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1. Opis działalności Fundacji Mam Marzenie. 

 

Fundacja Mam Marzenie powstała 14 czerwca 2003 roku w Krakowie, jako 

organizacja skupiająca ludzi dobrej woli, pragnących, w myśl idei wolontariatu, spełniać 

marzenia ciężko chorych dzieci. Jej powstanie zostało zainspirowane spełnieniem 

ostatniego życzenia Chris 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 rok na mocy decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego  

Kraków-Stare Miasto. Numer REGON: 35676352. Statut Organizacji Pożytku Publicznego 

Fundacja uzyskała 17.05.2004 roku. 

Fundacja została powołana do życia w Polsce, by spełniać marzenia dzieci 

cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Działające w  niej  osoby chcą dostarczyć 

chorym dzieciom i ich rodzinom niezapomnianych wrażeń, które wniosą w ich życie 

radość, siłę do walki z chorobą i nadzieję na przyszłość.  Do programu Fundacji może 

zostać zakwalifikowane dziecko między 3 a 18 rokiem życia, cierpiące na chorobę 

zagrażającą jego życiu. O kwalifikacji do programu decydują lekarze prowadzący dziecko  

lub konsultanci medyczni fundacji. 

Drugim celem  Fundacji jest pozyskiwanie osób pragnących bezinteresownie 

pracować dla dobra innych. Nikt z osób reprezentujących i działających na rzecz FMM 

nie pobiera za swoją pracę wynagrodzenia. Wszyscy otrzymują jedynie zwrot 

poniesionych kosztów. Na początku  spełnianie marzeń odbywało się  w  trzech 

miastach : Krakowie, Warszawie i Poznaniu. Od 2007 roku FMM działa już na terenie 

całego kraju, w 16 regionalnych oddziałach. Fundacja, w ramach ograniczania kosztów, 

posiada tylko jedno biuro w Krakowie, przy ul. Św. Krzyża 7. W pozostałych  

15 oddziałach wolontariusze korzystają z uprzejmości firm, szkół, parafii,  które  

nieodpłatnie  udostępniają  im  lokale  na  cotygodniowe  zebrania.  

Rok 2010 był siódmy rokiem działania FMM. W tym czasie oddziały, kierując się 

przyjętymi zasadami, spełniały marzenia dzieci, organizowały różnego rodzaju akcje 

promocyjne oraz przygotowały II Ogólnopolski Dzień Marzeń. 

 

 

 



 

 3 

2. Działalność statutowa Fundacji Mam Marzenie w 2010 roku. 

 

W 2010 roku Fundacja Mam Marzenie spełniła 598 dziecięcych marzeń. 

Wyobraźnia dzieci nie ma granic, jednak w swojej codziennej działalności FMM przyjęła 

4 główne kategorie marzeń: 

 Chciałbym/chciałabym dostać… -  451 marzenia 

 Chciałbym/chciałabym zobaczyć … - 103 marzeń 

 Chciałbym/chciałabym spotkać … - 20 marzenia 

 Chciałbym/chciałabym być… - 24 marzeń 

 

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

 

Wykres 1 Podział ilość spełnionych marzeń w 2010 na poszczególne kategorie. 

Rok 2010 był kolejny rokiem spełnienia przez FMM ponad 500 marzeń. W 

porównaniu z 2009 Fundacja spełniła o 11 marzeń mniej. Spadła ilość marzeń 

wyjazdowych o 6. Bardzo cieszy fakt wzrostu ilości marzeń z kategorii chciałbym być z 

15 w 2009 roku do 20 w tym roku.  Każde takie marzenie choć ciężkie w realizacji jest 

dla wolontariuszy wyzwaniem, a jego realizacja wielkim wydarzeniem dla dziecka, jego 

rodzin oraz wszystkich osób zaangażowanych. Wzrosła ilość zrealizowanych marzeń z 

kategorii chciałbym dostać z 432 w 2009 do 451 w 2010. Również wzrósł procentowy 

udział tej kategorii w ogólnym zestawieniu marzeń z 71% do 76%. W tej kategorii 

największy odsetek stanowią marzenia dotyczące sprzętu komputerowego. W 2010 

roku Fundacja spełniła 204 takich właśnie marzeń, co stanowi 34% ogółu.  
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Wykres 2 Podział ilość spełnionych marzeń w 2010 na poszczególne kategorie z uwzględnieniem marzeń 

dotyczących sprzętu komputerowego. 

