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Wpis do Rejestru nastąpił w dniu 30.08.2002 r., sygnatura akt WA XIX NS -REJ.  
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NIP: 

526 26 54 001 
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Zamieszkała : ul. Ostródzka 60A, 03-289 Warszawa 
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-prof. dr hab. Anna Raciborska 

-Andrzej Nejman 

-Szymon Majewski 

-Dorota Katarzyna Miller-Greszta 

-Waldemar Skowroński 

- Sylwia Kępa 



Komisja Rewizyjna: 
-Małgorzata Nejman – Przewodnicząca 

-Barbara Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca 

-Agnieszka Wierzbicka – Sekretarz 

 

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 im. Tomka Osucha 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 im. Tomka Osucha" 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 2021 roku były realizowane poprzez następujące wydarzenia (projekty 

realizowane głównie online ze względu na pandemię Covid-19): 

 

 

Koncerty Spełnionych Marzeń - online 

22.03. 2021r. Koncert na scenie Amrit Joy – Artur Chamski 

Kochani! 

Mamy dla Was wielką nowinę .Wracamy z koncertami marzeń po przerwie . 

Pandemia nas nie zatrzymuje i działamy!  

Nasz pierwszy artysta, który wystąpił na specjalnie zbudowanej scenie w Amrit JOY to Artur 

Chamski. 

Już 22 marca o godzinie 20:00 startujemy na naszym fanpage na Facebooku i YouTube ze 

specjalnym koncertem dla naszej fundacji. 

 

29.03.2021 r. Koncert na scenie Amrit  Joy – Iwona Węgrowska 
  

Czy zaplanowaliście sobie poniedziałkowy wieczór przy świecach, dobrym napoju i 

koncercie Iwony Węgrowskiej? 

Tylko na naszej scenie  Iwona Węgrowska wykona utwór DZIWNY JEST TEN ŚWIAT!  

 

12.04.2021 r. Koncert na scenie Amrit Joy – Anja Orthodox 
  

Już dziś o 20:00 na naszym fanpage i YouTube zaprezentujemy występ Closterkeller . 

Cieszymy się, że będziecie mieli okazję usłyszeć niesamowity wokal Anja Orthodox!  

 

19.04.2021 r. Koncert na scenie Amrit Joy – Szymon Pejski i Łukasz Gorczyca 

 

Mamy nadzieję, że czekacie na kolejny koncert marzeń z utęsknieniem! Jak, co poniedziałek 

o 20:00 wyemitujemy występ gwiazd polskiej estrady, duet Szymon Pejski & Łukasz 

Gorczyca. 

Kto będzie z nami?  

