FUNDACJI TRZEBA MARZYĆ
za rok 2009

Marzenie jednej osoby, pozostanie
tylko marzeniem. Gdy marzyć będzie
wiele osób, sprawią, że stanie się
ono rzeczywistością.

„Żeby coś się zdarzyło, Żeby mogło się zdarzyć (…) Trzeba Marzyć” Janusz Kofta
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Wstęp

Poniższe sprawozdanie jest czwartym, corocznym, które Fundacja nasza ma
przyjemność złożyć na Państwa ręce. Te kilka stron jest dowodem na to, że warto
tworzyć coś, co będzie trwało przez lata i dawało siłę poprzez spełnianie marzeń
chorych dzieci, w czym uczestniczy kilkudziesięciu Wolontariuszy naszej Fundacji.
Warto, ponieważ niesiemy uśmiech, radość i kolejną dawkę nadziei na to, że marzenia
mogą się spełniać, a robimy to już czwarty rok.
Zgodnie z przyjętym przez nas schematem, dla usystematyzowania
przedstawionych danych, przyjęliśmy szablon sprawozdania, który obowiązuje w
naszej Fundacji i będzie stosowany w kolejnych latach.
1. Nazwa Fundacji
Fundacja Trzeba Marzyć
2. Siedziba Fundacji
Aleja Niepodległości 811, 81-704 Sopot
info@trzbamarzyc.org
www.trzebamarzyc.org
3. Data rejestracji
KRS 06.09.2006
4. Data uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego
KRS 21.12.2006
5. Numery identyfikacyjne
KRS
0000263459
NIP
5851426428
REGON 220291493
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6. Otrzymane zgody i pozwolenia
 Fundacja posiadała w 2009 roku, pozwolenie na zbiórki publiczne wydane przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 88/2009. Obowiązuje ono do
dnia 30 czerwca 2010 roku.
 Ponadto Fundacja otrzymała pozwolenie na wskazane zbiórki publiczne,
wydane przez Marszałka Województwa, nr ROPS.AW.0724/6/2009 z
rozszerzeniem ROPS.P.0724/5/2010 obowiązujące do 19 lutego 2010 roku.
7. Organy statutowe
W bieżącym roku minęła kadencja obecnego Zarządu oraz Rady Fundacji. Na kolejną
kadencję Zgromadzenie Fundatorów wybrało Organy Fundacji w następującym składzie:
Zarząd Fundacji
Rafał Dadej – Prezes Zarządu
Marcelina Osak – V-ce Prezes Zarządu
Anna Kurrek – Członek Zarządu
Rada Fundacji
Karina Wojtecka - Przewodniczący Rady Fundacji
Jakub Piotr Gorski – V-ce Przewodnicząca Rady Fundacji
Anna Justyna Marcinkiewicz – Sekretarz Rady Fundacji
8. Cele Statutowe Fundacji
Nadrzędnym celem naszej Fundacji, wynikającym ze Statutu jest spełnianie marzeń
dzieci, których życie jest zagrożone. W ten sposób, pragniemy sprawić by nasi podopieczni,
choć przez chwilę przenieśli się w inny świat, pełen marzeń, tych najlepszych, spełnionych. W
realizacji tego wydarzenia zawsze udział biorą ich rodzice lub opiekunowie, a także
rodzeństwo. W minionym roku, powyższe cele nie zmieniły się, jak również, nie rozszerzyliśmy
działań Fundacji o dodatkowe obszary.
Jako organizacja mająca kontakt z dużą liczba instytucji i osób, które dobro ludzi
traktują jako priorytet, pośredniczymy w kojarzeniu podmiotów i osób prywatnych, które
pragną pomagać w każdy, możliwy sposób.
Będąc odpowiedzialnymi przed społeczeństwem, które okazując zaufanie, przekazuje
środki pieniężne na realizację celów, a także pomaga w inny możliwy sposób, czujemy się w
obowiązku promować postawy społeczeństwa obywatelskiego również poprzez pomoc w
zatrudnieniu osobom niepełnosprawnym, lub ich bezpośrednim zatrudnianiu w przyszłości.
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Nie mniej, ilość marzeń, które spełniamy i kolejne, które oczekują na spełnienie,
powodują, że w minionym roku, jak i obecnie priorytetem, jest dla nas główny cel dla jakiego
powołana została nasza Fundacja.

