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[G4-1, G4-2]

z przyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejny raport społeczny, będący podsumowaniem działań podejmowanych przez Fundację LOTTO Milion Marzeń w roku 2015.
Obszary naszego zaangażowania pozostają niezmienne od lat i są komplementarne wobec działań społecznych
naszego Fundatora – Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. Angażujemy się w popularyzowanie sportu, ułatwianie
dostępu do kultury, a także uświadamiamy, jak odpowiedzialnie i bezpiecznie grać w gry losowe. Niemniej,
choć charakter aktywności pozostawał stały, to miniony rok był rokiem wytężonej pracy nie tylko zespołu
Fundacji, ale setek wolontariuszy, zaangażowanych w dziesiątki najróżniejszych projektów. Cieszy nas ogromnie,
że dobra wola ludzi, którzy skłonni są dzielić się z innymi swoim czasem, umiejętnościami i doświadczeniami,
kumulują się. Nie mam tu na myśli wyłącznie naszego programu wolontariatu i zaangażowania pracowników
oraz współpracowników LOTTO i ich rodzin. Myślę tu także o ludziach sportu i kultury, którzy chcą włączać się
w aktywizowanie swoich małych społeczności. Dzięki ich pomysłowości i zaangażowaniu oddolnie powstają
wspaniałe projekty, które przynoszą wymierne i trwałe efekty.
Dla nas jako fundacji, która jest powiernikiem środków przekazywanych przez donatorów, czyli głównie przez
naszego Fundatora, spoczywa szczególna odpowiedzialność i zobowiązanie. Nie jest bowiem sztuką wydać
pieniądze na cele społeczne, ale sztuką jest wydać je właściwie. Właściwie, czyli skutecznie i efektywnie.
Skutecznie, czyli zgodnie z celami. Efektywnie, czyli w sposób, który przyniesie możliwie największe korzyści
z każdej wydatkowanej złotówki. Nie bez powodu doskonalimy nasze procedury analizy i oceny wniosków,
tak by z jednej strony wybrać najlepsze pomysły na projekty, z drugiej - zachować pełen obiektywizm i transparentność. Ogromną wagę przywiązujemy też do oceny rezultatów. Stąd duży nacisk kładziony na ewaluację
i weryfikację efektów w postaci oceny realnych zmian społecznych, mierzonych tak ilościowo, jak i jakościowo.
Chciałbym w tym miejscu podziękować za współpracę rzeszy wspaniałych ludzi, którzy stanowią wsparcie
w każdym momencie, poczynając od Fundatora, poprzez związanych z nami sportowców, po pracowników
zaangażowanych w wolontariat. Bez nich nic nie byłoby możliwe.
Zapraszam do lektury.

Prezes Zarządu
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[G4-56]

Misja, wizja, wartości
Fundacji LOTTO Milion Marzeń

Obszary działalności
Fundacja LOTTO Milion Marzeń, została powołana do życia w 2009 roku, a jej jedynym Fundatorem
jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. - jedna z najbardziej
rozpoznawalnych polskich spółek, która od ponad 60 lat
działa nieprzerwanie na rynku gier liczbowych i loterii pieniężnych. Spółka angażuje się w popularyzowanie sportu
oraz przekazuje znaczne środki na rozwój infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej. Totalizator Sportowy wspiera
również inicjatywy z obszaru kultury. Dofinansowuje też
wartościowe projekty artystyczne.
[G4-4, G4-8]

Mając na celu zachowanie spójności działań, nasze aktywności wpisują się w strategię społecznej odpowiedzialności Fundatora w zakresie zaangażowania społecznego.
Fundacja działała w oparciu o Strategię na lata 2015-2018,
przyjętą przez Radę Fundacji w 2015 roku. Pozwala nam
ona realizować naszą misję: wspieranie Polaków na drodze do odpowiedzialnego i szczęśliwego życia. Fundacja
aktywizuje ludzi do działania, zwłaszcza dzieci i młodzież,
poprzez:

 popularyzowanie amatorskiego uprawiania sportu,
 zachęcanie do aktywności w obszarze kultury i ułatwianie dostępu do niej,

