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OD 2004 ROKU SPEŁNILIŚMY PONAD 7000 MARZEŃ CHORYCH DZIECI W POLSCE  SPEŁNIAMY DZIECIĘCE FANTAZJE 

 

 
 
 

 
Kluczowy rok… 
 

Rok 2020 był najistotniejszym w 

historii działalności Fundacji Dziecięca 

Fantazja. 

 

Zawirowania wywołane pandemią 

koronawirusa, sprawiły, że był to 

bardzo trudny okres dla chorych dzieci 

i ich rodzin. Większość podopiecznych 

Fantazji ma osłabiony układ 

odpornościowy i choroby 

współistniejące, co czyni je 

szczególnie podatnymi na infekcje. 

Izolacja dla wielu naszych 

podopiecznych nie jest niczym 

nowym, nigdy jednak nie towarzyszyła 

jej tak ogromna niepewność i strach. 

 

W 2020 r., bardziej niż kiedykolwiek 

wcześniej, nasi podopieczni 

potrzebowali wsparcia. Dzięki pomocy 

otrzymanej od wspaniałych przyjaciół i 

sponsorów mogliśmy szybko  

przystosować się do nowej 

rzeczywistości. Oprócz programów 

takich jak „Żyć z godnością” i 

„HELP” (program stypendialny),  

 

 

 

 

 

 

 
Fantazja stworzyła innowacyjne 

projekty, które pozwoliły nam, także 

podczas pandemii, wnieść radość w 

życie ponad 1000 najbardziej 

potrzebujących dzieci. 

 

Innowacje 
 

Wishsurfing.pl to nowa charytatywna 

platforma crowdfundingowa, która 

ułatwia spełnianie marzeń 

podopiecznych Fantazji. 

 

Na Wishsurfing.pl można w łatwy 

sposób zakładać zbiórki oraz 

przekazywać środki bezpośrednio na 

realizację konkretnych marzeń. 
 

Wishsurfing.pl jest wyjątkowy 

ponieważ: 

 

a) Po zakończeniu zbiórki, Fantazja 

zajmuje się całym procesem 

spełnienia marzenia -  organizuje 

prezent i wysyła go kurierem do 

dziecka wraz z dodatkowymi 

prezentami i spersonalizowaną kartką 

z życzeniami. 

 

b) W przeciwieństwie do innych 

podobnych platform, wishsurfing.pl 

nie pobiera od darczyńców 

dodatkowych opłat za przetwarzanie 

płatności, ani opłat administracyjnych. 

 

W ciągu zaledwie 6 miesięcy od 

uruchomienia wishsurfing.pl, 

założyliśmy 400 zbiórek; odwiedziło 

nas 120 000 osób; liczba odsłon 

wyniosła 250 000 i spełniliśmy 140 

fantazji chorych dzieci. WOW! 
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Wirtualna Gala 
„Gwiazdka z Fantazją” 
 

Uwielbiana przez dzieci i ich rodziny, 

coroczna Gala Świąteczna zawsze 

stanowi wydarzenie roku. 

 

Boże Narodzenie 2020 było inne niż 

wszystkie. Przez pandemię, 

ważniejsze niż kiedykolwiek 

wcześniej, było uratowanie magii 

Świąt Bożego Narodzenia. 

 

Dlatego po raz pierwszy w historii 

wyprodukowaliśmy wirtualną Galę 

„Gwiazdka z Fantazją”, której 

transmisja z groty św. Mikołaja 

(studia TV) w Warszawie, odbyła się 

w 20 grudnia. 

500 honorowych gości, 

podopiecznych fundacji wraz z 

rodzinami i opiekunami połączyło się 

w tym samym czasie, żeby oglądać tę 

wirtualną ekstrawagancję, w 

bezpiecznej, domowej oazie. 

 

Tysiące przyjaciół i sponsorów Fantazji, 

również miało możliwość oglądania z 

nami "Gwiazdki z Fantazją". W 

wydarzeniu wzięli udział m.in. muzycy, 

magicy, brzuchomówca, gwiazdy na 

lodzie i oczywiście Św. Mikołaj. 

 

Była to prawdopodobnie 

największa wirtualna 

bożonarodzeniowa Gala dla 

chorych dzieci na świecie! Kliknij 

tutaj LINK, aby zobaczyć skrót 

wydarzenia 

 

Św. Mikołaj nie zawiódł! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieczór Marzeń w ZOO 
 
Przy zachowaniu najwyższych 
środków bezpieczeństwa, w ostatni 
weekend sierpnia, Fantazja po raz 
16. zorganizowała „Wieczór Marzeń 
w warszawskim ZOO”. 
 
Chore dzieci i ich rodziny mogły 
cieszyć się pięknym dniem 
wypełnionym radością, atrakcjami, 
zabawą, prezentami, smakołykami i 
spotkaniami ze zwierzętami. 
 
Wszyscy świetnie się bawili! 

 

 

  

       Fundacja Dziecięca Fantazja 
 

                  Adres Korespondencyjny: 
         ul. Tytoniowa 22 : 04-228 Warszaw 
                       Tel. (22) 517-17-70 
                 info@f-df.pl : www.f-df.pl  

 

                         KRS: 0000168783 
                       NIP: 951-20-82-106  

 

                              BPS S.A 

         14 1930 1523 2310 0345 8400 0001 034 

Świąteczne paczki-niespodzianki, 
wypełnione prezentami i 
smakołykami zostały 
dostarczone kurierem do dziecka 
do domu lub do szpitala jeszcze 
przed Świętami. 

https://drive.google.com/file/d/1DkC1Xmj01AePIi_0w8Me4Ln__gNn1kcq/view?usp=sharing
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Tysiące uśmiechów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laptop dla Wiktorii             Traktor dla Jana 

 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 LEGO dla Leona              PS4 dla Marceliny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telewizor dla Nikodema               Plac zabaw dla Antoniny 


