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1. Opis działalności Fundacji Mam Marzenie 

 

Fundacja Mam Marzenie powstała 14 czerwca 2003 roku w Krakowie z inicjatywy 

Piotra Piwowarczyka, jako organizacja skupiająca ludzi dobrej woli pragnących, w myśl idei 

wolontariatu, spełniać marzenia ciężko chorych dzieci. Jej powstanie zostało zainspirowane 

spełnieniem ostatniego życzenia Chrisa Greciusa, którego historia stała się początkiem 

światowego ruchu spełniania marzeń chorych dzieci. Fundacja została zarejestrowana 

w Krajowym Rejestrze Sądowym 24.10.2003 roku pod numerem 0000177137 w XI Wydziale 

Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia. Numer Identyfikacji Podatkowej 676-225-12-70 

otrzymała 26.11.2003 roku na mocy decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Stare 

Miasto. Numer REGON: 356763452. Status Organizacji Pożytku Publicznego Fundacja 

uzyskała 17.05.2004 roku. 

Fundacja została powołana do życia w Polsce, by udzielać pomocy rodzicom i dzieciom 

w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności by spełniać marzenia polskich dzieci 

cierpiących na choroby zagrażające ich życiu, bez względu na miejsce zamieszkania, 

pochodzenie społeczne i status majątkowy zgodnie z ideą wniesienia w życie chorego dziecka 

nadziei, siły i radości. Do programu Fundacji może zostać zakwalifikowane dziecko między 3. 

a 18. rokiem życia, cierpiące na chorobę zagrażającą jego życiu.  

Drugim celem Fundacji jest skupianie osób pragnących bezinteresownie pracować dla 

dobra innych. Od początku działalności główny ciężar realizacji misji statutowej spoczywa na 

wolontariuszach. W każdym województwie promujemy ideę spełniania marzeń chorych 

dzieci i znajdujemy ludzi, którzy chcą włączyć się w naszą działalność. Żadna z osób 

realizujących marzenia dzieci czy reprezentujących Fundację nie otrzymuje wynagrodzenia. 

Jesteśmy dumni, że wszyscy w naszej organizacji są wolontariuszami. 

Trzecim obszarem działalności Fundacji jest promocja i profilaktyka zdrowia. Od 

pięciu lat, realizując marzenie Krystiana, organizujemy Dzień Marzeń, w trakcie którego we 

wszystkich oddziałach prowadzone są badania profilaktyczne dzieci pod kątem wczesnego 

wykrywania chorób nowotworowych. Przy współpracy z lekarzami onkologami i pediatrami 

staramy się zwrócić uwagę rodziców na wczesne objawy chorób nowotworowych.  
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2. Działalność statutowa Fundacji Mam Marzenie w 2015 roku 

W 2015 roku udało się spełnić 670 marzeń dzieci od 3 do 18 roku życia cierpiących na 

choroby bezpośrednio zagrażające życiu. W porównaniu z latami poprzednimi udało się 

zrealizować o 8 marzeń mniej niż w 2013 roku i 23 marzenia mniej niż w 2014 roku. Spadek 

liczby spełnionych marzeń związany był z zawieszeniem działalności jednego z oddziałów 

(Gorzów Wlkp.). Większość Marzycieli stanowili chłopcy (351), zrealizowaliśmy marzenia 

319 dziewczynek. Średnia wieku Marzyciela to 10,54 lat. W 2015 roku pod opieką Fundacji 

Mam Marzenie było 935 dzieci, w tym dzieci ze spełnionymi marzeniami oraz te czekające na 

realizacje marzenia. 

 

Wykres 1. Ilość spełnionych marzeń przez Fundację Mam Marzenie w latach 2003-2015. 

W ciągu dwunastu lat działalności spełniliśmy 6389 marzeń z czterech kategorii. W 

minionym roku rozkład spełnionych marzeń był bardzo podobny do lat wcześniejszych:  

 Chciałabym/chciałbym dostać … (np. sprzęt komputerowy, fotograficzny, psa, rower) – 

494 marzenia /spadek o 43 marzenia/ 

 Chciałabym/chciałbym zostać … (np. żołnierzem, księżniczką, Elzą) – 23 marzenia /wzrost 

o 2 marzenia/ 

 Chciałabym/chciałbym zobaczyć … (np. Disneyland, Legoland, mecz FC Barcelona) – 92 

marzenia /spadek o 10 marzeń/ 

 Chciałabym/chciałabym spotkać … (np. Papieża, Roberta Lewandowskiego, Violettę) – 61 

marzeń /wzrost o 28 marzeń/ 



 

4 | S t r o n a  
 

Podział ilości marzeń na poszczególne kategorie w całej Fundacji przedstawia wykres: 

 

Wykres 2. Podział ilości spełnionych marzeń w 2015 na poszczególne kategorie. 

Podopieczni Fundacji Mam Marzenie najczęściej wypowiadają marzenia z kategorii 

chciałbym dostać. Dzieci marzą o prezentach w postaci sprzętu komputerowego, który ułatwi 

kontakt ze światem zewnętrznym, urozmaica pobyt w szpitalu oraz pomaga w nauce.  

W  ramach tej kategorii Marzyciele mogą również rozwijać swoje sportowe i muzyczne pasje.  

     

Ola otrzymała laptop, Daria perkusję, a Roksana tablet 
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92 naszych podopiecznych zrealizowało swoje marzenie o wyjeździe. Większość dzieci 

pragnęła zobaczyć Disneyland – oprócz wyjazdów indywidualnych, wspólnie z biurem 

podróży Itaka udało się zorganizować jeden wyjazd grupowy. Nasi Marzycieli chcieli również 

odwiedzić Legoland, Rzym, zobaczyć mecze piłkarskie w Madrycie i Barcelonie. 

    
Janina zwiedziła Grecję, Marysia paryski Disneyland, a Konrad wyjechał zobaczyć LoroPark. 

61 Marzycieli spotkało się ze swoimi idolami. Byli to zarówno aktorzy, muzycy, 

youtuberzy, gwiazdy sportu oraz duchowni. Udało się zorganizować po raz kolejny grupowy 

wyjazd do Rzymu na spotkanie z Papieżem Franciszkiem.  