Fundacja Mam Marzenie działa w 16 oddziałach regionalnych. Przy każdym 

ośrodku onkologicznym w Polsce istnieje grupa wolontariuszy, która spełnia marzenia 

małych pacjentów. Ilość marzeń spełnionych przez poszczególne oddziały przedstawia 

kolejny wykres: 

 

Wykres 3 Ilość marzeń spełnionych przez oddziały Fundacji Mam Marzenie 
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Rozkład poszególnych kategorii w oddziałach został zilustrowany poniższą tabelą: 

Lp
. 

Oddział 
Fundacji 

Chciałbym 
dostać…. 

Chciałbym 
zobaczyć… 

Chciałbym 
zostać… 

Chciałbym 
spotkać… 

1 Białystok 
 

24 3 0 2 

2 Bydgoszcz 
 

24 6 1 2 

3 Gorzów  
Wielkopolski 

7 1 1 3 

4 Katowice 
 

39 14 8 2 

5 Kielce 
 

15 1 0 0 

6 Kraków 
 

46 13 1 1 

7 Lublin 
 

27 4 0 0 

8 Łódź 
 

10 2 0 0 

9 Olsztyn 
 

9 4 2 0 

10 Opole 
 

17 1 1 1 

11 Poznań 
 

30 14 0 0 

12 Rzeszów 
 

19 5 0 0 

13 Szczecin  
 

31 4 3 0 

14 Trójmiasto 
 

38 4 1 2 

15 Warszawa 
 

83 22 2 8 

16 Wrocław 
 

31 5 0 3 

Fundacja 
MAM MARZENIE 

451 103 20 24 
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Porównując do roku poprzedniego można zauważyć, iż oddziały Fundacji spełniają co 

roku podobną ilość marzeń. Osiem oddziałów zanotowało wzrost ilości zrealizowanych 

marzeń. Wśród nich najwięcej bo aż 13 marzeń więcej spełnili wolontariusze oddziału 

Bydgoszcz. Również oddział Szczecin zanotował wzrost o 12 spełnień. Osiem oddziałów 

spełniło mniej marzeń niż w 2009 roku. Największy spadek tej liczby nastąpił w Lublinie 

(o 28 marzeń) oraz w Krakowie (o15 marzeń).   

Ze względu na ilość rocznie realizowanych marzeń oddziały FMM można podzielić na 

cztery grupy: 

- oddziały bardzo duże– do tej grupy należy oddział Warszawy spełniający ponad 100 

marzeń rocznie; 

- oddziały duże – spełniające powyżej 40 marzeń: Katowice, Kraków, Trójmiasto, 

Poznań; 

- oddziały średnie – realizujące rocznie powyżej 25 marzeń: Wrocław, Szczecin, Lublin, 

Bydgoszcz, Białystok,  

- oddziały małe – spełniające mniej niż 25 marzeń: Rzeszów, Opole, Kielce, Olsztyn, 

Gorzów, Łódź. 

 

Wykres 4 Porównanie ilość spełnionych marzeń przez oddziały Fundacji Mam Marzenie w roku 2009 i 2010. 
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3. Struktura organizacyjna Fundacji Mam Marzenie. 

 

Fundacja Mam Marzenie skupia wokół siebie ludzi pragnących bezinteresownie 

spełniać marzenia dzieci. Zgodnie ze Statutem FMM jej organami są: 

RADA PROGRAMOWA - czuwa nad wypełnianiem przez Fundację misji, do 

której została powołana, zatwierdza uchwały Zarządu, sprawozdania oraz nadzoruje 

wydatkowanie środków finansowych.  

W skład Rady Programowej na dzień 31 grudnia 2010 wchodzili: 

Przewodnicząca – dr Teresa Weber 

Prof. dr hab. Ryszard Wiśniewski 

Adam Grycan 

Małgorzata Kożuchowska 

Małgorzata Łaszcz 

 

