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Fundacja Spełnione Sny
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”
~Janusz Korczak

1. Opis działalności
Dzieciństwo jest najważniejszym okresem w życiu każdego człowieka. W dużej mierze
kształtuje naszą przyszłość oraz to, kim staniemy się w dorosłym życiu. Niestety, nie wszyscy
mają równe szanse. Nierzadko trudna sytuacja życiowa potrafi skutecznie zniszczyć marzenia.
Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego wychodząc naprzeciw wszelkim trudnością,
założyliśmy Fundację Spełnione Sny, której nadrzędnym celem jest przywrócenie dziecku wiary
i chęci do życia. W końcu uśmiech dziecka jest jak po długiej ulewie na niebie tęcza.

„Dzieciństwo jest snem rozumu.”
~Jean Jacques Rousseau
Los nie oszczędza nikogo, nawet najmłodszych, którzy tak naprawdę jeszcze nie zdążyli poznać
smaku życia. Fundacja Spełniony Sny powstała z myślą o dzieciach, które z jakiegoś powodu nie
czują się szczęśliwe. Choroba, trudna sytuacja finansowa, traumatyczne wydarzenie czy inne
sytuacje losowe odebrały im nadzieje, wiarę, pozytywne myślenie i apetyt na życie. Jesteśmy tu
po to, aby to zmienić, za wszelką cenę.

„Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały Wszechświat działa potajemnie,
by udało Ci się to osiągnąć.”
~Paulo Coelho

Zaprezentowany tekst stanowi element portfolio i jest objęty majątkowymi prawami autorskimi.
Kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione.

https://content-scripto.pl/
kontakt@content-scripto.pl
504 115 224

Zakładając Fundację Spełnione Sny, myśleliśmy o tym, aby to, co jeszcze wczoraj leżało w
sferze marzeń, dzisiaj stało się rzeczywistością. Wierzymy, że dzięki nam niemożliwe stanie się
możliwym. Pragniemy zrobić wszystko, by choć przez kilka chwil dać dzieciom to, o czym
najbardziej marzą. Chcemy wraz z nimi sięgać po marzenia, z których zostali brutalnie obdarci.

„Wielkie marzenia pozwalały uporać się z rzeczywistością.”
~Abbi Glines
Energia płynąca ze spełnionego marzenia daje rodzinie nadzieję i siłę do dalszej walki. Każde
kolejne to następny promyk słońca przebijający się przez zachmurzone niebo. Tak długo
wyczekiwane, ale w końcu zrealizowane pragnienie pozwala zapomnieć o codzienności, która w
wielu przypadkach jest przytłaczająca. Nierzadko wiąże się z biedą, bólem, pobytami w szpitalu,
izolacją od rodziny i przyjaciół. Jako Fundacja Spełniony Sny naprawdę wierzymy, że nie ma
rzeczy niemożliwych. Tę energię pragniemy przekazać dzieciom i ich rodzicom, dodając otuchy
i siły do dalszej walki z przeciwnościami losu.

,,Prosiłeś mnie o słowo? Oto ono: NADZIEJA.
~Paullina Simons
W starożytnej Grecji nadzieja oznaczała oczekiwanie, niezależnie od tego, czy nadejdzie coś
dobrego, czy złego. W obecnych czasach ma pozytywny wydźwięk. Postrzegamy ją jako szansę,
pragnienie nadchodzącego dobra. W końcu każdy z nas w chwilach zwątpienia miał nadzieje, że
pojawi się impuls, który odwróci niekorzystną kartę. Bywały momenty, w których tylko i
wyłącznie nadzieja trzymała nas przy życiu. Zawsze pojawiał się ktoś, kto wyciągał pomocną
dłoń. Teraz pragniemy odwdzięczyć się tym samym i dać naszym podopiecznym nadzieje.

1.2 Misja i cele statutowe
Misją Fundacji Spełniony Sny jest spełnianie marzeń osób potrzebujących, w tym przede
wszystkim chorych, znajdujących się w złej sytuacji życiowej oraz będących po przejściach.
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Pragniemy nieść pomoc poprzez wsparcia i nadzieję. Fundacja Spełniony Sny poprzez spełnianie
marzeń rozbudza nadzieję, wiarę w przyszłość, pozytywne myślenie i apetyt na życie.
Fundacja została uchwalona celem prowadzenia działalności dobroczynnej, polegającej na
niesieniu pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej. Głównym zakresem
działalności Fundacji jest spełnianie marzeń podopiecznych zgodnie z ideą wniesienia w ich
życie nadziei, siły i radości, bez względu na pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania i
status majątkowy.
Działalność fundacji skierowana jest:
● dzieciom cierpiącym na choroby zagrażające ich życiu, choroby przewlekłe,
upośledzonym, niepełnosprawnym oraz po wypadkach i ciężkich wydarzeniach z
przeszłości.
● rodzinom tych dzieci
● osobom bezdomnym
● wszystkim osobom, co do których zachodzi przypuszczenie, że spełnienie ich marzenia
będzie miało wpływ na jego życiowe morale, rozbudzi nadzieję, motywację i wolę
lepszego życia.
Fundacja ponadto prowadzi działalność w zakresie:
●
●
●
●
●

ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnej
popularyzowania sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
promocji i organizacji wolontariatu
ochrony środowiska
Fundacja realizuje swoje cele poprzez udzielanie pomocy materialnej, organizacyjnej
oraz wsparcia społecznego.
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