Podstawowymi celami statutowymi Fundacji jest:
- SPEŁNIANIE DZIECIĘCYCH MARZEŃ
- Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i upośledzonym
- Świadczenia pomocy dzieciom bezdomnym i skrzywdzonym przez los
- Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami
i instytucjami zainteresowanymi ideą promowaną przez Fundację
- Udzielanie pomocy intelektualnej, organizacyjnej, rzeczowej oraz finansowej
dzieciom cierpiącym na choroby zagrażające życiu, jak również ich rodzinom i
opiekunom
- Tworzenie banku informacji o dzieciach dotkniętych śmiertelna choroba i ich
bliskich
9. Geneza Fundacji
Fundacja Trzeba Marzyć, powstała z inicjatywy osób, których połączyło wspólne
pragnienie niesienia pomocy cierpiącym dzieciom.
W dniu 24 sierpnia 2006 roku, grupa 23 wolontariuszy, podpisała akt notarialny,
ustanawiający Fundację Trzeba Marzyć, a kilkanaście dni później, Fundacja została wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego.
Niespełna cztery miesiące później, otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego,
co jest wynikiem godnym odnotowania, jako potwierdzenie sprawnego działania, zaufania,
oraz docenienia prawidłowości i profesjonalizmu z jakim działamy przez Sąd Rzeczpospolitej
Polskiej oraz inne organy i instytucje, które wspomagają nas w działaniach statutowych.
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10. Relacja z działalności Statutowej w 2009 roku
W roku 2009 Fundacja spełniła 57 marzeń dzieci, których życie jest zagrożone.
Miesięcznie rozkładało się to w następujący sposób:
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Fundacja spełnia marzenia dzieci w wieku od 2,5 do 18 lat. Rozkład wieku, dzieci
zgłoszonych do naszego programu w roku 2009, kształtował się następująco:

Dla usystematyzowania wszystkich marzeń, wprowadziliśmy kategorie, dzięki którym,
jest nam łatwiej rozmawiać z dziećmi i odkrywać ich marzenia. Te kategorie to:





Marzę
Marzę
Marzę
Marzę

by
by
by
by

dostać
wyjechać
spotkać
być
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Poniżej przedstawiamy, jak rozkładały się one w minionym roku sprawozdawczym
Fundacji:

Spełnienie każdego marzenia rozpoczyna się od umówienia spotkania z Marzycielem
zgłoszonym do programu Fundacji, w obecności jego najbliższych, by dowiedzieć się, jakie jest
to największe marzenie. Przygotowując się do pierwszego spotkania, kupujemy zabawkę, lub
inną rzecz zgodną z zainteresowaniami dziecka, by przełamać pierwsze lody. Ten upominek,
nazywamy różdżką.
Będąc instytucją pozarządową, która otrzymała od wszystkich ogromny kredyt zaufania,
staramy się, by każda ofiarowana nam złotówka, została spożytkowana w sposób najbardziej
racjonalny.
Podstawowym kryterium jakim kierujemy się od samego początku działalności jest pełna
transparentność zarówno w działaniach bieżących, jak również kwestiach finansowych.
Oczywiście, przy realizacji marzenia każdego z naszych Marzycieli, na pierwszym miejscu
jest dokładność, z jaką ma być ono odwzorowaniem marzeń. Nie mniej, koszty oraz ich
racjonalny rozkład są czynnikiem, do których również przykładamy bardzo dużą wagę.
Powyższe założenia przyjęliśmy w momencie powstania Fundacji Trzeba Marzyć i obowiązują
one nadal w niezmienionej formie.

