Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Wszystko Jest Możliwe za rok 2016
I.
Nazwa: Fundacja Wszystko Jest Możliwe
Siedziba Fundacji: ul. Damroki 40/5, 80-177 Gdańsk
Adres do korespondencji: ul. Zamkowa 126, 83-300 Łapalice
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
Adres do korespondencji: ul. Zamkowa 126, 83-300 Łapalice
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 2016 roku cele Fundacji były realizowane w następujący sposób:
Główną działalnością FWJM jest ponad wyznaniowa inicjatywa streetworkerska o nazwie
Kościół Uliczny, która jest realizowana regularnie każdego tygodnia począwszy od września
2014. W 2016 odbyło się 55 spotkań na ulicy, regularnie co tydzień, bez względu na pogodę.
W każdym spotkaniu uczestniczyło 100-300 osób, zarówno bezdomnych i uzależnionych, jak i
zdrowych mieszkańców Gdańska. Spotkanie było obsługiwane przez 10-30 wolontariuszy z
10 różnych kościołów oraz wspólnot. W 2016 wydaliśmy ok. 10.000 posiłków. Wielu osobom
bezdomnym wykupiliśmy recepty. Kilku osobom kupiliśmy buty i okulary. Wydaliśmy wiele
artykułów odzieży zimowej: kurtek, czapek, rękawic i skarpet. Kilka osób skierowaliśmy na
odtrucie i terapię. Kilku innym załatwiliśmy pracę i dach nad głowę.
Spotkania KU są atrakcyjną formą pracy zarówno dla osób ustabilizowanych, jak i tych z
problemami. Osoby zdrowe otrzymują pokrzepienie i przyjaźń. Osoby zagubione wsparcie,
poradnictwo i posiłek.
Styczeń
Prowadzimy zajęcia z profilaktyki uzależnień dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łapalicach,
gdzie mówimy na temat zagrożeń płynących z otaczającego świata. Mówimy o szkodliwym
wpływie palenia papierosów, picia alkoholu, oglądania pornografii, próbowania narkotyków.
Luty
- Stratujemy z Klubem Zdrowia. Nie mówimy na temat tego czego nie robić, bo jak się okazuje
większość osób jest tego świadoma. Skupiamy się raczej na tym co robić, aby naszemu
organizmowi ulżyć. Stąd uczymy w jaki sposób robić bogaty w składniki odżywcze zielony
koktail oraz koktail z czarnej porzeczki, którego zawartość witaminy C przebija wszystkie inne
owoce. Wyciskamy sok ze świeżych pomarańczy, którego smak znacznie różni się od tych w
kartonikach. Robiliśmy pasty do chleba i wielopoziomowe kanapki, z których organizm odnosi
korzyść.
- Zaczynamy regularne spotkania dla bezdomnych mężczyzn, które mają na celu postawienie
ich na nogi i wprowadzenie ich do społeczeństwa.
- Prowadzimy zajęcia w schronisku dla bezdomnych mężczyzn, gdzie niesiemy zachętę i
nadzieję.
- W Trójmiejskim Centrum Chrześcijańskim prowadzimy warsztaty tańca izraelskiego
- Organizujemy na ulicy koncert znanego chrześcijańskiego rapera o pseudonimie Kolah.
Marzec
- Prowadzimy zajęcia uliczne z dzieciakami ze świetlicy środowiskowej w Malborku.
- Organizujemy drugie spotkanie Klubu Zdrowia.
- Odwiedzamy Dom Samotnej Matki i dwóch innych schroniskach dla osób bezdomnych.
Dzięki zaprzyjaźnionej hurtowni 250 osób otrzymuje ciasta, ciastka, płatki i dżemy.
- Prowadzimy rekolekcje w Chrześcijańskiej Szkole Montessori w Gdańsku. Opowiadamy o
tym, na czym się znamy najlepiej, o pracy z ludźmi, którym w życiu się nie powiodło.
