
 
 
 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Fundacji Wszystko Jest Możliwe za rok 2015 
 
 
I. 
Nazwa: Fundacja Wszystko Jest Możliwe 
Strona internetowa: www.fwjm.org 
Adres email: fwjm.biuro@gmail.com 
Tel.: 509 557 499 i 695 401 246 
Data wpisu do KRS: 3.07.2013 
Nr w KRS: 0000468661 
REGON: 221919373 
NIP: 957 106 9981 
 
Organem wykonawczym Fundacji Jest Zarząd Fundacji, w skład którego wchodzą dwie osoby: 
Agata Strzyżewska - Prezes Fundacji 
Maciej Strzyżewski - Wiceprezes Fundacji 
 
 
II. 
Cele statutowe Fundacji (z dnia 5.05.2013 ): 

1. kształtowanie i propagowanie chrześcijańskich, humanitarnych postaw życiowych,  
2. promowanie, rozwijanie i integrowanie działalności kulturalnej oraz wspieranie takich 
inicjatyw realizowanych przez inne organizacje, 
3. prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży,  
4. wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży, oraz walka z demoralizacją dzieci i 
młodzieży, 
5. wspomaganie i promowanie inicjatyw w dziedzinie oświaty, kształcenia domowego i 
ustawicznego dokształcania, 
6. poradnictwo w dziedzinie życia małżeńskiego i rodzinnego oraz rozwoju osobistego, 
7. integracja społeczna poprzez strategię rozwiązywania problemów społecznych, takich 
jak niepełnosprawność, bezdomność, uzależnienia, pomoc rodzinie, 
8. niesienie pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, znajdującym się w trudnych 
warunkach życiowych, przeciwdziałanie ich wykluczeniu oraz wyrównywanie ich szans 
życiowych, 
9. niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym,  
10. wzmacnianie inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz promocji 
zatrudnienia i aktywności na lokalnym rynku pracy osób i grup narażonych na wykluczenie 
społeczne jak i osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
11. tworzenie płaszczyzn skutecznego współdziałania jednostek sektora pozarządowego, 
publicznego i prywatnego, na rzecz rozwoju społeczności  i wspólnot lokalnych,  
12. aktywowanie ruchu społecznego na rzecz zaangażowania obywatelskiego, wspieranie 
idei kształtowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym promocja i organizacja 
wolontariatu, 
13. działanie na rzecz integracji europejskiej, poszanowania różnorodności kulturowej, 
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych krajów, w tym krajów 
członkowskich Unii Europejskiej, 
14. działalność charytatywna oraz misyjna, 
15. ochrona i promocja zdrowia, 
16. prowadzenie edukacji oraz upowszechnianie idei związanych z promocją ekologii, 
ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.  



 
 
W 2015 roku cele były realizowane w następujący sposób: 
 

1. Główną działalnością FWJM jest ponadwyznaniowa inicjatywa streetworkerska o nazwie 
Kościół Uliczny, która jest realizowana w każdy wtorek przez cały rok. W 2015 odbywa się 55 
spotkań na ulicy, regularnie co tydzień bez względu na pogodę. W każdym spotkaniu 
uczestniczy 200-300 osób, zarówno bezdomnych i uzależnionych, jak i normalnych 
mieszkańców Gdańska. Spotkanie jest obsługiwane przez 10-30 wolontariuszy z 10 różnych 
kościołów i wspólnot. Spotkania KU są atrakcyjne w formie i treści dla osób ustabilizowanych, 
jak i tych z problemami. Osoby zdrowe otrzymują pokrzepienie i przyjaźń. Osoby zagubione 
wsparcie, poradnictwo i posiłek. W 2015 wydajemy ok. 10.000 posiłków. Dla osób 
bezdomnych wykupujemy recepty. Kupujemy buty i okulary. Wydajemy odzież zimową. Kilka 
osób kierujemy na odtrucie i terapię. Kilku innym załatwiamy pracę i dach nad głowę. 

 
2. Styczeń. Wydajemy naszą czwartą książkę, która nosi tytuł „Moc przez Modlitwę”. 

 
3. Kwiecień. Organizujemy konferencję, podczas której mówcą jest znany w środowisku 

chrześcijańskim specjalista do spraw profilaktyki uzależnień i autor wielu książek – Leszek 
Korzeniecki. Spotkania sprowadzają blisko 100 słuchaczy. 