8
FUNDACJA TRZEBA MARZYĆ Aleja Niepodległości 811 81-704 Sopot
e-mail: info@trzebamarzyc.org
nr konta PKO BP SA: 20102018530000940200959122 NIP 5851426428 KRS 263459

www.trzebamarzyc.org

„Żeby coś się zdarzyło, Żeby mogło się zdarzyć (…) Trzeba Marzyć” Janusz Kofta

Sopot 30 marca 2009

11. Administracja
Siedziba Fundacji od momentu powstania, mieści się w lokalu wynajmowanym przez
Urząd Miasta Sopot. Dzięki przychylności tutejszych władz oraz posiadanych przez nie
ustawowych możliwości wspierania organizacji pozarządowych, korzystamy z 90% upustu w
ponoszonym czynszu, co zdecydowanie wpływa na obniżenie kosztów funkcjonowania
Fundacji. Nie mniej, jako podmiot korzystający z usług różnych dostawców, również
odczuliśmy w wydatkach fakt podwyżek najmu oraz energii elektrycznej.
Zgodnie z dobrymi praktykami w organizacjach pozarządowych, wprowadziliśmy
obostrzenie, że poziom wydatków administracyjnych w roku obrotowym, nie powinien
przekroczyć 5% pozyskanych przychodów. Jak większość odbiorców, również nasza Fundacja
odczuła znaczny wzrost cen energii. W minionym roku, przekroczyliśmy nieznacznie zakładany
poziom kosztów administracyjnych (1,2%).
W bieżącym roku sprawozdawczym, poziom wydatków administracyjnych wyniósł 6,2%,
co oznacza, że pomimo wzrostu cen dostawców mediów, udało nam się utrzymać koszty
funkcjonowania Fundacji, tożsame z latami ubiegłymi.
Fundacja od początku działalności, posiada konto bankowe w Banku PKO BP SA o/Sopot.
Obecnie są to dwa rachunki:
 bieżący o numerze 20102018530000940200959122
 wydzielonym dla celów wpłat z tytułu zbiórek 56102018530000990200964049
12. Wolontariusze
Siłą Fundacji Trzeba Marzyć, są przede wszystkim jej Wolontariusze, czyli osoby, które
bezinteresownie, poświęcając swój wolny czas, siły i z pełnym zaangażowaniem spełniają
marzenia. Dzięki grupie wspaniałych, pełnych energii ludzi, na twarzach Marzycieli może
pojawiać się uśmiech, który często jest odskocznią od trudów walki, którą muszą prowadzić ze
straszliwą chorobą.
Każdy wolontariusz działający w ramach Fundacji, posiada przeszkolenie umożliwiające
mu kontakt z dziećmi, a także zapoznającym go z podstawowymi wymogami
administracyjnymi i prawnymi naszej działalności. Szkolenie takie, jest warunkiem niezbędnym
do podpisania umowy wolontariatu, do czego nasza Fundacja zobowiązana jest odrębnymi
przepisami.
Dzięki temu, każdy z Wolontariuszy, objęty jest ubezpieczeniem w trakcie wykonywania
obowiązków wolontariusza.
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13. Finanse Fundacji
W roku 2009 Fundacja pozyskała od sponsorów, osób fizycznych oraz ze zbiórek
publicznych i niepublicznych kwotę 59 059,81 złotych.
Na powyższą kwotę składają się następujące składowe:
 16 211,53 darowizny od osób fizycznych
 13 838,00 darowizny od firm
 3 332,80 sponsorowanie działalności statutowej
 18 658,08 przychody ze zbiórek niepublicznych
 7 019,40 darowizny rzeczowe
Rok 2010, był trzecim rokiem, w którym nasza Fundacja jako organizacja pożytku
publicznego, otrzymała środki przekazane z tytułu odliczenia 1% podatku. Z tego tytułu, konto
nasze, zostało zasilone kwotą 118 663,99 złotych. Całość przychodów w roku
sprawozdawczym wyniosła 177 723,80 złotych.
Ponadto, udało nam się nakłonić kilka firm, które spełniły marzenia dzieci, urządzając
wymarzone pokoje. Kwota, jaką firmy przeznaczyły na spełnienie tych marzeń, to niemal
40 000 złotych. Oznacza to, że Fundacja Trzeba Marzyć łącznie w minionym roku pozyskała
darczyńców, którzy oferowali pomoc finansową i rzeczową w wysokości ponad 200 000
złotych, co jest dowodem, na to, jak wielkim zaufaniem cieszy się nasza misja.
W lutym 2007 roku zapoczątkowaliśmy tradycję balów karnawałowych, które mamy
zamiar organizować corocznie. W roku sprawozdawczym zorganizowaliśmy już czwarty bal.
Jest to doskonała okazja do zabawy, dla dzieci objętych programem Fundacji, a także innych,
przez nas zaproszonych. Przychód z darowizn, uzyskanych na balach, przekazywany jest na
cele statutowe.
Coraz większego znaczenia w naszej działalności nabiera pomoc jaką uzyskujemy od firm
i instytucji. Propagowanie idei wolontariatu, realizujemy poprzez prelekcje i pogadanki w
szkołach, które następnie, poprzez zbiórkę pieniędzy organizowaną przez uczniów, spełniają
marzenia Marzycieli objętych programem Fundacji.
Zaufały nam również bardzo znane i cenione przedsiębiorstwa i instytucje, wspierając
nas finansowo lub rzeczowo. Warto tutaj wymienić kilka firm, które szczególnie zasługują na
docenienie wsparcia naszej szczytnej idei. Są to firmy nowe, bądź będące z nami dłużej:







