naszym lekarzom, pielęgniarkom i salowym.
30.06.2020 r Testy na Covid-19 dla szpitali
W ramach cotygodniowego wsparcia dziecięcych oddziałów onkologicznych tym razem
przekazaliśmy 80 testów na Covid-19.
Na pewno pomogą naszym lekarzom w szybkim diagnozowaniu i zapobieganiu ewentualnego
rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Dziękujemy Michał Gac.
01.07.2020 r. Środowa akcja Nakarm medyka!
Środa to dzień dostaw posiłków z Amrit Oriental food.
Pyszne orientalne potrawy trafiły do rąk personelu medycznego w dwóch warszawskich
szpitalach.
31.07.2020 r. Prezenty od Nowożeńców
Odwiedzili nas nowożeńcy Klaudia i Marcin, którzy poprosili gości na swoim ślubie, aby
podarowali coś, co przyda się dzieciom na oddziałach onkologicznych, a następnie, zaraz po
sesji ślubnej, przywieźli te podarunki do naszej fundacji.
Przekażemy je dzieciom na oddziale onkologicznym!
Klaudii i Marcinowi życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia i dziękujemy
za okazane serce.
06.08.2020 r. Kolejne prezenty od Nowożeńców
Nie spodziewaliśmy się, że tak szybko odwiedzi nas już druga para nowożeńców, która
zostawi super prezenty dla dzieci z oddziału onkologicznego!
Już niedługo przekażemy wszystkie podarunki na oddział, dzieci będą przeszczęśliwe!
Jesteśmy ogromnie wdzięczni Oli i Piotrowi za ten wspaniały gest! I oczywiście życzymy
dużo szczęścia na nowej drodze życia.
19.08.2020 r. Nakarm Medyka!
Po urlopowej przerwie orientalne przysmaki znowu trafiły do dzielnego personelu
medycznego!
Dostarczyliśmy posiłki od wspaniałego Amrit JOY, które przygotowało obiady dla personelu
z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie oraz z Instytutu Matki i Dziecka w
Warszawie.
26.08.2020 r. Prezenty od nowożeńców dostarczone na oddział
Nareszcie mogliśmy dostarczyć prezenty od nowożeńców na oddział onkologii w Instytutu
Matki i Dziecka!
14 dni kwarantanny obejmuje nie tylko chorych, ale i dostarczane im przez nas przedmioty
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy dwóm młodym parom za przekazane upominki!

W 2020roku żaden z pracowników Fundacji, Członków Zarządu oraz członków Rady
Fundacji nie otrzymał żadnych nagród, premii i innych świadczeń finansowych poza
wynagrodzeniem.