                      

           

Gracjan spotkałem się z youtuberem Rezim, Zosia z Martyną Wojciechowską, Maciek z Robertem 

Lewandowskim, a Patryk z Karolem Okrasą. 
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 23 podopiecznych Fundacji Mam Marzenie miało w minionym roku marzenie na jeden 

dzień zostać n.p. żołnierzem, strażakiem, księżniczką bądź bajkową Elzą.. Udało je się spełnić 

dzięki wysiłkom wolontariuszy oraz różnych osób zaangażowanych w ich realizacje. Te 

marzenia pozwalają nie tylko dzieciom, ale również wszystkim uczestnikom spełnienia 

marzenia, przenieść się w krainę dzieciństwa.  

                  

     

Wiktoria została księżniczką, Kuba żołnierzem a Maja lekarzem.  

Fundacja Mam Marzenie spełnia marzenia dzieci cierpiących na choroby bezpośrednio 

zagrażające życiu. Przede wszystkimi naszymi podopiecznymi są dzieci z chorobami 

onkologicznymi oraz dzieci z chorobami genetycznymi, takimi jak zanik mięśni czy 

mukowiscydoza. W minionym roku 68% naszych podopiecznych to pacjenci oddziałów 

onkologicznych. 1/5 dzieci walczyła z różnymi typami białaczki (ALL - ostrą białaczką limfo-

blastyczną, białaczką szpikową czy przewlekłą białaczką limfatyczną). 47% to dzieci z innymi 

chorobami nowotworowymi. Na choroby genetyczne, takie jak zanik mięśni i mukowiscydoza, 

choruje 9% naszych Marzycieli (odpowiednio 36 i 27 podopiecznych). Na inne choroby 

zagrażające życiu cierpi 23% dzieci, których marzenia udało się spełnić w 2015 roku.  
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Wykres 3. Podział Marzycieli ze względu na chorobę. 

Fundacja Mam Marzenie działa w 16 oddziałach regionalnych. Przy każdym ośrodku 

onkologicznym w Polsce istnieje grupa wolontariuszy, która spełnia marzenia małych 

pacjentów. Ze względu na specyfikę każdego województwa, brak specjalistycznych klinik czy 

ośrodków hospicyjnych, można zauważyć duże różnice w ilości spełnianych marzeń przez 

poszczególne oddziały.  

 

Wykres 4. Ilość marzeń spełnionych przez oddziały Fundacji Mam Marzenie w 2015. 
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Rozkład poszczególnych kategorii w oddziałach został zilustrowany poniższą tabelą: 

Lp Oddział 
Fundacji 

Chciałbym 
dostać…. 

Chciałbym 
zostać… 

Chciałbym 
zobaczyć… 

Chciałbym 
spotkać… 

1 Białystok 
 

32 0 7 1 

2 Bydgoszcz 
 

23 1 6 3 

3 Gorzów  
Wielkopolski 

1 0 0 0 

4 Katowice 
 

39 1 5 13 

5 Kielce 
 

21 2 1 1 

6 Kraków 
 

62 5 12 2 

7 Lublin 
 

35 0 4 1 

8 Łódź 
 

20 3 8 7 

9 Olsztyn 
 

7 0 1 0 

10 Opole 
 

10 2 2 3 

11 Poznań 
 

55 0 6 8 

12 Rzeszów 
 

18 0 4 3 

13 Szczecin  
 

11 0 4 2 

14 Trójmiasto 
 

54 3 10 3 

15 Warszawa 
 

67 3 15 4 

16 Wrocław 
 

39 3 7 10 

Fundacja 
MAM MARZENIE 

494 23 92 61 
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Wykres 5. Porównanie ilości spełnionych marzeń przez oddziały Fundacji Mam Marzenie w latach 2013-2015. 

W 2015 roku wolontariusze, dzięki pomocy sponsorów ogólnopolskich, regionalnych  

i mediów, zrealizowali 670 marzeń. Porównując ten wynik z latami poprzednimi, można 

zauważyć spadek liczby spełnionych marzeń o 23. Głównym powodem tego spadku jest 

zawieszenie działalności oddziału w Gorzowie Wielkopolskim, który do tej pory spełniał 

około 30 marzeń rocznie. Najwięcej marzeń spełnił oddział warszawski – 89 (wzrost o 13 

marzeń), na drugim miejscu znalazł się oddział Kraków (81 marzeń – wzrost o 2 marzenia), 

na trzecim Trójmiasto (70 marzeń – wzrost o 9 marzeń).  40 marzeń i więcej w 2015 roku 

spełniły oddziały: Białystok i Lublin – po 40 marzeń, Katowice 58 (spadek o 7 marzeń), 

Wrocław – 59 (spadek o 3 marzenia), Poznań – 69 (wzrost o 5 marzeń). Najmniej marzeń 

spełniło się w oddziałach: Olsztyn – 8 (spadek o 12), Opole i Szczecin po 17 marzeń. 

W minionym roku nie można zauważyć drastycznego wzrostu lub spadku ilości 

spełnianych marzeń w funkcjonujących oddziałach.  

 Fundacja Mam Marzenie zajmuje się jedynie realizacją marzeń dzieci tj. nieodpłatną 

działalnością pożytku publicznego. Nie realizuje żadnych odpłatnych świadczeń dla swoich 

podopiecznych. 
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3. Struktura organizacyjna Fundacji Mam Marzenie 

 

Fundacja Mam Marzenie skupia ludzi pragnących bezinteresownie spełniać marzenia 

dzieci. Jako organizacja pożytku publicznego Fundacja musi posiadać dwa niezależne organy 

zarządzające. Zgodnie z zapisami Statutu organami FMM są Rada Programowa jako organ 

nadzoru oraz Zarząd jako organ kierujący pracami Fundacji i zarządzający jej majątkiem.  

Rada Programowa stanowi organ nadzoru nad prawidłową realizacją celów 

statutowych Fundacji. Członkowie Rady wyznaczają kierunki jej działania i rozwoju, 

zatwierdzają uchwały Zarządu, przyjmują sprawozdania z działalności, czuwają nad 

prawidłowym wydatkowaniem powierzonych Fundacji środków finansowych. Dodatkowo 

wyrażają opinie w sprawach przedstawionych przez Zarząd, jak również są organem 

odwoławczym od decyzji Zarządu. 

