
 

 

 

SPRAWOZDNIE  MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  FUNDACJI 

MAM MARZENIE  

ZA ROK 2008 

 

Fundacja Mam Marzenie zajmuje się spełnianiem marzeń dzieci cierpiących na choroby 

zagrażające życiu.  

W okresie od 01.01.20078– 31.12.2008 r. Fundacja Mam Marzenie spełniła 553 

marzenia. 

Powstał nowy oddział fundacji w Trójmieście. 

W 2008 roku fundacja kontynuowała swoją działalność w oparciu o pracę wolontariuszy. 

Pozwoliło to uzyskać koszty administracyjne na poziomie 1,64% przychodów. 

Utrzymanie zasady działań fundacji w oparciu o wolontariat i nierozbudowywania jej 

infrastruktury pozwoliło na ugruntowanie pozycji FMM,  jako wiarygodnego i rzetelnego 

partnera dla naszych darczyńców i podopiecznych. 

 

 

 

 

Wolontariat: 
 

Rok 2008 był kolejnym rokiem zwiększenia szeregów wolontariuszy zaangażownych w 

wypełnianie misji fundacji w 16 oddziałach FMM (Olsztyn, Białystok, Warszawa, 

Lublin, Rzeszów, Kraków, Kielce, Łódź, Bydgoszcz, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, 

Poznań, Wrocław, Opole, Katowice, Trójmiasto). 

 

FMM utrzymała zasadę pracy wyłącznie przy udziale wolontariuszy. Nikt w FMM nie 

pobiera wynagrodzeń za swoją pracę. 
 

FMM kontynuowała współpracę z lekarzami – konsultantami medycznymi, którzy 

weryfikują diagnozy dzieci zgłaszanych do programu spełniania marzeń pod kątem 

zagrożenia życia. 

 

W ramach szerzenia postaw woluntarystycznych, oddziały Fundacji Mam Marzenie 

prowadziły liczne prezentacje w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz 

szkołach wyższych, przedstawiając ideę spełniania marzeń oraz pozyskując nowych 

wolontariuszy. 

  

 

 

 

Działalność marketingowa i public relations: 
 



 

 

W roku 2008 aktywnie włączała się w promocję fundacji, honorowa Ambasador FMM 

Pani Małgorzata Kożuchowska.  

 

Fundacja kontynuowała współpracę z Gazetą Wyborczą, Polityką, Wprost oraz TVP1, 

TVP2, TVP3, TVN, Radio Merkury). 

 

 Lokalna prasa i telewizja wielokrotnie opisywała i pokazywała działalność FMM, przez 

co fundacja pozyskała kolejnych wolontariuszy i sponsorów.  

 

W 2008 roku wolontariusze FMM zostali nagrodzeni za swoją pracę wieloma nagrodami 

lokalnymi i ogólnopolskimi.  

 

Fundacja w roku 2008 r. zakończyła pracę nad tworzeniem nowej strony internetowej 

www.mammarzenie.org.  

 

W 2008 roku FMM nawiązała współpracę z wieloma portalami internetowymi, 

promującymi ideę fundacji oraz pozyskującymi sponsorów i nowych wolontariuszy. 

 

W 2008 roku, wolontariusze FMM prowadzili szeroko zakrojoną kampanię promującą 
wpłatę 1% na rzecz OPP. 

 

W 2008 roku, w kampanię 1% włączyły się liczne media lokalne i krajowe. 

 

 

 

 

Sponsoring i pozyskiwanie funduszy na działalność statutową: 
 

 

W 2008 roku, FMM prowadziła cykliczne akcje pakowania zakupów w supermarketach  

przez wolontariuszy i przyjaciół fundacji, promując w ten sposób ideę fundacji oraz 

zbierając fundusze na spełnianie marzeń. 
 

FMM organizowała w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych akcje „Marzenie 

za grosik” oraz prelekcji, których efektem było podjęcie współpracy szkół z oddziałami.  

 

W 2008 r wsparcie misji fundacji w postaci darów rzeczowych stanowiło wartość ponad 

250 tys PLN   

 

Efektem kampanii 1% na rzecz OPP   było zebranie ok  2 800,000 PLN 

 

W roku 2008 fundacja czerpała fundusze ze środków pochodzących z nawiązek oraz 

świadczeń pieniężnych zasądzanych przez sądy karne , na  podstawie wpisu  do wykazu 

prowadzonego przez Ministerswo Sprawiedliwości. 

 



 

 

 Firmy, organizacje oraz osoby prywatne wspomagały misję FMM w ramach programu 

„Adopcji Marzeń”. 

 

Osoby prywatne wspierały FMM poprzez przekazywanie  darów rzeczowych, 

pieniężnych, przeznaczonych na spełnianie marzeń. Przekazywano fundusze zebrane 

podczas uroczystości rodzinnych ( śluby, komunie, pogrzeby). 

 

Biura Podróży, w ramach spełniania marzeń, finansowały wyjazdy dzieci. 

 

W 2008 r FMM organizowała szereg dużych akcji charytatywnych: 

 

- Wielka Gala Charytatywna „Spełniamy marzenia”, Poznań, grudzień 2008 

- Koncert zespołu HappySad, Kraków, grudzień 2008 

- Koncert zespołu „Wolna Grupa Bukowina”, Bydgoszcz, październik 2008 

- Licytacja samochodu Stanisława Lema podarowanego na rzecz FMM, akcja 

ogólnopolska, wrzesień 2008 

- koncert Agnieszki Chrzanowskiej, Kraków, czerwiec 2008 
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