 rozwijanie świadomości całych rodzin na temat odpowiedzialnej rozrywki,

 wspieranie prospołecznych aktywności pracowników

na Medal - adresowany jest do młodych, uzdolnionych
sportowców i wspiera ich w rozwoju i sięganiu po kolejne
medale. Z kolei w ramach projektu Zostań Olimpijczykiem
mistrzowie olimpijscy spotykają się z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i przekonują ich, że aby zostać mistrzem, wystarczy uwierzyć
w siebie, stawiać sobie ambitne cele i być wytrwałym
w dążeniu do ich osiągnięcia.
W obszarze kultury staramy się podejmować działania
popularyzatorskie oraz wspierać rozwój utalentowanych
artystów i animatorów kultury. Nie ograniczamy się
wyłącznie do promowania tradycyjnej kultury wysokiej –
chętnie wspieramy wszystkie rodzaje sztuki: od rękodzieła
po nowoczesny design.
W obszarze bezpiecznej rozrywki zajmujemy się profilaktyką ryzyka uzależnienia od hazardu - edukujemy i kształtujemy wzorce odpowiedzialnej sprzedaży i odpowiedzialnego korzystania z gier, tak by gra pozostawała wyłącznie
źródłem rozrywki i dobrej zabawy. Na tym polu współpracujemy z ekspertami i środowiskiem naukowym.

Misja:
Wspieranie społeczeństwa
na drodze do szczęśliwego
i odpowiedzialnego życia.

Wartości:
W swojej działalności Fundacja LOTTO Milion Marzeń i wszystkie osoby zaangażowane w jej prace kierują się ściśle
określonymi wartościami. Oto one:

Pasja
Partnerstwo

Od 2011 roku, poprzez program Kumulacja Dobrej Woli,
skutecznie promujemy ideę wolontariatu i angażujemy
pracowników i partnerów Totalizatora Sportowego w działania na rzecz społeczności lokalnych.

Działamy dla dobra społecznego
i we współpracy z innymi, aby mieć
pewność, że nasza pomoc jest
skuteczna i dociera wszędzie tam,
gdzie jest najbardziej potrzebna.
Prowadzimy dialog z osobami
i instytucjami z naszego otoczenia,
aby jak najlepiej poznać ich
potrzeby, problemy
i oczekiwania.

Totalizatora Sportowego.
Jesteśmy również aktywni na polu filantropii, wspierając
działania organizacji, realizujących bliskie nam cele, oraz
rodziny pracowników Fundatora, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej (np. ciężka choroba, wypadek).
W obszarze sportu prowadzimy program Kumulacja
Aktywności, popularyzujący aktywność fizyczną wśród
młodzieży gimnazjalnej. Drugi nasz program - Stypendium

W działalności filantropijnej angażujemy się we współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Aktywnie działamy na rzecz integracji osób
z niepełnosprawnościami. Jesteśmy patronem Centrum
Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Wspieramy
także inicjatywy innych organizacji non-profit, które
wpisują się w naszą strategię (popularyzacja aktywności
fizycznej wśród dzieci i młodzieży, ułatwianie dostępu do
kultury).

Raport z działań Fundacji LOTTO Milion Marzeń w 2015 roku
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Wizja:
Aktywizujemy ludzi do działania, w celu podnoszenia jakości życia, poprzez
popularyzowanie uprawiania sportów powszechnych, ułatwianie dostępu do
kultury, wspieranie projektów społecznych oraz rozwijanie świadomości na
temat odpowiedzialnej rozrywki.

5

Pomagamy, ponieważ
czujemy taką
potrzebę.

Szacunek
Szanujemy innych
ludzi i siebie nawzajem.
Tworzymy przyjazną
atmosferę, pełną troski
i empatii.

Odpowiedzialność
Postępujemy w sposób rozsądny
i dojrzały. Wiemy, że każda nasza
decyzja ma wpływ na otoczenie
i dbamy, aby ten wpływ był
zawsze pozytywny.

Raport z działań Fundacji LOTTO Milion Marzeń w 2015 roku

Transparentność
Działamy uczciwie
i transparentnie.
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[G4-24]

F[NGO8]