Radę Programową Fundacji Mam Marzenie na dzień 1 stycznia 2015 roku tworzyli: 

Przewodnicząca – dr Teresa Weber 

Wiceprzewodnicząca – Małgorzata Łaszcz 

Członek Rady – prof. dr hab. Alicja Chybicka 

Członek Rady - Małgorzata Kożuchowska 

Członek Rady – Wojciech Skorupski 

W związku z zakończeniem IV kadencji 15 marca 2015 w Warszawie odbyło się 

posiedzeniu Komitetu Wyborczego Fundacji Mam Marzenie, którego celem był wybór 

członków Rady Programowej V kadencji. W skład Komitetu Wyborczego weszło po trzech 

przedstawicieli dotychczasowej Rady Programowej, Zarządu i Koordynatorów: 

- Karolina Adamska – Wiceprezes Zarządu; 

- Wiesława Borysiak – Członek Zarządu; 

- Anna Krzysztofek – Koordynator o. Kraków; 

- Małgorzata Łaszcz – Wiceprzewodnicząca Rady Programowej; 

- Jacek Owczarz – Członek Zarządu; 

- Marta Sasimowicz – Koordynator o. Białystok; 

- Wojciech Skorupski – Członek Rady Programowej; 

- Elżbieta Wanago – Koordynator o. Łódź; 

- Teresa Weber – Przewodnicząca Rady Programowej. 
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Zgodnie z decyzją Komitetu 28 marca 2015 roku powołano nową Radę Programową Fundacji 

Mam Marzenie, w skład której weszli: 

Teresa Weber – Przewodnicząca Rady Programowej; 

Małgorzata Łaszcz – Wiceprzewodnicząca Rady Programowej; 

Małgorzata Kożuchowska – Ambasador i Członek Rady Programowej; 

Małgorzata Dankowska – Członek Rady Programowej; 

Wojciech Skorupski – Członek Rady Programowej. 

 

W 2015 roku odbyły się trzy posiedzenia Rady Programowej Fundacji Mam Marzenie:  

- 28.03.2015 /Warszawa/ - tego dnia odbyły się dwa posiedzenia Rady Programowej. 

Podczas  pierwszego posiedzenia odbyło się ostatnie posiedzenie Rady IV kadencji, w trakcie 

którego podsumowano rok 2014 , przyjęto również sprawozdania z działalności oraz 

sprawozdanie finansowe. Drugie posiedzenie było spotkaniem nowej Rady Programowej, w 

trakcie którego dokonano wyboru Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Rady oraz 

przeprowadzono wybory do Zarządu FMM. 

- 22.11.2015 /Warszawa/ - na drugim swoim posiedzeniu Rada Programowa 

zaznajomiła się z tematyką działalności gospodarczej. Zarząd przedstawił również projekt 

kampanii 1% w 2016 roku, jak również omówiono bieżącą działalność Fundacji. 

Rada Programowa Fundacji Mam Marzenie w 2015 roku podjęła następujące uchwały: 

- Uchwała Rady Programowej Fundacji Mam Marzenie nr 01/RP/2015 z 28 marca 2015 roku 

w sprawie wyboru członków Rady Programowej Fundacji Mam Marzenie V kadencji; 

- Uchwała Rady Programowej Fundacji Mam Marzenie nr 02/RP/2015 z 28 marca 2015 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji Mam Marzenie w 2014 roku; 

- Uchwała Rady Programowej Fundacji Mam Marzenie nr 03/RP/2015 z 28 marca 2015 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego w 2014 

roku; 

- Uchwała Rady Programowej Fundacji Mam Marzenie nr 04/RP/2015 z 28 marca 2015 roku 

w sprawie zasad sporządzania sprawozdania finansowego Fundacji Mam Marzenie; 

- Uchwała Rady Programowej Fundacji Mam Marzenie nr 05/RP/2015 z 28 marca 2015 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Mam Marzenie za rok 2014  

oraz udzielania absolutorium dla Zarządu Fundacji Mam Marzenie; 
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- Uchwała Rady Programowej Fundacji Mam Marzenie nr 06/RP/2015 z 28 marca 2015 roku 

w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Programowej Fundacji 

Mam Marzenie;  

- Uchwała Rady Programowej Fundacji Mam Marzenie nr 07/RP/2015 z 28 marca 2015 roku  

o wyborze członków Zarządu Fundacji Mam Marzenie. 

Zarząd stanowi organ zarządzający Fundacją. Odpowiedzialny jest za wypełnianie 

celów statutowych przez wszystkie oddziały Fundacji. Członkowie Zarządu odpowiadają za 

pozyskiwanie środków na spełnianie marzeń dzieci oraz ich prawidłowe wydatkowanie. 

Zarząd odpowiada również za zgodne z prawem, Statutem i Regulaminem realizowanie misji 

FMM. Przygotowuje sprawozdania z działalności oraz sprawozdanie finansowe, reprezentuje 

Fundację w kontaktach z administracją państwową oraz ze sponsorami i partnerami. Ponadto 

Członkowie Zarządu opiekują się oddziałami Fundacji, pomagają Koordynatorom Oddziałów 

oraz Wolontariuszom.  

Zarząd Fundacji Mam Marzenie na dzień 1 stycznia 2015 tworzyli:  

Prezes Zarządu– Anna Żórawska /wolontariusz o. Warszawa/ 

Wiceprezes Zarządu – Karolina Adamska /wolontariusz o. Poznań/ 

Członek Zarządu –Wiesława Borysiak /wolontariusz o. Poznań/ 

Członek Zarządu – Jacek Owczarz /wolontariusz o. Warszawa/ 

Członek Zarządu – Sebastian Uzar /wolontariusz o. Katowice/ 

 

28 marca 2015 roku Rada Programowa Fundacji Mam Marzenie V kadencji w związku  

z zakończeniem kadencji Zarządu dokonała wyboru nowych władz FMM. W skład Zarządu 

weszli: 

Karolina Adamska – Prezes Zarządu /wolontariusz o. Poznań/ 

Magdalena Przedniczek – Wiceprezes Zarządu /wolontariusz o. Warszawa/ 

Jacek Owczarz – Członek Zarządu /wolontariusz o. Warszawa/ 

Monika Pałka – Członek Zarządu /wolontariusz o. Kraków/ 

Sebastian Uzar – Członek Zarządu /wolontariusz o. Katowice/ 
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Prezes Fundacji zwołuje posiedzenia Zarządu, na których omawiane są bieżące sprawy  

dotyczące funkcjonowania organizacji. W 2015 roku odbyły się 4 posiedzenia Zarządu: 

- 27-28.03.2015 /Warszawa/ - były to dwa posiedzenia, pierwsze ustępującego Zarządu,  

w trakcie którego zatwierdzono sprawozdania z funkcjonowania Fundacji Mam Marzenie, 

odchodząca Prezes Anna Żórawska podsumowała trzyletnią kadencję oraz podziękowała 

wszystkim za dotychczasową współpracę. Drugie posiedzenie Zarządu związane było  

z powołaniem nowego składu Zarządu. Członkowie Zarządu dokonali wyboru Prezesa  

i Wiceprezesa Fundacji oraz podzielili obowiązki. 