Biuro Nieruchomości Zaleski
NDI
Grafix
Vector Globar Logistics
AVIKO
H&S Sp. z o.o.
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Fundacja zakończyła rok obrotowy 2009 zyskiem w kwocie 80 500,18 złotych. Całość
kwoty, została przeniesiona uchwałą Zarządu na środki zapasowe.

14. Komunikacja i informacja
Fundacja Trzeba Marzyć, prowadzi stronę internetową – www.trzebamarzyc.org – na
której podaje wszystkie informacje na temat bieżącej działalności.
Umieszczane zostają tam relacje ze spotkań z Marzycielami, oraz ze spełnionych marzeń.
Informujemy w niej o zbliżających się oraz odbytych akcjach, a także tym co należy zrobić,
jeśli ktoś pragnie wspierać naszą ideę.
Wraz z uzyskaniem statusu Organizacji Pożytku Publicznego, umieszczone została
wyczerpująca informacja na temat sposobów wpłaty i rozliczenia z tytułu 1%, a także
aktualizacja, uwzględniająca zmianę sposobu rozliczeń, która nastąpiła w 2008 roku.
Zgodnie z dobrą praktyką jaką przyjęliśmy, poczynając do roku 2007, umieszczamy tam
również sprawozdanie z akcji 1%, informując o kwocie, jaką udaje nam się zebrać. Nie jest to
wymóg ustawowy, ale będąc świadomym zaufania, jakim jesteśmy darzeni przez osoby
przekazujące jeden procent podatku, czujemy się w obowiązku poinformować o zebranej
podczas tej akcji kwocie.
15. Działalność gospodarcza
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
16. Nagrody i wyróżnienia
Mamy zaszczyt poinformować, że Fundacja Trzeba Marzyć, otrzymała w 2009 roku
nagrodę Wolontariusz Roku w kategorii Wolontariat Grupowy przyznawaną przez Prezydenta
Miasta Sopotu.
Tym samym otrzymaliśmy potwierdzenie, że prowadzona przez nas działalność jest
dobrze postrzegana przez mieszkańców Trójmiasta i dostrzegana przez włodarzy.
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17. Kontrole i sprawozdania
W okresie sprawozdawczym, nie była przeprowadzana w Fundacji żadna kontrola, a
wszystkie sprawozdania, składane są zgodnie z wymaganymi terminami.
18. Uchwały podjęte przez Zarząd i Radę Fundacji
W roku 2009 Zarząd i Rada Fundacji, podjęły następujące uchwały:
 Uchwała Rady Fundacji Nr 3/RF/2009 z dnia 27 marca 2009 r. o przyjęciu
sprawozdania finansowego oraz merytorycznego przedstawionego przez Zarząd
Fundacji za działalność w roku 2008.
 Uchwała Zarządu Nr 4/Z/2009 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie przekazania
kwoty zysku za rok obrotowy 2008 na fundusz rezerwowy.

……………………………
Rafał Dadej
Prezes Zarządu

..……………………………
Marcelina Osak
V-ce Prezes Zarządu

………………………………..
Anna Kurrek
Członek Zarządu
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