https://www.facebook.com/amritjoystreetfood/?__cft__%5b0%5d=AZWHV7-YgspTr3eC0VCNt44KEmTm5ESMznjky-QQKLYAWfJwd_Qn1yKwRp9txuZukkt4X_-NGLUmqrxgQYanuC0wGgTXs7GU9d5aRhORBDEke9oxWPtGR2D6-gbW7ZpnFutzoZHnqF0qRt589kuPwLAsDYb-ZHq7qf43Uotn34765PV5R2Kb9K5jXlaBuhA64iQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/arturchamski?__cft__%5b0%5d=AZWHV7-YgspTr3eC0VCNt44KEmTm5ESMznjky-QQKLYAWfJwd_Qn1yKwRp9txuZukkt4X_-NGLUmqrxgQYanuC0wGgTXs7GU9d5aRhORBDEke9oxWPtGR2D6-gbW7ZpnFutzoZHnqF0qRt589kuPwLAsDYb-ZHq7qf43Uotn34765PV5R2Kb9K5jXlaBuhA64iQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/arturchamski?__cft__%5b0%5d=AZWHV7-YgspTr3eC0VCNt44KEmTm5ESMznjky-QQKLYAWfJwd_Qn1yKwRp9txuZukkt4X_-NGLUmqrxgQYanuC0wGgTXs7GU9d5aRhORBDEke9oxWPtGR2D6-gbW7ZpnFutzoZHnqF0qRt589kuPwLAsDYb-ZHq7qf43Uotn34765PV5R2Kb9K5jXlaBuhA64iQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fanpage?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWXVPrA1AWBpUSWPjll6DL5kz_fvr6XU1WF2i-9-WHyaPxjNIAlc9lki6SDJjzUrapD7vRFFTxu_5hKYmO92OPbYVnKGNrMggBB7jUBGuLYzA6Po5Q8SdCk-58TMTsT0_yowpNnSXN7GVaHUMd7c6lJ6-IQTJysugDzZHRSbnk1A40rxp05htd3NQBv2-JmbwA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/youtube?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWXVPrA1AWBpUSWPjll6DL5kz_fvr6XU1WF2i-9-WHyaPxjNIAlc9lki6SDJjzUrapD7vRFFTxu_5hKYmO92OPbYVnKGNrMggBB7jUBGuLYzA6Po5Q8SdCk-58TMTsT0_yowpNnSXN7GVaHUMd7c6lJ6-IQTJysugDzZHRSbnk1A40rxp05htd3NQBv2-JmbwA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wyst%C4%99p?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWXVPrA1AWBpUSWPjll6DL5kz_fvr6XU1WF2i-9-WHyaPxjNIAlc9lki6SDJjzUrapD7vRFFTxu_5hKYmO92OPbYVnKGNrMggBB7jUBGuLYzA6Po5Q8SdCk-58TMTsT0_yowpNnSXN7GVaHUMd7c6lJ6-IQTJysugDzZHRSbnk1A40rxp05htd3NQBv2-JmbwA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/closterkeller?__cft__%5b0%5d=AZWXVPrA1AWBpUSWPjll6DL5kz_fvr6XU1WF2i-9-WHyaPxjNIAlc9lki6SDJjzUrapD7vRFFTxu_5hKYmO92OPbYVnKGNrMggBB7jUBGuLYzA6Po5Q8SdCk-58TMTsT0_yowpNnSXN7GVaHUMd7c6lJ6-IQTJysugDzZHRSbnk1A40rxp05htd3NQBv2-JmbwA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/AnjaOrthodox.official?__cft__%5b0%5d=AZWXVPrA1AWBpUSWPjll6DL5kz_fvr6XU1WF2i-9-WHyaPxjNIAlc9lki6SDJjzUrapD7vRFFTxu_5hKYmO92OPbYVnKGNrMggBB7jUBGuLYzA6Po5Q8SdCk-58TMTsT0_yowpNnSXN7GVaHUMd7c6lJ6-IQTJysugDzZHRSbnk1A40rxp05htd3NQBv2-JmbwA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/pejskiszymon/?__cft__%5b0%5d=AZWf2d5oVDNqPiIeRU2nS8lZ4DBe0cL9rtQcG8ITg2qHerF1yfY8pPjgkUkUAsQmYBrB6Jb6tCVbnRhfxp2d1V_dodO-t0KyTyM7_8E3DHHSP05RQ2ehzXckwB7wk7bukx_R3zxgm_4UB0Dd0YWnjo4kVrFr96rhqgjT9rGignJKxaEQXs_Hoba4bpCzX5jTGPs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lukasz.gorczyca.5?__cft__%5b0%5d=AZWf2d5oVDNqPiIeRU2nS8lZ4DBe0cL9rtQcG8ITg2qHerF1yfY8pPjgkUkUAsQmYBrB6Jb6tCVbnRhfxp2d1V_dodO-t0KyTyM7_8E3DHHSP05RQ2ehzXckwB7wk7bukx_R3zxgm_4UB0Dd0YWnjo4kVrFr96rhqgjT9rGignJKxaEQXs_Hoba4bpCzX5jTGPs&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lukasz.gorczyca.5?__cft__%5b0%5d=AZWf2d5oVDNqPiIeRU2nS8lZ4DBe0cL9rtQcG8ITg2qHerF1yfY8pPjgkUkUAsQmYBrB6Jb6tCVbnRhfxp2d1V_dodO-t0KyTyM7_8E3DHHSP05RQ2ehzXckwB7wk7bukx_R3zxgm_4UB0Dd0YWnjo4kVrFr96rhqgjT9rGignJKxaEQXs_Hoba4bpCzX5jTGPs&__tn__=-%5dK-R


 

26.04.2021 r. Koncert na scenie Amrit Joy – kubańska muzyka 
 

Wyjątkowy koncert muzyki kubańskiej na scenie Fundacji Spełnionych Marzeń im. Tomka 

Osucha, zbudowanej w restauracji Amrit JOY! 

 

10.05.2021 r. Koncert na scenie Amrit Joy – Marcin Czyżewski 

 

Na naszej scenie jedyny w swoim rodzaju Marcin Czyżewski. 

Niesamowity głos na poprawę humoru na początek tygodnia już o 20:00 na naszym YouTube 

i Facebooku, kto będzie z nami? 

 

17.05.2021 r. Koncert na scenie Amrit Joy – Magda Bereda 

 

Wyjątkowy koncert Magdy Bereda na scenie Fundacji Spełnionych Marzeń im. Tomka 

Osucha, zbudowanej w restauracji Amrit JOY! 

Koniecznie oznaczcie znajomego, który musi usłyszeć anielski głos Magdy w specjalnym 

koncercie dla naszej fundacji! 