Organizacja

Interesariusze
Fundacji

Fundator
Totalizator Sportowy, właściciel
marki LOTTO, jest jedną
z najbardziej rozpoznawalnych
i zasłużonych polskich spółek.
Działa nieprzerwanie od ponad
60 lat. Dysponuje siecią ponad
15 000 punktów sprzedaży, które
oferują szeroki wachlarz produktów loteryjnych. Spółka
jest jednym z najważniejszych filarów finansowania
polskiego sportu i kultury.
Spółka powstała by gromadzić środki, z których finansowano remonty i budowy obiektów oraz urządzeń sportowych. Później do zadań Totalizatora Sportowego doszło
też przekazywanie funduszy na szeroko rozumianą kulturę
narodową. Dziś Spółka jest jednym z najważniejszych
filarów wspierających te dwie dziedziny życia społecznego.
Każdego roku, dzięki graczom LOTTO, przekazuje na sport
i kulturę setki milionów złotych.
Totalizator Sportowy jest członkiem najważniejszych
międzynarodowych organizacji loteryjnych – World Lottery
Association oraz The European State Lotteries and Toto
Association. Posiada certyfikaty, które potwierdzają bezpieczeństwo produktów oferowanych klientom LOTTO.
Fundator jest też głównym i w praktyce wyłącznym donatorem Fundacji.*
*
Przychody Fundacji, poza darowiznami ze strony Totalizatora Sportowego,
ograniczają się do przychodów z odsetek z lokat oraz doraźnie pozyskiwanych grantów i dotacji (np. z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Funduszu
Rozwiązywania Problemów Hazardowych).

młodzież
szkolna
administracja
publiczna
(Ministerstwo Sprawiedliwości,
Ministerstwo Sportu
i Turystyki, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego)

sportowcy

pracownicy
Totalizatora
Sportowego
i kolektorzy

klienci
Totalizatora
Sportowego

pracownicy
Fundacji

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd. Rada Fundacji
jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych, a Zarząd odpowiada za bieżące
kierowanie działalnością Fundacji. Wszyscy członkowie Rady
Fundacji są reprezentantami Fundatora. Na koniec 2015
roku Rada Fundacji składała się z czterech członków,
a Zarząd był jednoosobowy. Na zespół Fundacji, włączając
w to jej prezesa, składało się sześciu pracowników, koordynujących poszczególne obszary działalności programowej.
Zakres odpowiedzialności i zasady regulujące współpracę
pomiędzy Fundatorem, Radą Fundacji i Zarządem, bardzo
dokładnie reguluje Statut Fundacji. Jest on publicznie dostępny na stronie www.fundacjalotto.pl/fundacja/statut.

Totalizator
Sportowy
(Fundator)

wolontariusze
opinia
publiczna
i media

Forum
Darczyńców
i Forum
Odpowiedzialnego
Biznesu
ludzie
sztuki

organizacje
pozarządowe,
samorządy, inne
organizacje
społeczne

2014

2015

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (zł)

6 113 951,80

6 582 355,73

Koszty podstawowej działalności operacyjnej (zł)

5 001 442,76

5 144 921,20

Kapitał własny (zł)

1 214 415,17

1 528 480,79

Zobowiązania (zł)

57 803,66

184 171,58

Aktywa (zł)

1 272 218,83

1 712 652,37

Liczba pracowników (w tym kobiet)
- w tym umowy o pracę na czas nieokreślony (w tym kobiety)
- w tym umowy o pracę na czas określony (w tym kobiety)

6 (4)
6 (4)
0 (0)

6 (4)
6 (4)
0 (0)

Liczba wolontariuszy doraźnie angażujących się w projekty

do 1000

do 1000

Odpowiedzialność w codziennym zarządzaniu
[G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5] Odpowiedzialne zarządzanie środka-

Skład
osobowy
organów
Fundacji:

Rada Fundacji*:

Zarząd Fundacji:

Wojciech Szpil
Przewodniczący Rady Fundacji

Bartosz Mielecki
Prezes Zarządu Fundacji

mi powierzonymi na cele społeczne wymaga szczególnej
transparentności oraz bezwzględnego unikania sytuacji,
które mogłyby rodzić konflikty interesów. Już na szczeblu
decyzji personalnych przyjęto, że Członkami Rady Fundacji
nie mogą być osoby pozostające w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
z członkami Zarządu Fundacji. Ponadto, nie mogą nimi
być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy
umyślnej i ścigane z oskarżenia publicznego. W przypadku
wystąpienia ewentualnego konfliktu interesów, osoba,
której on dotyczy, wyłączona jest z procesu decyzyjnego.
Postępowanie takie dotyczy również władz i pracowników Fundacji w przypadku postępowań dotacyjnych dla
podmiotów trzecich.