W czerwcu 2010 roku trzech członków Rady Programowej: prof. dr hab. Roma 

Rokicka-Milewska, Maciej Wierzyński oraz Marcin Miszczak zdecydowało się 

zrezygnować z pełnionych funkcji. Zarząd Fundacji postanowił przeprowadzić otwarty 

konkurs na członków Rady Programowej, jak również zmienić formułę ich wyboru. Do 

2010 roku, zgodnie z zapisami Statutu Fundacji Mam Marzenie członków Rady 

Programowej powoływała Rada Programowa. Aby uczynić ten wybór bardziej 

demokratycznym powołano do życia komitet wyborczy składający się z: trzech 

przedstawicieli dotychczasowej Rady Programowej, trzech przedstawicieli Zarządu oraz 

trzech przedstawicieli Koordynatorów Oddziałów. 19 czerwca 2011 roku w Warszawie 

odbyło się spotkanie komitetu wyborczego. Wzięli w nim udział: 

- dr Teresa Weber – Przewodnicząca Rady Programowej 

- prof. dr hab. Roma Rokicka-Milewska – członek Rady Programowej 

- Maciej Wierzyński – członek Rady Programowej 

- Anna Żórawska – wiceprezes Zarządu  

- Karolina Adamska – członek Zarządu 

- Łukasz Smardzewski – członek Zarządu 

- Anna Lang – koordynator oddziału Szczecin 
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- Ewelina Kędzierska – koordynator oddziału Warszawa 

- Bartłomiej Czuba – koordynator oddziału Lublin 

Decyzją komitetu do Rady Programowej Fundacji Mam Marzenie zaproszeni zostali: 

Małgorzata Kożuchowska, Małgorzata Łaszcz, Adam Grycan, Ryszard Wiśniewski. 

 

ZARZĄD zajmuje się bieżącym kierowaniem pracami FMM, reprezentuje 

Fundację na zewnątrz oraz zarządza jej majątkiem.  

W skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2010 wchodzili: 

Prezes – Anna Żórawska /wolontariusz o. Warszawa/ 

Wiceprezes – Karolina Adamska /wolontariusz o. Poznań/ 

Członek Zarządu – Magdalena Dymek /wolontariusz o. Wrocław/ 

Członek Zarządu – Bartłomiej Czuba /wolontariusz o. Lublin/ 

Członek Zarządu – Sebastian Uzar /wolontariusz o. Katowice/ 

W styczniu 2010 roku Zarząd FMM liczył jedynie dwie osoby. Rada Programowa 

przeprowadziła konkurs na Członków Zarządu, w wyniku którego wybrano Annę 

Żórawską, Karolinę Adamską i Łukasza Smardzewskiego, którzy dołączyli do Marty 

Chodackiej i Piotra Piwowarczyka. Na pierwszym posiedzeniu Prezesem wybrany został 

Piotr Piwowarczyk, zaś Wiceprezesem Anna Żórawska.  

We wrześniu Piotr Piwowarczyk i Łukasz Smardzewski podjęli decyzje o odejściu  

z Zarządu, w październiku podobnie uczyniła Marta Chodacka. Rada Programowa 

ogłosiła konkurs na nowych członków Zarządu. 29 października wybrano trzech 

nowych wolontariuszy, którzy zasiedli w Zarządzie Fundacji: Magdalenę Dymek, 

Bartłomieja Czubę, Sebastiana Uzara. 

Żadna z osób reprezentujących Fundację Mam Marzenie nie otrzymuje wynagrodzenia 

za swoją działalność. Fundacja nie podpisała w roku ubiegłym żadnej umowy o prace, 

umowy zlecenie, umowy o dzieło, nie wypłaciła wynagrodzeń, premii ani innych 

świadczeń materialnych wolontariuszom. 
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Fundacja Mam Marzenie ma swoją siedzibę w Krakowie przy ulicy Świętego Krzyża 7. 

Dzieli się na 16 oddziałów regionalnych. W każdym oddziale wolontariusze raz w roku 

wybierają koordynatora, będącego reprezentantem oddziału na szczeblu ogólnopolskim 

oraz  przedstawicielem zarządu na terenie działania oddziału.  