Widowisko będziecie mogli oglądać na telefonie, laptopie, komputerze czy tablecie. W 

drodze możecie włączyć i posłuchać niesamowitych piosenek kompozycji Magdy i znanych 

coverów w jej wykonaniu. 

 

24.05.2021 r. Koncert na scenie Amrit Joy – Adrian Kowalski 

 

Na scenie Fundacji Spełnionych Marzeń im. Tomka Osucha, zbudowanej w restauracji Amrit 

JOY wystąpił Adrian Kowalski! 

 

31.05.2021 r. Koncert na scenie Amrit Joy – Sasha Strunin 

Blondwłosa piękność dziś zagości na naszej scenie w Amrit JOY. Sasha Strunin jest jedną z 

przyjaciółek naszej fundacji. 

Cieszymy się, że udało się nam gościć ją na naszych specjalnych koncertach marzeń. 

 

14.06.2021 r. Koncert na scenie Amrit Joy – Wojtek Wieczorek 

 

Kochani, 

Wyjątkowy koncert Marcina Staszek wraz z Wojtekiem Wieczorekiem, z którym tworzą 

projekt Wytrawni Unplugged na scenie Fundacji Spełnionych Marzeń im. Tomka Osucha, 

zbudowanej w restauracji Amrit JOY! 

 

Webinary 
 
16.03.2021 r. Inteligencja Emocjonalna w praktyce 

 

Przed nami warsztaty z INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ W PRAKTYCE ! 

Warsztaty poprowadzi Andrzej Śmiech. 

Polecamy szczególnie rodzicom naszych podopiecznych. 

https://www.facebook.com/magdamelodies?__cft__%5b0%5d=AZUyyLtgg3l6uxQVJ0i4MzLXq-uZGhlxi0ebjfhd8g7Rw8_x4zA0Z1D184qGBoDhPO697QvphMGJUxDR8GGtQaogyV9Ndnnm7Tx6WLQYsRornFsiLZZJzV-gZ7eiGvsmf40evGQt_FTGULhMd8i4o8Cm3Qw66kO6tzvHVCCQZ35bzjO-fuoInR9DvRLHpXiSgNjcrwoshmt432rpqyDyNKb4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/amritjoystreetfood/?__cft__%5b0%5d=AZUaZcJ4M2k7lIfWYbw8XdSNV2BtjqsMPHiXdzPSpzeS4-nwJJ26k6-yBvpWPiJWwNqPGMwWaFKSg_NKWHAuX00Wa0bk3yENGo5TsvMiLqlu44JHUV4bRScFJ5eWy70zAtwvNBdKBSUQqth07QV08M2qTGgFfIPNKkGWL0RTpjAEvgF1eDGh8GpLZNqwRzFPi8VX_02XcL19jg4V47fQ79pD&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/amritjoystreetfood/?__cft__%5b0%5d=AZUaZcJ4M2k7lIfWYbw8XdSNV2BtjqsMPHiXdzPSpzeS4-nwJJ26k6-yBvpWPiJWwNqPGMwWaFKSg_NKWHAuX00Wa0bk3yENGo5TsvMiLqlu44JHUV4bRScFJ5eWy70zAtwvNBdKBSUQqth07QV08M2qTGgFfIPNKkGWL0RTpjAEvgF1eDGh8GpLZNqwRzFPi8VX_02XcL19jg4V47fQ79pD&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kowalskiadi?__cft__%5b0%5d=AZUaZcJ4M2k7lIfWYbw8XdSNV2BtjqsMPHiXdzPSpzeS4-nwJJ26k6-yBvpWPiJWwNqPGMwWaFKSg_NKWHAuX00Wa0bk3yENGo5TsvMiLqlu44JHUV4bRScFJ5eWy70zAtwvNBdKBSUQqth07QV08M2qTGgFfIPNKkGWL0RTpjAEvgF1eDGh8GpLZNqwRzFPi8VX_02XcL19jg4V47fQ79pD&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/amritjoystreetfood/?__cft__%5b0%5d=AZVzIVvqxNO7xkrzzGTylMyFjsaRoJBVU22mB3JRkFV8eC676waS_Ei5d8ZLpJeT1dkFvEO5KWfCrSi4GtXB4I0Gx9Ls1uhRwCc4PJLinuCV5_Ads6lAcoZzZkxOCDNtd7PE3Vgu8y2HBk7uqaLWBOVUav-vJQF39wWBKipAAmkcJcRtWdalc8RoEAsXrX7F4xx2vJlvQ5hsSW9JvvxaqZBtZ6lQVaSpHnR3tPoZ0KL-Kg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sashastruninofficial?__cft__%5b0%5d=AZVzIVvqxNO7xkrzzGTylMyFjsaRoJBVU22mB3JRkFV8eC676waS_Ei5d8ZLpJeT1dkFvEO5KWfCrSi4GtXB4I0Gx9Ls1uhRwCc4PJLinuCV5_Ads6lAcoZzZkxOCDNtd7PE3Vgu8y2HBk7uqaLWBOVUav-vJQF39wWBKipAAmkcJcRtWdalc8RoEAsXrX7F4xx2vJlvQ5hsSW9JvvxaqZBtZ6lQVaSpHnR3tPoZ0KL-Kg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/spelnionychmarzen/photos/a.136493488043/10158633148323044/?__cft__%5b0%5d=AZVva2MA2OkBoyr668EXn0oC4BK_1cFxmnQ8XBliFMRjQOJuih3d28-fRWSX3j0-HoIwbFK04t0Kr9OAxZvYrOAhuCEMM3goCVz6v1AXiSWjLUOQ33hKtUhOgTct_BwwLthEm9FX3tXM0EMMvXu7blIEhMldkJEYI8qcR0RBiUQ1VYnwzNXp0q4STftbhINTH60&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/spelnionychmarzen/photos/a.136493488043/10158633148323044/?__cft__%5b0%5d=AZVva2MA2OkBoyr668EXn0oC4BK_1cFxmnQ8XBliFMRjQOJuih3d28-fRWSX3j0-HoIwbFK04t0Kr9OAxZvYrOAhuCEMM3goCVz6v1AXiSWjLUOQ33hKtUhOgTct_BwwLthEm9FX3tXM0EMMvXu7blIEhMldkJEYI8qcR0RBiUQ1VYnwzNXp0q4STftbhINTH60&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/smiechandrzej/?__cft__%5b0%5d=AZWCSQyvHqVrUhJviybbvJwLdPka08PaoqsEJeFTDFdmhGoQZNaJLSllfL4hzL2MQOshBucCLYNkVhzCmv40sXmhmHdlAZb4Nv9q7hgpi81yzXRt8PAJA9ZYyc2RjA9sxwEPlvMO9BAjshh1hPkcWVV1hgwRnda1PAfFIV97NLhtK6MGB1e7EAkS1jLhPjAFLm8&__tn__=kK-R