Aleksandra Piszczorowicz
Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji
Barbara Sissons
Członek Rady Fundacji
Agnieszka Libor
Członek Rady Fundacji

*Wg stanu na dzień 31.12.2015 roku.
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Aspekt ten uwzględniony został również w procedurze
przyznawania dotacji – wszelkie związki osób związanych
z organizacją potencjalnego beneficjenta z pracownikami
lub członkami władz Totalizatora Sportowego lub podmiotów prawnych od niego zależnych (w tym Fundacji) muszą
być ujawnione we wniosku o dotację. Nie stanowi to elementu wykluczającego wnioskodawcę i nie wpływa na
jego ocenę, ale pozwala uniknąć ewentualnego konfliktu
interesów na etapie rozpatrywania wniosku.
Sam ujednolicony proces oceny ma zapewnić obiektywną
i transparentną ocenę wszystkich (100%) wniosków dotacyjnych. „Zasady filantropii Fundacji LOTTO Milion Marzeń”
precyzyjnie zawężają zakres dotowanych projektów i wykluczają ryzyko uznaniowości. Czytelnie wskazują, na jakie
wsparcie od Fundacji mogą liczyć osoby prawne i fizyczne,

O Fundacji / Organizacja

jakie kryteria stosuje Fundacja, wybierając projekty,
w które się angażuje i jaka jest procedura ubiegania się
o nie. Przyjęte mechanizmy ograniczają do minimum
subiektywizm, w tym w szczególności ryzyko zachowań
nieetycznych. W 2015 roku nie stwierdzono żadnego przypadku, który rodziłby tego typu podejrzenia.
Beneficjenci są zobowiązani w umowie z Fundacją do terminowego rozliczenia projektu, poprzez złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego. Fundacja zapewnia
sobie również prawo do przeprowadzenia audytu. Z tego
też powodu prosi beneficjentów o przechowywanie
dokumentów finansowych przez okres pięciu lat od daty
przekazania sprawozdania.
Z naszego punktu widzenia kluczowe znaczenie ma ocena
skuteczności i efektywności poszczególnych projektów.

Z jednej strony ocenie podlega to, w jakim stopniu dany
projekt realizuje zakładany cel, z drugiej - relacje nakładów
do osiągniętych korzyści. Taka analiza, zwłaszcza w sytuacji, w której dotowane projekty realizują podobne cele,
umożliwia identyfikowanie najlepszych pomysłów i ich
ewentualne upowszechnianie. Jest to tym samym bezpośredni wkład interesariuszy we wspólne budowanie optymalnych rozwiązań i wzajemne uczenie się od siebie. Obok
typowych danych dotyczących wydatków finansowych,
raporty uwzględniają również nakłady niefinansowe: czas
pracy wolontariuszy oraz dobra i usługi nieodpłatnie przekazane na realizację projektu. Ma to na celu uchwycenie
całości realnych nakładów na realizację projektu. Z drugiej
strony badane są społeczne rezultaty podjętych działań
(np. stopień zakładanej w celach projektu zmiany postaw
beneficjentów).

[G4-16]

[[G4-16]

Udział w projekcie
Forum Darczyńców
na rzecz podniesienia
standardów działania
fundacji korporacyjnych

Prezes Fundacji
wybrany na Członka
Zarządu Forum
Darczyńców

Fundacja LOTTO Milion Marzeń była jedną z 45 fundacji
korporacyjnych, które pod przewodnictwem Forum
Darczyńców zrealizowały projekt, którego celem było podnoszenie standardów działania fundacji korporacyjnych
w Polsce. W efekcie powstał podręcznik zawierający
standardy działania fundacji korporacyjnych, mechanizm
autoweryfikacji standardów oraz praktyczne wskazówki i
dobre przykłady wdrażania standardów.

W czerwcu 2015 roku Walne Zebranie Członków Forum
Darczyńców w Polsce, mając na uwadze wysoką jakość
działań prowadzonych przez Fundację LOTTO Milion Marzeń
i spełnianie najwyższych standardów członkostwa Forum,
postanowiło o podwyższeniu statusu członkostwa Fundacji
w tym zrzeszeniu do poziomu członka zwykłego, a Prezes
Fundacji - Bartosz Mielecki - został zgłoszony, a następnie
wybrany na Członka Zarządu Forum Darczyńców.