Lp. Oddział 
Regionalny 
Fundacji 

Data 
powstania 

Koordynator 

1 Białystok 
 

08.05.2006 Marta Sasimowicz 

2 Bydgoszcz 
 

25.09.2005 Krystyna Klaużyńska 

3 Gorzów  
Wielkopolski 

14.06.2006 Dorota Jurczyńska /do 09.01.2010/ 
Magdalena Kwiecińska /od 09.01.2010 do 08.10.2010/ 
Monika Piaskowska /od 08.10.2010/ 

4 Katowice 18.05.2005 Sebastian Uzar /do 29.10.2010/ 
Michał Krain /od 03.11.2010/ 

5 Kielce 
 

18.07.2006 Magdalena Zapała /do 15.11.2010/ 
Paulina Kozieł /od 15.11.2010/ 

6 Kraków 
 

14.06.2003 Agnieszka Suder 

7 Lublin 
 

09.04.2006 Bartłomiej Czuba /do 29.10.2010/ 
Krystian Kulasza /od 08.11.2010/ 

8 Łódź 
 

20.12.2005 Dorota Balcerek /do 27.09.2010/ 
Robert Skibiński /od 27.09.2010/ 

9 Olsztyn 
 

29.06.2007 Małgorzata Olkowska /do 01.10.2010/  
Łukasz Smardzewski /od 01.10.2010/ 

10 Opole 
 

21.11.2007 Ramona Witek /do 14.10.2010/ 
Agnieszka Wojtysiak /od 14.10.2010/ 

11 Poznań 
 

14.06.2003 Karolina Adamska /do 02.10.2010/ 
Ewa Nowak /do 02.10.2010/ 

12 Rzeszów 
 

26.09.2006 Tomasz Woźniak /do 09.07.2010/ 
Anna Sztokman /od 09.07.2010 do 28.09.2010/ 
Barbara Szydełko /od 28.09.2010/ 

13 Szczecin  
 

25.06.2005 Anna Lang 

14 Trójmiasto 
 

20.02.2009 Joanna Werner 

15 Warszawa 
 

14.06.2003 Anna Żorawska /do 13.01.2010/ 
Ewelina Kędzierska/od 13.01.2010 do 29.09.2010/ 
Magdalena Zagrajek /od 29.09.2010/ 

16 Wrocław 
 

17.01.2005 Alicja Siatka  

/ stan na 31.12.2010/ 
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Wolontariusze FMM stanowią jej największą siłę i są motorem napędowym całej 

działalności. Dzięki ich zaangażowaniu i pasji udaje się spełniać najróżniejsze marzenia 

dzieci. Każdy z nich 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. Również aktywni wolontariusze 

mogą otrzymać zaświadczenie o wolontariacie wraz z opinią o swojej działalności.  

W 2010 roku Fundacja Mam Marzenie liczyła 473 wolontariuszy, z czego 

przeszkolonych było 347. Wykres przedstawia ilość wolontariuszy w poszczególnych 

oddziałach regionalnych. 

 

Wykres 5 Ilość wolontariuszy w oddziałach Fundacji Mam Marzenie 

Spośród tej liczby wolontariuszy 108 wolontariuszy to osoby niepełnoletnie działające 

za zgodą rodziców. Bardzo ważna jest dla nas obecność młodych ludzi w gronie 

wolontariusze. Fundacja może w ten sposób budować w nich postawy altruistyczne 

i wychowywać młode pokolenie. Powyżej roku aktywnej działalności  

w Fundacji Mam Marzenie jest 285 wolontariuszy. Oznacza to, że ponad połowa osób 

włączyła się aktywnie w spełnianie marzeń dzieci.   

Wolontariusze FMM pod względem aktywności zawodowej dzielą się na trzy grupy: 

- osoby bezrobotne/emeryci/renciści – 19 osób 

- uczniowie/studenci - 202 

- osoby pracujące - 221 
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4. Działalność promocyjna oraz sponsoring Fundacji Mam Marzenie 

w 2010 roku. 

 

Fundacja Mam Marzenie prowadzi również 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 pomocnymi  instytucjami. 

Najważniejszym wydarzeniem roku 2010 był organizowany już po raz drugi 

Ogólnopolski Dzień Marzeń - 18 września 2010 r. Historia Ogólnopolskiego Dnia 

Marzeń rozpoczęła się od niezwykłego spotkania z krakowskim Marzycielem - 

Krystianem. Zaledwie czternastoletni chłopiec zamarzył o przebadaniu jego kolegów 

i koleżanek pod kątem wykrywania nowotworów, „aby nikt nie musiał cierpieć tak jak 

on”. Swoim marzeniem Krystian zapoczątkował coroczną akcje pt. „Ogólnopolski Dzień 

Marzeń”. 