  

13.04.2021 r. Warsztaty prowadzone przez Andrzeja Śmiech 
  

Podczas 2 godzinnego warsztatu będziemy omawiać strategie i metody przechodzenia przez 

codzienne wyzwania jakie stawia nam życie. Każda z sytuacji zostanie poddana analizie oraz 

grupowej refleksji. Na kanwie wydobytych wniosków, uczestnicy będą 

mieli szansę przedyskutować alternatywy zachowań prowadzących do oczekiwanych 

rezultatów  

 

25.05.2021r. Jesteśmy tym, gdzie przebywamy. Jak stworzyć wokół siebie Pozytywną 

Przestrzeń.? 

 

Przed nami webinar pt.” Jesteśmy tym, gdzie przebywamy. Jak stworzyć wokół siebie 

Pozytywną Przestrzeń?”  

Warsztaty poprowadzi Aziralili Agnieszka Dirks, ekspertka Pozytywnych Przestrzeni Pro i 

Sztuki Pozytywnej. 

 

Imprezy okolicznościowe 

 

01.04.2021 r. Prezenty od zajączka 

Kochani, 

rozdawaliśmy prezenty od zajączka dla najmłodszych. 

Dotarliśmy do Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego oraz do 

warszawskiego szpitala klinicznego dla Dzieci. 

Najmłodsi zostali obdarowani balonami z foxandjoy.pl oraz ciasteczka od sowyslodkiswiat  

Dziękujemy! 

  

01.06.2021 r. Dzień Dziecka 

  

Tęskniliśmy za naszymi podopiecznymi . Cieszymy się, że 1 czerwca mogliśmy obdarować 

dzieci upominkami. Brakowało nam tych uśmiechów!  

Przy współpracy z Fundacją Duval przekazaliśmy lego, słodkości, balony.  

Nie możemy się doczekać, kiedy ponownie zawitamy na oddziałach. 

Dzisiejszy dzień dał nam wiele energii do działania!  

Oby każdego dnia na twarzach naszych podopiecznych gościły uśmiechy. 

Kochani dobro wraca i nie zapominajmy o tym! 

 

21.12.2021 r. Prezenty na Boże Narodzenia 

 

Nasze fundacyjne elfy dotarły na warszawskie oddziały z prezentami. 

To był magiczny dzień. 