- Organizujemy uliczny koncert Andrzeja Krupińskiego. Muzyk w latach siedemdziesiątych grał
m.in. w zespole Homo Homini. Występował także z Alibabkami i Zdzisławą Sośnicką.
Pierwszy program radia zrealizował reportaż na temat ciekawej historii jego życia.
- Kolejne spotkanie Klubu Zdrowia.

Kwiecień
- Na ulicy organizujemy koncert pieśni żydowskiej. Występuje zespół prawdziwych żydów w
Ukrainy.
- Organizujemy spotkanie ze znanym mówcą, autorem, specjalistą do ds profilaktyki
uzależnień, Leszkiem Korzenieckim znanym w środowisku jako Korzeń. Z Agatą Strzyżewską
prowadzą konferencję na temat zdrowia fizycznego i emocjonalnego.
Maj
- Na Kaszubach nad jeziorem organizujemy duży piknik dla osób bezdomnych z Gdańska.
- Kolejne spotkanie Klubu Zdrowia.
- Znowu otrzymujemy dary. Rozwozimy je do Noclegowni i Schroniska dla osób bezdomnych
oraz Domu Samotnej Matki w Gdańsku, Domu Samopomocy i Domu dla Bezdomnych
Mężczyzn w Kartuzach. Produkty dostarczamy także na potrzeby Kościoła Ulicznego w
Elblągu i Malborku. Łącznie docierają do 500 osób potrzebujących.
Czerwiec
- Włączamy się w tworzenie festiwalu kultury chrześcijańskiej o nazwie Tydzień Jezusa.
- Na deptaku w Gdańsku Brzeźnie organizujemy pierwszą publiczną wystawę o nazwie Pro
Zdrowie. Uczestniczy w niej ok. 100 osób.
- W imieniu i trójmiejskich kościołów w ramach festiwalu Tydzień Jezusa w Gdańsku na
Długim Targu organizujemy koncert legendarnego zespołu TGD.
Lipiec
- Prowadzimy warsztaty storytellingu podczas SLOT Art Festival.
- W Malborku bierzemy udział w spotkaniu instytucji i organizacji, które pomagają ludziom
potrzebującym. Podczas spotkania jedna z urzędniczek wypowiada niezwykle ważne zdanie:
Pomoc materialną i psychologiczną, którą oferujemy musimy połączyć z pomocą duchową,
którą oferuje kościół. Bez tego będziemy kręcili się w kółko. Nasi klienci potrzebują nie tyle
więcej pieniędzy, co przemiany umysłu.
Wrzesień
- Z drukarni przychodzi książka pt.: „Bóg na ulicy”. Jest to podsumowanie naszej blisko
dwuletniej pracy na ulicy. 220 stron. To nasza 5 książka.
Październik
- We wsi Malenin organizujemy piknik dla dzieci pod nazwą „Czytajmy dzieciom książki”. Jest
to wieś bez szkoły, domu kultury czy kościoła. Zabieramy ze sobą kilkadziesiąt książek po
naszych dzieciach, pięćset babeczek i sprzęt nagłaśniający. Jest z nami trzynastu
wolontariuszy. Mamy ze sobą balony, organizujemy konkursy i zabawy. Rozmawiamy z
rodzicami. Udział w imprezie bierze 100 mieszkańców.
Grudzień
- Na zaproszenie Pierwszego Programu Polskiego Radia bierzemy udział w programie
„Damska Torebka”. w którym opowiadaliśmy o misji Kościoła Ulicznego.

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. 30.06.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2015.
V.
W 2016 roku Fundacja osiągnęła przychody z tytułu :
- darowizn: 23,751 zł
- działalności odpłatnej: 0,00 zł
VI.
Dane o przychodach uzyskanych przez fundację z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach
celów statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń.
Przychody: 0,00 zł
Koszty: 0,00 zł
VII.
INFORMACJE O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z BUDŻETEM Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W SPRAWIE SKŁADANYCH
DEKLARACJI PODATKOWYCH
- składane deklaracje : CIT 8