Celem tego dnia, oprócz uświadamiania wszystkim jak istotne w życiu są 

marzenia, jest przede wszystkim mówienie o tym, jak ważna jest profilaktyka 

zdrowotna. Jest to akcja adresowana do dzieci, rodziców, ale także lekarzy  

i pielęgniarek. 

Po raz pierwszy ODM został przeprowadzony w 16 oddziałów, natomiast  

w Kielcach z tej okazji Fundacja zorganizowała Galę, podczas której mówiła  

o profilaktyce zdrowotnej. Gwiazdą koncertu była Kasia Kowalska. Galę poprowadziła 

Ambasadorka FMM – Małgorzata Kożuchowska i Radosław Brzózka – prezenter TVP.  

Największym sukcesem Ogólnopolskiego Dnia Marzeń było przebadanie prawie 500 

dzieci z całej Polski! 
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Drugim ważnym wydarzeniem był Wielka Charytatywna Gala Fundacji Mam 

Marzenie organizowana już po raz szósty w Poznaniu. 13 grudnia 2010 roku  

w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wystąpili: Raz Dwa Trzy, 

Mieczysław Szcześniak, Lora Szafran, Ania Wiśniewska z zespołem, Rivka Reut Shabi, 

Kasia K8 Rościńska, Wolny Band oraz Amadeus z Agnieszką Duczmal. Galę poprowadzili: 

Małgorzata Kożuchowska – Ambasadorka Fundacji Mam Marzenie oraz Radosław 

Brzózka – prezenter TVP1. Podczas koncertu spełniliśmy marzenie 13-letniego Kuby, 

który marzył o gitarze elektrycznej Dean Zero oraz 15-letniej Agaty pragnącej otrzymać 

zestaw perkusyjny. Tradycją Gali Charytatywnej jest adopcja marzeń polegająca na 

deklaracji wpłaty dowolnej kwoty na konto fundacji w zamian za odbiór honorowego 

aktu adopcji na scenie z rąk Małgorzaty Kożuchowskiej. Dzięki aktom adopcji, sprzedaży 

biletów, zaangażowaniu zaprzyjaźnionych firm oraz współfinansowaniu koncertu przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego udało się pozyskać kwotę: 63 000 zł, która w 

całości przeznaczona zostanie na spełnianie marzeń podopiecznych fundacji.  
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Koncert Magia Marzeń – 29 marca Fundacja Mam Marzenie w Teatrze Polskim  

w Warszawie spełnienia marzenie Mateusza, który będąc wielkim miłośnikiem muzyki, 

pragnął pozostawić cząstkę siebie innym, zaśpiewać i nagrać własną płytę. Podopieczna 

Fundacji, Natalia, w ramach wdzięczności za zrealizowane marzenie napisała wiersz 

"Wspomnienia", który posłużył jako tekst utworu Mateusza. Niestety ani Natalia, ani 

Mateusz nie doczekali dnia, w którym mogliby razem posłuchać ich wspólnej piosenki. 

Wolontariusze FMM, z pomocą wielu ludzi, w tym gwiazd polskiej estrady, postanowili 

zrealizować niezwykłe marzenie chłopca. 

Na koncercie charytatywnym wystąpili: Mieczysław Szcześniak, Dorota 

Miśkiewicz, Katarzyna K8 Rościńska, IRA, Anna Jurksztowicz, chór Gospel - 

Sound'n'Grace, Michał Sławecki z chórem Pueri Cantores Plocenses Anny Bramskiej  

z Płocka, skąd pochodził Mateusz oraz jego koleżanka - Ewelina, z którą śpiewał 

piosenkę "Magiczna Gwiazdko" i otrzymał wokalne Grand Prix w Płocku. Aranżację 

muzyczną opracował Krzesimir Dębski. 
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Paka Marzeń – po raz drugi krakowski oddział Fundacji zorganizował kabareton 

charytatywny, z którego całkowity dochód został przeznaczony na spełnienie marzenia 

Antosia – wyjazd do duńskiego Legolandu. Kabareton odbył się 24 lutego 2010 r. 

w Centrum Kultury „Rotunda” w Krakowie. Imprezę wspólnie z Fundacją Mam Marzenie 

zorganizowało Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA oraz Centrum 

Kultury „Rotunda”. W tej edycji Paki wystąpili: Jurki, Limo, Ad Hoc i Kabaret Młodych 

Panów. Dzięki imprezie udało się zebrać ponad 9 tys. zł na wyjazd Antosia, który 

uczestniczył w Kabaretonie.  