Mogliśmy obdarować podopiecznych upominkami typu: książki, zabawki, materiały 

edukacyjne oraz szczoteczki soniczne i wiele innych. 

Szczególne podziękowania kierujemy do naszych darczyńców : 

-Julii Jaszczewskiej i Marii Strojnej za przekazanie szczoteczek sonicznych w imieniu 

pracowników kancelarii PWC Legal 

-Ilonie Hackenberg wraz z mężem za zorganizowanie zbiórki 

https://www.facebook.com/ilona.hackenberg.5?__cft__%5b0%5d=AZXV78OlYZMuoZrYBxVtm_8FNx1hQ8nTLBf6ehiGN0z_QSBkeXvG4wlrCht8_oLD-shD9a26359Mi0tHMnEIxSvG7M2cFfQapGmY71XDGZJEHrKf6ZdY7a9QS_YI_Kamn1EIYJKxlOaC-jsVIFZuq0V9SWOFlRbcD7UWGw2kIqzo1PlT8i80H2xi0fIogUzLdjw&__tn__=-%5dK-R


-Magdalenie Roguszewskiej za przekazanie książek oraz materiałów edukacyjnych oraz 

misiów 

-Patrycji Beredzie za przekazanie słodkości  

-SP nr.204 im.19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Warszawie za zorganizowanie zbiórki 

Dziękujemy wielu innym osobom i firmom których nie sposób wszystkich wymienić 

Z całego serca dziękujemy ! 

Prezenty przekazaliśmy do Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży i 

Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie. 

 

   

INNE 

 

01.04.2021 r. Posiłki dla medyków 

Rozdaliśmy posiłki dla Medyków od Amrit_joy. 

 

01.06.2021 r. Nakarm medyka! 

 

Oprócz prezentów z okazji Dnia Dziecka dzięki Amrit Joy dostarczyliśmy także posiłki dla 

lekarzy.  

 

06.04.2021 r. Prezenty z USA 

 

Z całego serca dziękujemy Pani Lucynie T. za cudowną paczkę z U.S.A pełną niespodzianek 

dla naszych najmłodszych podopiecznych! 

Dobro wraca.  

A my tego dobra życzymy Pani jak najwięcej. 

 

 24.06.2021 r. Nakarm medyka! 

  

Kolejna akcja za nami i mamy nadzieję, że z Waszą pomocą jeszcze przeprowadzimy 

wspólnie wiele charytatywnych wydarzeń. 

Dziękujemy Amrit JOY za wsparcie akcji POSIŁKI DLA MEDYKÓW. Wiemy, że zawsze 

możemy na Was liczyć!  

 

08.07.2021 r. Posiłki dla medyków! 
  

Dziś kolejny dzień pod hasłem posiłki dla medyków. 

To oni wraz z Rodzinami są zawsze blisko naszych podopiecznych. 

My także staramy dbać jak tylko możemy. 

Dziękujemy firmie AmritJOY za pyszne obiady. 

  

24.07.2021 r. Obiad dla medyka! 

 

Lekarze, którzy każdego dnia walczą u boku małych podopiecznych. 

U nas stało się już tradycją, że z ogromną radością wspieramy akcję „posiłki dla medyków”. 

Na zdrowie !  

  

 

 

https://www.facebook.com/magdalena.roguszewska?__cft__%5b0%5d=AZXV78OlYZMuoZrYBxVtm_8FNx1hQ8nTLBf6ehiGN0z_QSBkeXvG4wlrCht8_oLD-shD9a26359Mi0tHMnEIxSvG7M2cFfQapGmY71XDGZJEHrKf6ZdY7a9QS_YI_Kamn1EIYJKxlOaC-jsVIFZuq0V9SWOFlRbcD7UWGw2kIqzo1PlT8i80H2xi0fIogUzLdjw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/patrycja.dawid.31?__cft__%5b0%5d=AZXV78OlYZMuoZrYBxVtm_8FNx1hQ8nTLBf6ehiGN0z_QSBkeXvG4wlrCht8_oLD-shD9a26359Mi0tHMnEIxSvG7M2cFfQapGmY71XDGZJEHrKf6ZdY7a9QS_YI_Kamn1EIYJKxlOaC-jsVIFZuq0V9SWOFlRbcD7UWGw2kIqzo1PlT8i80H2xi0fIogUzLdjw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__cft__%5b0%5d=AZXV78OlYZMuoZrYBxVtm_8FNx1hQ8nTLBf6ehiGN0z_QSBkeXvG4wlrCht8_oLD-shD9a26359Mi0tHMnEIxSvG7M2cFfQapGmY71XDGZJEHrKf6ZdY7a9QS_YI_Kamn1EIYJKxlOaC-jsVIFZuq0V9SWOFlRbcD7UWGw2kIqzo1PlT8i80H2xi0fIogUzLdjw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/amritjoystreetfood/?__cft__%5b0%5d=AZV0N_61gLuZHQV4asT14z8nDmVSU6Ubi_3hUo9e-YKS-zY7dRJzNICxH5LokbGG6jydwSwY2NMklgOLTlefpMTuNsbxaguEbwWM0O27mf1Mie1r7WWI4Gjm2kp_ifuZLMoYe5D4mwacv7rJ8efR8d5DteSq61RZxm8SqHQOaX5QYVe1hDpNPvUwojD8PVnv3_8&__tn__=kK-R


