
Sprawozdanie merytoryczne z działalności 
Fundacji Wszystko Jest Możliwe za rok 2019

I.
Nazwa: Fundacja Wszystko Jest Możliwe
Siedziba Fundacji: Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk
Adres do korespondencji: ul. Zamkowa 126, 83-300 Łapalice
Strona internetowa: www.fwjm.org
Adres email: fwjm.biuro@gmail.com
Tel.: 695 401 246, 509 557 499
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 2019 roku cele Fundacji były realizowane w następujący sposób:

A
Główną działalnością FWJM pozostaje ponadwyznaniowa inicjatywa streetworkerska o 
nazwie Kościół Uliczny, która jest realizowana regularnie co tydzień, począwszy od września 
2014. W 2019 odbyło się na ulicy 55 spotkań, bez względu na pogodę. W każdym spotkaniu 
uczestniczyło 100-300 osób, zarówno bezdomnych i uzależnionych, jak i zdrowych 
mieszkańców Gdańska. Każde spotkanie było obsługiwane przez 10-30 wolontariuszy z 10 
różnych wyznań chrześcijanskich oraz wspólnot. W 2019 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 z osobami zdrowymi społecznie, jak i tymi z 
problemami. Osoby zdrowe otrzymują pokrzepienie i przyjaźń. Osoby zagubione pomoc 
materialną, poradnictwo i posiłek.

W ramach Kościoła Ulicznego zorganizowaliśmy 18 koncertów muzycznych. Z okazji 5 
rocznicy powstania Kościoła Ulicznego wystąpiła Ania Świątczak (wokalistka zespołu Ich 
Troje). Wstąpił także Piotr Jankowski (New Life Music) oraz Andrzej Krupiński (Homo Homini).

B
W 2019 jeszcze bardziej zaangażowaliśmy się w działalność na rzecz walki ze współczesnym 
niewolnictwem we współpracy z pakistańską organizacją Consuming Fire Ministries of 
Pakistan. 
- wyciągnęliśmy z niewoli 18 rodzin pracujących w fabrykach cegieł. Łącznie 78 osób, w tym 
37 dzieci. Każda rodzina została objęta opieką i pomocą materialną. Na dwa miesiące 
otrzymała mieszkanie oraz wyżywienie, a następnie zatrudnienie, które obecnie pozwala im 
samodzielnie się utrzymać
- założyliśmy 5 szkół dla dzieci niewolników. Nauką zostało objętych łącznie 125 dzieci, które 
otrzymały komplet podręczników, plecak, mundurek, przybory szkolne oraz ławki do siedzenia
- wybudowaliśmy w fabrykach cegieł 2 studnie z czystą wodą. Każda służy ok. 2.000 osób
- zakupiliśmy 15 motocykli dla naszych współpracowników
- zakupiliśmy dla nich 12 zestawów nagłośnieniowych
- zakupiliśmy 3 maszyny do szycia dla kobiet, które uzyskały wolność, aby mogły pracować
- zakupiliśmy pralkę dla sierocińca My Father’s Home, którym się opiekujemy
- zakupiliśmy nowe ubrania dla wszystkich dzieci z sierocińca MFH
- zakupiliśmy 450 Biblii dla osób z nowopowstałych kościołów
- utrzymywaliśmy 8 pracowników etatowych: 5 nauczycieli i 3 pastorów
W 2019 wysłaliśmy na ten cel łącznie: 84.380 USD

C
Nasza pakistańska działalność wzbudziła zainteresowanie stacji telewizyjnych i radiowych. 
Wystąpiliśmy w programach TVP1, TVP2, TVP3, TVN, Na Poddaszu oraz Radia Rzeszów.

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. 26.06.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2018. 



V. 
W 2019 roku Fundacja osiągnęła przychody z tytułu :  
- darowizn: 476.019 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 