 

Drugi Wrocławski Krwiobieg odbył się 22 i 23 maja 2010 roku. Idea 

organizowania zbiórek krwi dla pacjentów dziecięcych szpitali narodziła się dzięki 

współpracy wrocławskiego oddziału Fundacji Mam Marzenie i Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Pierwsza edycja w 2009 roku 

pozwoliła zebrać 47 litrów krwi!  Tym razem akcja została zaplanowana na 2 dni. 

Łącznie, podczas dwudniowej akcji krew oddało 206 osób, w sumie zebrano 93 litry 

życiodajnego płynu. Dar ten pomógł w walce z chorobą ponad 600 dzieciom z 

wrocławskich szpitali. Zbiórce krwi towarzyszyły występy zespołów, m.in. Zero Procent, 

Delirium Band, Bethel, Katedra, Muchy. Firma Events Kids przygotowała ponadto 

specjalne atrakcje dla dzieci, m.in. malowanie twarzy i zabawy.  
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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 głównym źródłem finansowania działalności 

fundacji. W 2010 roku FMM otrzymała: 910 437,59 zł. 

Wartość 1% przekazanego w 2009 roku r. dla FMM to 1.357.185,30 zł, przy 

kosztach całkowitych kampanii reklamowej 80 354, 61 zł brutto – pozycja 13 wśród 

pozostałych OPP; 

Wartość 1% przekazanego w 2010 roku dla Fundacji to 910 437,59 zł , przy 

kosztach całkowitych kampanii 2010 r. 99 608,72 zł brutto – pozycja 54 wśród innych 

OPP; Strata 446 747,71 zł względem przeszłego roku. 

 

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

 

Kampania 1% pod nazwą „Uwierz w marzenia, na nie nigdy nie jest za późno” 

obejmowała: 

 TV – 195 emisji spotów (oddziały TVP, Discovery, TVN Turbo, Meteo, 

Siedem, Style, Animal Planet); 

 Radio – ponad 100 spotów (TOK FM, Merkury, Lublin);  

 Internet – najszersza kampania w Internecie (np. GG, glamour.pl, 

goldenline, focus.pl, wp.pl)  
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 Prasa – ponad 50 publikacji rozłożonych na 3 miesiące (np. Metro, 

Wyborcza, Forum, Polityka, Przekrój, Sukces, Rzeczpospolita, Elle - non 

profit) – publikacje w każdym oddziale; 

 Reklama niestandardowa – autobusy, ekrany w mieście, spoty  

w komunikacji publicznej, lotnisko w Pyrzowicach, portale 

społecznościowe i strony naszych partnerów; 

 Druk materiałów 1% ; 

 Produkcja spotów (radio, TV, internet). 

 

 

Fundację Mam Marzenie charytatywnie wspierali: Dom Mediowy Starcom, Agencja 

Adliner oraz Agencja Reklamowa Fama.  

Środki z 1% wykorzystywane są przede wszystkim przy realizacji marzeń 

ekspresowych oraz realizacje marzeń z okazji Dnia Dziecka czy Świąt Bożego 

Narodzenia.  
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Rok 2010 był bardzo owocny w pozyskanie sponsorów. W tym czasie oprócz 

pozyskanych przez wolontariuszy sponsorów na pojedyncze marzenia w oddziałach. 

Zarząd Fundacji nawiązał współpracę z kilkoma dużymi podmiotami, które wsparły 

finansowo spełnienie marzeń dzieci. 

Najważniejszym partnerem roku 2010 była firma Microsoft, dzięki wsparciu 

której udało się spełnić w sumie 26 marzeń dzieci z całej Polski o łącznej wartości 

130 400 zł. Marzenia te zostały spełnione przy okazji urodziny systemu komputerowego 

„Windows 7”. Procent ze sprzedanych w specjalnej ofercie systemów został 

przeznaczonych na realizacje 7 marzeń. Dodatkowo 21 marzeń spełnili partnerzy firmy 

Microsoft.  

Drugim ważnym partnerem Fundacji był portal Interia.pl. Przed świętami 

Bożego Narodzenia, Fundacji Mam Marzenie została wytypowana do udziału w akcji 

„wyklinaj uśmiech”. Dochód z tej akcji 65 000 zł został przeznaczony na spełnienie 21 

marzeń dzieci z całego kraju.  
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