- 14-15.06.2015 /Warszawa/ - dwudniowe posiedzenie Zarządu skoncentrowane było na 

problematyce działalności gospodarczej. Członkowie Zarządu omówili również szczegółowo 

sytuacje w poszczególnych oddziałach, jak również projekty kampanii wizerunkowej oraz 

kampanii 1% oraz pozyskania wolontariuszy.  

- 22-23.11.2015 /Warszawa/ - członkowie Zarządu spotkali się, aby omówić bieżącą sytuację 

w Fundacji, zatwierdzono projekt rekrutacji wolontariuszy oraz plany kampanii 1%. 

Zarząd Fundacji Mam Marzenie w 2015 roku podjął następujące uchwały: 

- Uchwała Zarządu Fundacji Mam Marzenie nr 01/Z/2015 z 28 marca 2015 roku w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z działalności Fundacji Mam Marzenie w 2014 roku; 

- Uchwała Zarządu Fundacji Mam Marzenie nr 02/Z/2015 z 28 marca 2015 roku w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego w 2014 roku; 

- Uchwała Zarządu Fundacji Mam Marzenie nr 03/Z/2015 z 28 marca 2015 roku w sprawie 

przyjęcia sprawozdania finansowego Fundacji Mam Marzenie w 2014 roku; 

- Uchwała Zarządu Fundacji Mam Marzenie nr 04/Z/2015 z 28 marca 2015 roku w sprawie 

wyboru Prezesa i Wiceprezesa Fundacji Mam Marzenie; 

- Uchwała Zarządu Fundacji Mam Marzenie nr 05/Z/2015 z 28 marca 2015 roku w sprawie 

realizacji zapisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu. 

Żadna z osób reprezentujących Fundację Mam Marzenie, wolontariuszy FMM nie otrzymuje 

wynagrodzenia za swoją działalność. Fundacja nie podpisała w roku sprawozdawczym żadnej 

umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło. Nie wypłacono wynagrodzeń, premii, 

nagród, ani innych świadczeń materialnych członkom Rady Programowej, Zarządu 

i Koordynatorom. 
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Fundacja Mam Marzenie ma swoją siedzibę w Krakowie przy ulicy Świętego Krzyża 7. 

Fundacja dzieli się na 16 oddziałów regionalnych. W każdym oddziale wolontariusze raz na 

dwa lata wybierają koordynatora, będącego reprezentantem oddziału na szczeblu 

ogólnopolskim oraz przedstawicielem Zarządu na terenie działania oddziału. Koordynatorzy 

wszystkich oddziałów spotykają się na Zjazdach Koordynatorów, na których informowani są  

o planach i projektach Zarządu. Dodatkowo omawiane są problemy oddziałów, jak również 

odbywają się szkolenia, m.in. z księgowości oraz prowadzenia dokumentacji Fundacji.  

W 2015 roku odbyły się dwa takie spotkania. Pierwszy w dniach 28-29.03.2015 roku 

związany był z zakończeniem kadencji Rady Programowej i Zarządu IV kadencji, oraz 

wyborami do Zarządu V kadencji. Koordynatorzy mieli okazję podziękować dotychczasowym 

członkom Zarządu za współpracę oraz poznali nowy skład Zarządu. Drugie spotkanie odbyło 

się w dniach 3-4.10.2015 w Krakowie - Koordynatorzy mieli okazje spotkać się w siedzibie 

Fundacji, omówić sprawy swoich oddziałów, wymienić się pomysłami i wspólnie zastanowić 

się nad pojawiającymi się problemami.   

 

 

Zarząd oraz Koordynatorzy Fundacji Mam Marzenie przed siedzibą Fundacji w Krakowie. 
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Lp. Oddział  
Fundacji 

Data 
powstania 

Koordynator 

1 Białystok 
 

08.05.2006 Marta Sasimowicz 

2 Bydgoszcz 
 

25.09.2005 p.o. Marek Falkowski /od 12.10.2014 do 01.02.2015/ 
p.o. Marek Nalewalski /od 01.02.2015/ 

3 Gorzów  
Wielkopolski 

14.06.2006 Monika Piaskowska /do 01.04.2015/ 

4 
 

Katowice 18.05.2005 p.o. Kacper Wojtyniak /od 13.04.2015/ 

5 Kielce 
 

18.07.2006 p.o. Marcin Czerwiński  
 

6 Kraków 
 

14.06.2003 Anna Krzysztofek 

7 Lublin 
 

09.04.2006 Natalia Kulig  

8 Łódź 
 

20.12.2005 Elżbieta Wanago /do 30.11.2015/ 
p.o. Katarzyna Balcerak /od 01.12.2015/ 

9 Olsztyn 
 

29.06.2007 Magdalena Świtalska /do 28.02.2015/ 
Marzena Górska /od 01.03.2015/ 

10 Opole 
 

21.11.2007 Izabela Strzałkowska /do 28.02.2015/ 
Marta Samelzon/od 01.03.2015 do 30.11.2015/ 
p.o. Maciej Kolesiński /od 01.12.2015/ 

11 Poznań 
 

14.06.2003 Sylwia Furmaniak /do 31.10.2015/ 
p.o. Wisława Pogodzińska /od 01.11.2015/ 

12 Rzeszów 
 

26.09.2006 Aneta Róg 

13 Szczecin  
 

25.06.2005 Małgorzata Michalczuk 

14 Trójmiasto 
 

20.02.2009 Klaudia Suliborska 

15 Warszawa 
 

14.06.2003 Magdalena Przedniczek /do 28.02.2015/ 
Monika Kozłowska /od 01.03.2015/ 

16 Wrocław 
 

17.01.2005 Maciej Kolesiński 

/ stan na 31.12.2014/ 

Wolontariusze FMM stanowią jej największą siłę i są motorem napędowym całej 

działalności. Dzięki ich zaangażowaniu i pasji udaje się spełniać różne marzenia. Każdy 

wolontariusz chce, z potrzeby serca, dawać radość ciężko doświadczonym przez los dzieciom. 