25.08.2021 r. Prezenty od nowożeńców 
 

Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest 

miłości wobec drugiego” 

Dziś biuro fundacji odwiedziła młoda para. 

Martyna Fołtyn i Sebastian Fołtyn którzy zamiast kwiatów poprosili gości weselnych o 

zabawki oraz przybory szkolne. 

Przekazali je dla naszych podopiecznych. 

Z całego serca dziękujemy! 

Młodej Parze życzymy miłości i zdrowia i spełnienia na nowej drodze życia! 

 

27.08.2021 r. Prezenty od młodej pary! 

 

Kolejna wyjątkowa Para Młoda Angelika Kłębek i Łukasz Kłębek stając na ślubnym kobiercu 

zamiast kwiatów poprosiła gości o upominki dla naszych podopiecznych. 

Dziękujemy bardzo i życzymy mnóstwa spełnionych marzeń na nowej drodze życia. 

 

23.09.2021 r. Posiłek dla medyka! 

 

Lekarze i personel medyczny pracują na najwyższych obrotach, nierzadko kosztem rodziny i 

najbliższych.  

Chcąc jak najbardziej odciążyć lekarzy i pielęgniarki i pozwolić skupić im się na walce z 

chorobą, zaoferowaliśmy po raz kolejny posiłki. 

Dziękujemy Amrit Joy  

 

30.09.2021 r. Przekazanie prezentów od nowożeńców 

 

Dziś przekazaliśmy upominki dla dzieci z Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci 

i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka. 

Przekazały nam je dwie wyjątkowe pary młode. 

Bardzo dziękujemy Angelika Kłębek Łukasz Kłębek oraz Sebastian Fołtyn Martyna Fołtyn 

 

07.10.2021 r. Prezenty i woreczki na broviaki 

 

Po raz kolejny udało nam się przekazać naszym podopiecznym upominki oraz woreczki na 

broviaki. 

Tym razem odwiedziliśmy dzieci na oddziale onkologicznym w Szpitalu Klinicznym 

dziecięcym przy ul Żwirki i Wigury. 

Jedna z naszych podopiecznych przygotowała nam przepiękną laurkę z podziękowaniami dla 

Fundacji oraz darczyńców. 

 

 

19.11.2021r. Narzędzia mikrochirurgiczne dla IMiD  
 

Kochani, 

Niby trochę u nas cicho, a jednak bardzo dużo się dzieje. 

Dzisiejszego poranka przekazaliśmy narzędzia mikrochirurgiczne dla Kliniki Onkologii i 

Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w IMiD w Warszawie. 

Dużo zdrowia dla wszystkich! 

 