 
4. Czerwiec. Komitet organizacyjny festiwalu o nazwie Tydzień Jezusa powierza naszej fundacji 

opracowanie programu imprezy i doprowadzenie do jego realizacji. Gwiazdą 
festiwalu jest Brent Grosvenor (USA) z broadwayowskim musicalem pt.: „Filary Ognia”. Wśród 
innych wykonawców znajduje się Leland Johnson(USA), który śpiewa piosenki Elvisa 
Presleya, Marsha Otondi (Kenia) – wokalistka muzyki gospel, Leye Oladipupo (Londyn) – 
genialny multiinstrumentalista, grający soul, R&B, reggae, polski raper Kolah,trzy zespoły 
grające w rytmie jazz, worship, gospel – Pray Session 
Band, Kanaan i Wniebogłosy, grupa Sami Twoi czyli 50 dzieci przy wsparciu czołowych 
polskich muzyków, rockowy zespół Przed Nami, grupa CorTuum i grupa teatralna Tożsami. 
Musical Brenta Grosvenora pt. „Filary Ognia” ogląda 1.300 osób W festiwalu uczestniczy 
łącznie 7.000 osób. Imprezę finansują trójmiejskie kościoły. 

 
5. Opracowujemy wystawę, promującą zdrowy styl życia, o nazwiePro Zdowie. Jest to duże, 

profesjonalne przedsięwzięcie. Odwiedzający wystawę zapoznają się z ośmioma zasadami, 
których przestrzeganie zapewnia dłuższe i lepszej jakości życie. Goście otrzymają praktyczne 
informacje na temat funkcjonowania organizmu oraz wskazówki jak zdrowo żyć. Będą mogli 
sprawdzić swoją kondycję fizyczną, spróbować zdrowe potrawy i skonsultować swoje 
dolegliwości z lekarzem. Planujemy, że każde ze spotkań odwiedzi ok. 300 osób. Przejście 
przez wszystkie stanowiska zajmie ok. 1,5h.  

 
6. Lipiec. W Gdańsku organizujemy występy zespołuMick & Elli ze Szwajcarii. Mick to Polak, 

Mirosław Kałużny, gitarzysta, który przez wiele lat był liderem wrocławskiej grupy Heavy Blues 
i muzykiem sesyjnym, który występował m.in. z Krystyną Prońko, Beatą Bednarz, Mietkiem 
Szcześniakiem, MateO, Sondrą Peters (Andrae Crouch), Wayne Ellington (Blur, Tom Jones, 
Gloria Gaynor), Jnr. Robinson – “Best male vocalist of the year” 94/95 (Chaka Khan, Deniece 
Williams, Mica Paris, Michael Bolton, Yolanda Adams. ), Alexia Gardner (Swiss Jazz Award 
2011), Breggett Rideau (Wynton Marsalis, Marcus Miller). Mick & Elli wydali pięć albumów. 
Mick & Elli to gitara i wokal z najwyższej bluesowej półki. 

 
7. Sierpień. Po raz trzeci organizujemy Power Camp na Kaszubach. Tym razem impreza trwa 

tydzień. Przyjeżdża ok. 70 osób. Wśród pięknej przyrody rodziny mogą spędzić ze sobą 
wysokiej jakości czas. Osoby samotne mogą poznać nowych przyjaciół. Jest to tydzień 
dobrego słowa, życzliwości i wzniosłych marzeń, a wszystko to bez chemii i używek. 

 
8. Grudzień. Bierzemy udział w kursie i zyskujemy profesjonalne narzędzie do pracy z osobami 

uzależnionymi. Dokument wystawia Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku. 
 
 
 



III.  
Fundacja Wszystko Jest Możliwe nie prowadzi działalności gospodarczej. Utrzymuje się z darowizn. 
 
 
IV.  
W sprawozdawanym okresie zostały przyjęte przez Zarząd następujące uchwały:  
Nr 1 z dn. 30.06.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2014  
 
 
V.  
W 2015 roku Fundacja osiągnęła przychody z tytułu :   
- darowizn: 21.078.10 PLN  
- działalności odpłatnej: 80 PLN 
 
 
VI.  
Dane o przychodach uzyskanych przez fundację z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach 
celów statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń.  
Przychody: 21.158,10 PLN  
Koszty: 23 404,77 PLN 
 
 
VII.  
INFORMACJE O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z BUDŻETEM Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH 
ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W SPRAWIE SKŁADANYCH 
DEKLARACJI PODATKOWYCH  
- składane deklaracje : CIT 8  
 
 
VIII. 
W fundacji w 2015 roku nie przeprowadzono żadnych urzędowych kontroli. 
 
 
 
 
 