W zamian otrzymują jedynie uśmiech dziecka. Każdy z wolontariuszy ma możliwość 

otrzymania zwrotu poniesionych kosztów. Aktywni wolontariusze mogą otrzymać 

zaświadczenie o wolontariacie wraz z opinią o swojej działalności.  
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Zgodnie z przygotowanymi przez oddziały sprawozdaniami z działalności w 2015 

roku, w Fundacji Mam Marzenie aktywnie działało 341 wolontariuszy. W porównaniu  

z rokiem poprzednim zmniejszyła się liczba wolontariuszy o 25 osób. Wolontariuszem FMM 

może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i przeszła szkolenie. Wolontariusze spotykają 

się na cotygodniowych zebraniach w oddziałach. Średnio nasi wolontariusze mają 29 lat,  

i w 82% są to kobiety. Mężczyźni stanowią 18% wolontariuszy. 

 

Wykres 6. Liczba wolontariuszy w latach 2010-2015. 

Spośród 341 wolontariuszy, przeszkolonych zostało 279 osób – są to osoby, które 

przeszły szkolenia organizowane w poszczególnych oddziałach. Po szkoleniu nowi 

wolontariusze podpisują porozumienie o współpracy. W Fundacji działają przede wszystkim 

osoby dorosłe - 283 wolontariuszy, jedynie 58 osób to osoby niepełnoletnie, które mogą 

działać na podstawie pisemnej zgody opiekunów. Wbrew powszechnej opinii 

wolontariuszami są nie tylko uczniowie i studenci. Na 341 wolontariuszy taki status posiada 

123 osób, aż 199 wolontariuszy już pracuje. Jedynie 17 osób to osoby bezrobotne lub 

seniorzy. W Fundacji panuje ogólne przekonanie o tym, że działanie w FMM to „pozytywne 

uzależnienie” – osób działających dłużej niż 6 miesięcy jest 234. 

 

Wykres 7. Liczba wolontariuszy w oddziałach Fundacji Mam Marzenie w 2015 roku. 
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4. Działalność promocyjna oraz sponsorzy Fundacji Mam Marzenie 

w 2015 roku 

Fundacja Mam Marzenie prowadzi akcje promujące ideę spełniania marzeń ciężko 

chorych dzieci wśród mieszkańców naszego kraju. Temu celowi służą organizowane przez 

wolontariuszy różnego rodzaju imprezy, współpraca z mediami oraz innymi instytucjami. 

Ogólnopolski Dzień Marzeń 

15 maja 2015 roku był niezwykłym dniem dla Fundacji Mam Marzenie, gdyż właśnie wtedy 

przypadła nasza wyjątkowa, coroczna akcja - Ogólnopolski Dzień Marzeń, pod hasłem "Walka 

z rakiem buu... rakiem". Już po raz siódmy mogliśmy kontynuować realizację marzenia 

Krystiana, aby poprzez badania jego rówieśników pod kątem wykrywania nowotworów, „nikt 

nie musiał cierpieć tak jak ja”. Z roku na rok akcja cieszy się coraz większą popularnością.  

Dzień Marzeń, ma na celu organizacje badań dla dzieci oraz przeprowadzenie kampanii 

informacyjnej wśród rodziców i lekarzy na temat profilaktyki przeciwnowotworowej, tym 

samym zwiększyć szanse dzieci na wykrycie i wyleczenie choroby. Pragniemy, aby 

konsultacja lekarska nie wywoływała lęku wśród najmłodszych, nie kojarzyła się z długimi 

kolejkami, nudą czy bólem. Podczas Dnia Marzeń udowadniamy, iż badania mogą przebiegać 

w przyjaznej atmosferze, w której mały pacjent czuje się dobrze i bezpiecznie. 

Każdy oddział przygotował tak program Dnia Marzeń, aby połączyć bardzo ważne przesłanie 

profilaktyki nowotworowej z dobrą zabawą i przyjemną atmosferą. Dziewczynki i chłopcy po 

badaniach dostawali naklejki dzielnego pacjenta, broszurki informacyjne, książeczki czy 

misie, dzięki którym ich uśmiech nie słabł nawet na widok igły. Dzięki zaangażowaniu wielu 

lekarzy z całej Polski udało nam się przebadać mnóstwo dzieci. Jednak badania to nie 

wszystko. Mali pacjenci mogli także zobaczyć wnętrze karetki, czy radiowozu, wziąć udział  

w zajęciach edukacyjnych czy instruktażu udzielania pierwszej pomocy. 

Rodzice w tym czasie mogli posłuchać zarówno prelekcji o profilaktyce nowotworowej  

jak i porozmawiać ze specjalistami o niepokojących symptomach u swoich dzieci.  
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Dzień Misia       

Już po raz drugi wolontariusze Fundacji Mam Marzenie zorganizowali obchody Dnia 

Pluszowego Misia. Dzień Pluszowego Misia został ustanowiony w setną rocznicę niezwykłego 

wydarzenia. Prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt brał udział w polowaniu,  

w trakcie którego postrzelono małego niedźwiadka. Prezydent kazał uwolnić przerażone 

zwierzątko. Świadek tego wydarzenia narysował uwolnionego misia pod opieką Prezydenta,  

a jeden z producentów zabawek wykorzystał rysunek jako model nowej zabawki nazwanej na 

cześć Prezydenta „Teddy Bear”. Od tego dnia pluszowe zabawki towarzyszą zarówno małym 

dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym. Są przy nas od najmłodszych lat, w chwilach radości, 

wtedy gdy się boimy czy gdy potrzebujemy otuchy. 