https://www.facebook.com/martyna.mita?__cft__%5b0%5d=AZUWbqsK6eH5ndcYoBm3xdRAA_mbcyPLt6_XcDjosPKqZRqOEyW3m_nozkJu9ilBXrDpZt3P_yJ6AckwsEG3oWN6HgI0rbA5Xi85dbAV3-NzLQ2IB5SQaAYO7ww86iRwYL4__2gAjYuAHZ6EJws316qdABAKkbrj4f19lKSfPmy76BzPmAOGycjjh0cQg_ENyYM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004351685070&__cft__%5b0%5d=AZUWbqsK6eH5ndcYoBm3xdRAA_mbcyPLt6_XcDjosPKqZRqOEyW3m_nozkJu9ilBXrDpZt3P_yJ6AckwsEG3oWN6HgI0rbA5Xi85dbAV3-NzLQ2IB5SQaAYO7ww86iRwYL4__2gAjYuAHZ6EJws316qdABAKkbrj4f19lKSfPmy76BzPmAOGycjjh0cQg_ENyYM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003864804668&__cft__%5b0%5d=AZW9lCl6CvlGUdWLkcA5j78ExxS2umhAQ0rayT81vuAOZB-7sDJwtpCeR8L09XZoNZFPaCvPvsrHRkEbNI_cCUjljbpbRJ7ZwtXULTAKLPqLdlZ2jv7uZHLsislUXZj0yiga25Hu_FqDi8uO8fwoqaqt_ehO-E3l-W90N3uQ8iZBbGDitcs5zmAtwguR9QoMmxI&__tn__=-%5dK-R
https://www.instagram.com/_u/amrit_joy?fbclid=IwAR0QJhhmh6Mc886aNh_-f4mEd8IHgItWzOkM9BZfXqCWcZabvn9j20HESfo
https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__cft__%5b0%5d=AZVGKKqUDDcjtFBwKFLtKijECrrDJ5oLIi8Fi99jt7MIL2BBeaLNhnVs-aAS96nPSH4qdZByLblw9Wx0Y9vPw1Qoy49BAHdH7d77412zZs1BY5CJhBE-YYGCVnfuE-Sq8GpDoHnSCZTJ2uC7-KkbGhvcMdNpCJK9Bn9DPw4LSrVAsLgUJPpZ3EpGkwhLqQTzyfY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__cft__%5b0%5d=AZVGKKqUDDcjtFBwKFLtKijECrrDJ5oLIi8Fi99jt7MIL2BBeaLNhnVs-aAS96nPSH4qdZByLblw9Wx0Y9vPw1Qoy49BAHdH7d77412zZs1BY5CJhBE-YYGCVnfuE-Sq8GpDoHnSCZTJ2uC7-KkbGhvcMdNpCJK9Bn9DPw4LSrVAsLgUJPpZ3EpGkwhLqQTzyfY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Instytut-Matki-i-Dziecka-220646277965006/?__cft__%5b0%5d=AZVGKKqUDDcjtFBwKFLtKijECrrDJ5oLIi8Fi99jt7MIL2BBeaLNhnVs-aAS96nPSH4qdZByLblw9Wx0Y9vPw1Qoy49BAHdH7d77412zZs1BY5CJhBE-YYGCVnfuE-Sq8GpDoHnSCZTJ2uC7-KkbGhvcMdNpCJK9Bn9DPw4LSrVAsLgUJPpZ3EpGkwhLqQTzyfY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003864804668&__cft__%5b0%5d=AZVGKKqUDDcjtFBwKFLtKijECrrDJ5oLIi8Fi99jt7MIL2BBeaLNhnVs-aAS96nPSH4qdZByLblw9Wx0Y9vPw1Qoy49BAHdH7d77412zZs1BY5CJhBE-YYGCVnfuE-Sq8GpDoHnSCZTJ2uC7-KkbGhvcMdNpCJK9Bn9DPw4LSrVAsLgUJPpZ3EpGkwhLqQTzyfY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004351685070&__cft__%5b0%5d=AZVGKKqUDDcjtFBwKFLtKijECrrDJ5oLIi8Fi99jt7MIL2BBeaLNhnVs-aAS96nPSH4qdZByLblw9Wx0Y9vPw1Qoy49BAHdH7d77412zZs1BY5CJhBE-YYGCVnfuE-Sq8GpDoHnSCZTJ2uC7-KkbGhvcMdNpCJK9Bn9DPw4LSrVAsLgUJPpZ3EpGkwhLqQTzyfY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/martyna.mita?__cft__%5b0%5d=AZVGKKqUDDcjtFBwKFLtKijECrrDJ5oLIi8Fi99jt7MIL2BBeaLNhnVs-aAS96nPSH4qdZByLblw9Wx0Y9vPw1Qoy49BAHdH7d77412zZs1BY5CJhBE-YYGCVnfuE-Sq8GpDoHnSCZTJ2uC7-KkbGhvcMdNpCJK9Bn9DPw4LSrVAsLgUJPpZ3EpGkwhLqQTzyfY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Szpital-Kliniczny-dzieci%C4%99cy-ul-%C5%BBwirki-i-Wigury-206905473113265/?__cft__%5b0%5d=AZWc_tToW84desp8pjKT8HyV5mm3Wpzgcr12RDtCvjP_vRBELjKUuFMYejiT-eXGJ0_0Onp4X7EtQy6sSgboqZfcZyyqw5encRwGjpJpWnsKHx3wdT3CmzU28VJW4BOnIvVKdeTRC1v9qc3HMUGpSIEc-a026RfRdm_pqbR86Fz7FH2wnkKO2nl711kOTcJXMj8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Szpital-Kliniczny-dzieci%C4%99cy-ul-%C5%BBwirki-i-Wigury-206905473113265/?__cft__%5b0%5d=AZWc_tToW84desp8pjKT8HyV5mm3Wpzgcr12RDtCvjP_vRBELjKUuFMYejiT-eXGJ0_0Onp4X7EtQy6sSgboqZfcZyyqw5encRwGjpJpWnsKHx3wdT3CmzU28VJW4BOnIvVKdeTRC1v9qc3HMUGpSIEc-a026RfRdm_pqbR86Fz7FH2wnkKO2nl711kOTcJXMj8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__cft__%5b0%5d=AZVznnFpE3tFw-d6SY2IXuHvNMMdxhzM87jhXcwJKkifK9_38xe-oYmItw8v6gDAyY_DIGc-Ega3BADOxLDfzhZwh4la59uWuvawXDGNlkm5-I-0oi3kyPnicTwwh-4QxFDskc1BWMQiQyBgUA-PUgLO4Ix7asZ1Fq8jOFnH2It8RsPOtgD5Ul4zQ_-wedVamkI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__cft__%5b0%5d=AZVznnFpE3tFw-d6SY2IXuHvNMMdxhzM87jhXcwJKkifK9_38xe-oYmItw8v6gDAyY_DIGc-Ega3BADOxLDfzhZwh4la59uWuvawXDGNlkm5-I-0oi3kyPnicTwwh-4QxFDskc1BWMQiQyBgUA-PUgLO4Ix7asZ1Fq8jOFnH2It8RsPOtgD5Ul4zQ_-wedVamkI&__tn__=kK-R