Pod koniec października w ośmiu oddziałach FMM rozpoczęła się zbiórka maskotek, gier 

planszowych, książek oraz artykułów plastycznych, które 25 listopada zostały przekazane do 

szpitali, w których leczą się nasi podopieczni. Udało się zebrać ponad 6 000 maskotek  

i innych zabawek. Wolontariusze przekazali je do 16 szpitali w Białymstoku, Bydgoszczy, 

Chorzowie, Katowicach, Zabrzu, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Trójmieście i Warszawie. 

Maskotki podarowały dzieci ze szkół i przedszkoli na terenie całego kraju, firmy, urzędy oraz 

osoby prywatne.  

Patronat nad akcją objęła gazeta „Metro”.  
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Wielka Charytatywna Gala Fundacji Mam Marzenie 

Podczas ubiegłorocznej Filmowej Gali Charytatywnej Fundacji Mam Marzenie poznańska aula 

UAM została wypełniona niemal do ostatniego miejsca (a może pomieścić ponad 800 

widzów!). Prowadzącymi galę byli, wieloletnia ambasadorka Fundacji - Małgorzata 

Kożuchowska oraz Tomasz Karolak. Gwiazdą wieczoru był Kuba Badach, który porwał 

publiczność do wspólnego wykonywania wielkich przebojów Andrzeja Zauchy. Na wysokości 

zadania stanęli również uczniowie Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. 

M. Karłowicza z koncertem muzyki filmowej, którym sala podziękowała za występ wyjątkowo 

gorącymi brawami.  

Podczas tego wieczoru Fundacja Mam Marzenie wraz z firmą Dramers spełniła marzenie  

13-letniego Piotra, który otrzymał komputer. Goście gali mogli również nabyć wyjątkowy 

filmowy kalendarz z sesji zdjęciowej znanych polskich aktorów z podopiecznymi Fundacji. 

Warto także dodać, że tradycyjna nagroda „Marzenka” przypadła w udziale wszystkim 

anonimowym darczyńcom od lat wspierającym działalność Fundacji. I na koniec niezwykle 

cenna informacja: całkowity dochód z gali wyniósł 41 716,76 złotych! Kwota ta zostanie 

przeznaczona w całości na spełnianie marzeń chorych dzieci. Możemy mieć tylko nadzieję, iż 

kolejna gala charytatywna Fundacji Mam Marzenie okaże się być równie dużym, jeśli nie 

większym sukcesem – dla dobra wszystkich podopiecznych.  
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Kolacja Marzeń 

„Kolacja Marzeń” to ogólnopolska akcja zorganizowana po raz drugi przez wolontariuszy 

Fundacji Mam Marzenie oddziału krakowskiego, która odbywała się na portalu aukcyjnym 

charytatywni.allegro.pl pomiędzy 29 a 13 grudnia 2015 roku.  

Na portalu aukcyjnym Fundacji Mam Marzenie zostało wystawionych aż 39 kolacji ze znanymi 

polskimi osobistościami ze świata muzyki, filmu, telewizji, publicystyki i rozrywki. Gwiazd 

uczestniczących w projekcie było 35 – Pan Dawid Kwiatkowski podarował nam aż 5 kolacji. 

Zwycięzca danej aukcji miał zaszczyt zjeść kolację w towarzystwie osoby, której licytację 

wygrał . Realizacja całego projektu odbędzie się do sierpnia 2016 roku. Licytujący płacił tylko 

i wyłącznie za aukcję – sama kolacja była gościnnością restauracji, które zgodziły się wesprzeć 

projekt. Chętnych do pomocy restauratorów znaleźliśmy w pięciu miastach Polski w których 

odbywały się Kolacje Marzeń – zgodnie ze wskazaniami gwiazd. Dzięki hojności kupujących 

udało się uzyskać dokładnie 52 800 złotych – za , które spełnionych zostało wiele dziecięcych 

marzeń.  

Akcja odniosła wielki sukces, mówiono i pisano o nas w ogólnopolskich mediach – między 

innymi gościliśmy w programie „Dzień Dobry TVN”. 

         

Współpraca ze sponsorami: 

MetLife 

Już po raz drugi firma MetLife przekazała na rzecz podopiecznych Fundacji 100 000 zł. Dzięki 

temu mogliśmy spełnić 30 dziecięcych marzeń, wśród nich były zarówno te materialne,  

jak i wyjazdy. Firma MetLife spełniła również marzenia w trakcie organizowanych przez 

oddziały koncertów np. Magia Marzeń w Krakowie, czy z okazji Dnia Marzeń. Pod koniec roku 

przedstawiciele firmy poinformowali o możliwości dalszej współpracy oraz przekazaniu 

również w 2016 roku 100 000 zł na marzenia. 
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Sizeer 

Współpraca z firmą Sizeer, rozpoczęta w 2012 roku, polega na sprzedaży przez sklepy sieci 

Sizeer papierowych toreb z logotypem Fundacji. Kilka razy w roku pracownicy firmy 

wybierają marzenia, które chcą spełnić dzięki zebranej kwocie. Od początku współpracy firma 

przekazała nam 250 000 zł. Tylko w 2015 roku spełniliśmy dzięki tej pomocy 27 marzeń. 

Kolejnych 6 oczekuje na realizację w 2016 roku.  

Rainbow Tours 

64 851 zł to wartość darowizny przekazanej w postaci zorganizowania pięciu wyjazdów 

zagranicznych przez biuro podróży Rainbow Tours - były to przede wszystkim wyjazdy 

wypoczynkowe. Nasi podopieczni mogli zobaczyć Wyspy Kanaryjskie, Włochy oraz odpocząć 

nad ciepłym morzem. Również w 2016 roku wspólnie będziemy chcieli spełnić pięć 

dziecięcych marzeń. Rainbow Tours zamieścił również w swoim katalogu reklamę FMM, 

zachęcając swoich klientów do wsparcia dziecięcych marzeń. 

Eurobuild 

Tradycyjnie już w grudniu przedstawiciele Fundacji byli gośćmi gali Eurobuild. W tym 

wydarzeniu, podsumowującym rok w budownictwie, biorą udział przedstawiciele 

największych firm budowlanych, inwestycyjnych i agencji nieruchomości. W 2015 roku goście 

Gali mieli okazję licytować wino przekazane przez Pana Roberta Mielżyńskiego. Zwycięzca 

przekazał na rzecz FMM 75.000 zł, a uczestnicy Gali w formie zbiórki do puszek podarowali 

naszym Marzycielom dodatkowe 11.000 zł. W 2015 roku dzięki wcześniejszej zbiórce 

mogliśmy zorganizować grupowy wyjazd do Disneylandu, spełniając marzenia 11 dzieci. 

ITAKA 

Dzięki współpracy z biurem podróży ITAKA możemy organizować wyjazdy naszych 

podopiecznych z 50% zniżką, w 2015 roku udało nam się zorganizować 12 takich wyjazdów, 

o łącznej wartości rabatu 64 844 zł. Dodatkowo ITAKA zaadoptowała marzenie dziewczynki, 

która pragnęła zobaczyć Kretę. Wspólnie zorganizowaliśmy również jeden wyjazd grupowy 

do Disneylandu, gdzie zabraliśmy 9 naszych Marzycieli.  

Dodatkowo biuro podróży Itaka było sponsorem Kalendarza Fundacji Mam Marzenie na rok 

2016.  

Mercedes Trophy 

Od 2004 roku firma Mercedes-Benz Polska wspiera realizację dziecięcych marzeń. Wpływy  

z organizowanego dla klientów firmy turnieju golfowego Mercedes Trophy przekazywane są 

na rzecz Fundacji Mam Marzenie. Dzięki tej pomocy spełniono już wiele dziecięcych marzeń  

o łącznej wartości ponad 158 000 zł. Również w 2015 roku przedstawiciele Fundacji brali 
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udział w turnieju, na którym otrzymaliśmy 37 815 zł - środki te zostały przekazane oddziałom 

na realizację marzeń ich podopiecznych. 

Disney  

Disney Polska wspiera spełnianie marzeń, które są związane z ich bohaterami. Firma 

przekazuje gadżety do umeblowania bajkowych pokoi i do spełniania marzeń z kategorii 

„zostać” (Violettą, syreną) przekazuje bilety na koncerty i przedstawienia (np. koncert 

Violetty), a także organizuje spotkania z bohaterami, n.p. Myszką Miki, Kubusiem Puchatkiem, 

Elzą, Roszpunką. 

Recman  

Firma Recman przekazuje nam 5 zł od każdej sprzedanej muszki. Od początku naszej 

współpracy, czyli od lipca 2014 r., dostaliśmy wsparcie w wysokości ponad 53 000 zł i dzięki 

temu mogliśmy spełnić 11 marzeń.  

Partner of Promotion 

W 2015 r. podjęliśmy współpracę z agencją PR Partner of Promotion. Celem naszej 

współpracy jest prowadzenie biura prasowego Fundacji, profesjonalna komunikacja Fundacji 

w mediach, pomoc w promowaniu lokalnych wydarzeń w oddziałach oraz szkolenie 

koordynatorów w zakresie kontaktów z mediami. Agencja Partner of Promotion wspiera nas 

całkowicie pro bono. 

Agata S.A. 

W 2015 r. podjęliśmy współpracę z siecią salonów meblowych Agata. Firma zobowiązała się 

do pomocy w realizacji marzeń związanych z posiadaniem wymarzonego pokoju. 

Zaangażowanie firmy obejmować będzie stworzenie projektu pokoju po konsultacji  

z marzycielem oraz dostarczenie mebli. Dodatkowo 11 grudnia w warszawskim salonie Agata 

podopieczni Fundacji Mam Marzenie razem z aktorami, dziennikarzami i muzykami tworzyli 

wyjątkowe świąteczne kartki i dekorowali wigilijne stoły. W tym charytatywnym spotkaniu 

uczestniczyło 14 dzieci, którym pomagali m.in. Grażyna Wolszczak, Agnieszka Popielewicz, 

Grzegorz Hyży, Marta Kielczyk, Ula Dębska i Michał Baryza (finalista programu Top Model).  

W salonie Agata został przygotowany duży stół, który wypełniły kolorowe i świecące dodatki. 

Podczas spotkania powstały oryginalne świąteczne kartki, bombki i stroiki, które następnie 

wzbogaciły świąteczny stół. Dzieci wspólnie z gwiazdami stworzyły dwie wyjątkowe aranżacje. 

Spotkanie zakończył kameralny występ Grzegorza Hyżego. 
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1% podatku 

Fundacja Mam Marzenie posiada od 17 maja 2004 roku status Organizacji Pożytku 

Publicznego. Umożliwia to przekazywanie na rzecz FMM 1% podatku dochodowego. Odpisy 

od podatku są jednym z głównych źródeł finansowania działalności fundacji. W 2015 roku, 

zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, FMM otrzymała od podatników 449 170,17zł, 

czyli o ponad 36 000 zł więcej niż w roku wcześniejszym. Zgodnie z przyjętymi zasadami, 

środki otrzymane w 2015 roku z tytułu 1% podatku za rok 2014 zostaną wydatkowane  

po 1 stycznia 2016 roku. 

 

Wykres 8. Wartość 1% podatku dochodowego przekazanego na rzecz Fundacji Mam Marzenie. 

 

Kampania 1%  

Bohaterem kampanii w 2015 roku był 5-letni marzyciel Szymek z oddziału krakowskiego, 

który marzył o locie samolotem. Autorem pomysłu na kampanię "Dopełnij dzieła swoim 1%" 

była agencja Morski Studio Graficzne, która przygotowała wszystkie projekty graficzne pro 

bono. Podobnie - pro bono - w kampanię zaangażował się od lat wspierający Fundację - Dom 

Mediowy Starcom, który pomógł zbudować i wynegocjować mediaplan (prasa, internet). Spot 

telewizyjny przygotowała charytatywnie agencja MotionBrand.  

Kampania skierowana była do osób rozliczających swoje dochody, jak i biur rachunkowych.  

Zakładany budżet na całościową kampanię (lokalną i ogólnopolską) wyniósł 60 000 zł. 