20.11.2021 r. Akcja Układamy Pomagamy!! 

 

Kochani! 

Wystartowała kolejna edycja świąteczna Blockowej akcji charytatywnej 

#UkładamyPomagamy!  

Pamiętacie zasady Akcji? Chętnie Wam przypomnimy!  

-Zrób zdjęcie przedstawiające proces układania klocków!  

-Wstaw zdjęcie na swój profil na Facebooku lub Instagramie. Pamiętaj, post powinien być 

publiczny!  

-Oznacz zdjęcie hasztagami #UkładamyPomagamy #KlockiBlocki 

#FundacjaSpełnionychMarzeń  

-Dzięki Tobie firma KlockiBlocki przekaże 5 zł na naszą Fundację  

Akcja trwa od 19.11.2021 do 31.12.2021!  

Namów do udziału w Akcji Układamy-Pomagamy wszystkich przyjaciół, znajomych 

sąsiadów, kolegów i koleżanki ze szkoły lub pracy! Spełniajmy marzenia dzieciaków!  

Gotowi? Do startu... Układamy!!  

 

 

W 2021roku żaden z pracowników Fundacji, Członków Zarządu oraz członków Rady 

Fundacji nie otrzymał żadnych nagród, premii i innych świadczeń finansowych poza 

wynagrodzeniem.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/uk%C5%82adamypomagamy?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVSMo1hUhfXYobabJ95dDVVIgX_pS7gi1UJJ9PpSPxTsdOdwRSF_LiAonPmEU-QmtuH118Ms8tIEV3cfmoKrDRIKRFOOAX-GPBRiGXdTSvCYiF6goKaf6YpzKYW9V0g4oB5wNksaSObLMMXckKOEWIG4ojDIyCGEnnvti4UFlOhBuvMM__w5u6uMJ6v9h_dcGk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/uk%C5%82adamypomagamy?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVSMo1hUhfXYobabJ95dDVVIgX_pS7gi1UJJ9PpSPxTsdOdwRSF_LiAonPmEU-QmtuH118Ms8tIEV3cfmoKrDRIKRFOOAX-GPBRiGXdTSvCYiF6goKaf6YpzKYW9V0g4oB5wNksaSObLMMXckKOEWIG4ojDIyCGEnnvti4UFlOhBuvMM__w5u6uMJ6v9h_dcGk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/klockiblocki?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVSMo1hUhfXYobabJ95dDVVIgX_pS7gi1UJJ9PpSPxTsdOdwRSF_LiAonPmEU-QmtuH118Ms8tIEV3cfmoKrDRIKRFOOAX-GPBRiGXdTSvCYiF6goKaf6YpzKYW9V0g4oB5wNksaSObLMMXckKOEWIG4ojDIyCGEnnvti4UFlOhBuvMM__w5u6uMJ6v9h_dcGk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fundacjaspe%C5%82nionychmarze%C5%84?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVSMo1hUhfXYobabJ95dDVVIgX_pS7gi1UJJ9PpSPxTsdOdwRSF_LiAonPmEU-QmtuH118Ms8tIEV3cfmoKrDRIKRFOOAX-GPBRiGXdTSvCYiF6goKaf6YpzKYW9V0g4oB5wNksaSObLMMXckKOEWIG4ojDIyCGEnnvti4UFlOhBuvMM__w5u6uMJ6v9h_dcGk&__tn__=*NK-R