Działania ogólnopolskie to m.in.: 

1. druk ulotek w formie pocztówek (nakład 40 tys. sztuk) i plakatów A3 (500 sztuk) 
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2.ogólnopolska reklama prasowa – Fundacja zamieściła ogłoszenia prasowe wg mediaplanu 

przygotowanego przez Starcom (Polityka, Forum, Wysokie Obcasy, Pani, Show, Grazia, Shape, 

Joy) 

3. reklama w Internecie (banery na portalach) – wg mediaplanu Starcomu (Onet, Interia, 

pakiety Goldbach Audience, IDM Net, Edinet, Nextwebmedia) oraz portale Onet-Zumi, 

jedeprocent.pl, familie.pl  

4. reklama w środkach komunikacji miejskiej (autobusy i tramwaje) w wybranych miastach 

5. reklama outdoorowa - citylighty AMS w wybranych miastach 

6. specjalne gadżety z hasłem i motywem akcji (torby bawełniane, kubki i długopisy) 

7. spot TV - udało się wyemitować piętnastosekundowy spot w kanałach telewizyjnych TVN 

(TVN, TVN Style, Meteo, Turbo) oraz kanałach DISNEYA. I to za darmo! 

Każdy z 16 oddziałów miał do dyspozycji budżet w wysokości 1 500 zł brutto – część 

oddziałów nie wykorzystała całej kwoty lub w ogóle z niej nie skorzystała. Oddziały 

prowadziły działania w mediach regionalnych (reklama prasowa, internetowa, outdoor, 

telewizja, radio), podczas akcji eventowych (głównie w centrach handlowych), organizowały 

bezpośrednie mailingi do biur rachunkowych i firm etc.. 
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5. Informacje finansowe  

 

Fundacja Mam Marzenie, jako organizacja zaufania społecznego, realizuje swoje cele 

statutowe zgodnie z zasadą przejrzystości finansowej oraz przeznaczenia wszystkich 

zebranych środków na realizację dziecięcych marzeń. W Fundacji działają jedynie 

wolontariusze, dzięki czemu udaje się minimalizować koszty działalności bieżącej, do których 

należą: utrzymanie biura Fundacji w Krakowie wraz z obsługą, doradztwo prawne 

(świadczone przez DBWP Kancelaria Radców Prawnych z Katowic), księgowość (ProAudit 

z Krakowa).  

Na podstawie sprawozdania finansowego FMM za rok 2015 przychód w wysokości 3 468 
762,61 zł, stanowiły: 
 

 darowizny pieniężne  – 1 577 189,04  zł;  

 wpłaty 1% podatku na rzecz OPP – 456 550,17 zł; 

 darowizny rzeczowe – 185 624,41 zł; 

 zbiórki publiczne – 303 118,27 zł; 

 nawiązki sądowe – 500,00 zł; 

 aukcje publiczne – 26 264,40 zł; 

 odsetki od rachunków bankowych – 15 648,45 zł; 

 różnice kursowe – 0,00 zł; 

 umorzone zobowiązania – 282,40 zł; 

 inne przychody – 136,37 zł; 

 nadwyżka przychodów nad kosztami roku poprzedniego - 902 552,76 zł. 
 

Koszty Fundacji Mam Marzenie wyniosły w 2015 roku 2 298 488,51 zł w tym: 
 
a) Koszty realizacji celów statutowych – 2 297 117,81  zł; 

 Koszty spełniania marzeń – 1 944 857,45 zł;  

 Koszty pozyskiwania funduszy – 71 150,93 zł; 

 Koszty kampanii 1% - 56 363,39 zł; 

 Koszty szkoleń - 30 418,42 zł; 

 Pozostałe koszty – 1 034,61 zł; 

b) Koszty administracyjne – 193 293,01 zł; (8,5% sumy kosztów) 

c) Pozostałe koszty - 215,78 zł; 
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d) Koszty finansowe – 1 154,92 zł. 

 

Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 1 539 634,26 zł składały się 

na nie: 

a) Aktywa trwałe – 14 792,68 zł; 

b) Aktywa obrotowe – 1 524 841,58  zł, w tym: 

 Należności krótkoterminowe – 78 275,88 zł; 

 Inwestycje krótkoterminowe – 1 442 018,91 zł; 

 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 4 546,79  zł. 

 

Pasywa wynosiły: 1 539 634,26 zł, składały się na nie: 

a) Fundusz statutowy -323.698,20 zł ; 

b) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania –1 215 936,06 zł, w tym; 

 Zobowiązania krótkoterminowe – 27 617,28 zł; 

 Rezerwy na zobowiązania - 3.321,00 zł.; 

 Rozliczenia międzyokresowe –1 170 205,10 zł. 

 

Fundacja Mam Marzenie posiadała na dzień 31.12.2015 roku środki pieniężne w kwocie 1 442 

018,91 zł zgromadzone na rachunkach bankowych w banku ING. 

 

Fundacja Mam Marzenie nie realizuje żadnych odpłatnych świadczeń oraz nie prowadzi 

działalności gospodarczej. Zgodnie z § 7 pkt. 5a Statutu Fundacji Mam Marzenie, Zarząd nie 

może udzielać żadnych pożyczek. W mijającym roku FMM nie objęła w roku sprawozdawczym 

udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego, obligacji, nie nabyła również nieruchomości.  

W marcu 2012 roku Fundacja Mam Marzenie otrzymała od Centrum Handlowego Bonarka 

City Center samochód osobowy KIA RIO o wartości 52.196,50, który stanowi środek trwały 

otrzymany na podstawie umowy darowizny. Auto wykorzystywane jest do przejazdów 

wolontariuszy na w celu poznania i spełniania marzeń. W 2015 roku korzystali z niego 

wolontariusze oddziałów Kielce i Kraków. 

Fundacja rozliczyła wszystkie zobowiązania podatkowe związane z jej działalnością, złożyła 

również deklaracje podatkowe CIT-8 za 2015 rok w terminie do 31 marca 2016 roku. 

Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe 
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Nie przeprowadzono w okresie sprawozdawczym żadnej kontroli działalności FMM.  

W minionym roku Fundacji Mam Marzenie mogła prowadzić na terenie całego kraju zbiórkę 

publiczną zgłoszoną na portalu zbiorki.gov.pl pod numerem  2014/2220/OR. Zbiórki były 

organizowane w celu pozyskania środków na spełnianie marzeń dzieci cierpiących na 

choroby bezpośrednio zagrażający życiu. W wyniku zbiórki publicznej zebrano: 

- 171.370,28 zł - zbiórki do zaplombowanych puszek kwestarskich, skarbon stacjonarnych 

oraz wpłaty na konto zbiórki; 

- 131.748,00 zł – zbiórka darów rzeczowych. 
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