Komunikacja z otoczeniem
[G4-26] Charakter i częstotliwość komunikacji z poszczegól-

nymi grupami otoczenia jest zróżnicowany, tak co do
formy, jak i stopnia formalizacji. Bliskie i silne relacje z Fundatorem, jak już wspomniano, znajdują odzwierciedlenie
w składzie Rady Fundacji, a tym samym w bezpośrednim
zaangażowaniu członków Rady w podejmowanie kluczowych decyzji i wyznaczenie kierunków działań Fundacji.
Również pracownicy Fundatora, zwłaszcza będący jednocześnie wolontariuszami, utrzymują relatywnie bliskie
relacje z Fundacją. Niemniej zarówno współpraca z nimi,
jak również z innymi partnerami (np. ludzie sztuki, sportowcy, organizacje pozarządowe) jest, w celu zachowania
transparentności, sformalizowana i regulowana pisemnymi umowami. Organizacje otrzymujące dotacje, nie tylko
uczestniczą w oddolnym, niezcentralizowanym procesie
tworzenia pomysłów, z których można wybrać najlepsze,
ale na etapie rozliczania dotacji, mogą podzielić się z nami
swoimi spostrzeżeniami. Wszystkie konstruktywne uwagi
i komentarze są cenne, ponieważ pomagają lepiej zrozumieć oczekiwania i po prostu działać skuteczniej
i efektywnej.
Dużą wagę przykładamy właśnie do pozyskiwania możliwie treściwej, wręcz mierzalnej informacji zwrotnej. Dzięki
informacjom pozyskiwanym od podmiotów otrzymujących dotacje i od beneficjentów (np. poprzez badania
ewaluacyjne i formularze rozliczenia projektów dotacyjnych) jesteśmy w stanie wskazać jakie zmiany społeczne,
w ujęciu nie tylko jakościowym, ale również ilościowym,
udało się osiągnąć. Syntetyczne raporty wskazujące efekty
działań prospołecznych są kwartalnie raportowane Radzie
Fundacji i Fundatorowi.
Aby budować pozytywne relacje z otoczeniem, prowadzimy aktywną komunikację swoich działań społecznych,
informując tym samym o społecznym zaangażowaniu
naszego Fundatora – spółki Totalizator Sportowy. Wszystkie zadania związane z komunikacją projektów, a także

z administrowaniem kanałami medialnymi, realizujemy
własnymi siłami, nie ponosząc dodatkowych kosztów na
działania PR.
Naszymi głównymi kanałami komunikacyjnymi są:

 strony internetowe: www.fundacjalotto.pl
oraz www.kumulacjaaktywnosci.pl,

 profile na portalu Facebook:
www.facebook.com/FundacjaLOTTO
oraz www.facebook.com/KumulacjaAktywnosci,
 kanały na portalu YouTube: Fundacja LOTTO Milion
Marzeń i Kumulacja Aktywności,
 e-mailowy Newsletter Fundacji,
 drukowany Informator Fundacji,
 intranet Spółki Fundatora,
 serwis Kolektor, przeznaczony dla sprzedawców LOTTO.
Prowadzone przez Fundację programy i nasze projekty
wzbudzają również zainteresowanie mediów, czego efektem są publikacje w prasie (regionalnej i ogólnopolskiej),
Internecie, a także
w radiu i telewizji. Warto
uświadomić sobie, że
statystycznie prawie
w każdy dzień roboczy
roku Fundacja obecna
była podczas jakiegoś wydarzenia ze

swoim logo. Praktycznie w każdym tygodniu informacje
o niej pojawiały się też w intranecie Totalizatora Sportowego, a każdego też dnia kalendarzowego pokazywała się
w mediach co najmniej jedna publikacja na temat Fundacji
i jej działań (409 publikacji).

Wybrane artykuły i audycje znaleźć można na stronie: www.fundacjalotto.pl/fundacja/o-nas-w-mediach

Standardy zostały wypracowane w ramach 3-letniego projektu pt. „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych
przez fundacje korporacyjne w Polsce”, który rozpoczął się
1 maja 2012 roku. Projekt był współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr projektu
POKL.05.04.02-00-C49/11.
Raport z działań Fundacji LOTTO Milion Marzeń w 2015 roku
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Programy i działania realizowane w 2015 roku / Sport

Sport

Programy i działania
realizowane w 2015 roku
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[G4-SO1] Wspieranie sportu wpisane jest w misję Totalizatora
Sportowego, Fundatora Fundacji LOTTO Milion Marzeń.
Korzystamy tu z jego wieloletnich doświadczeń, nie konkurując, ale uzupełniając jego działania, tak by kompleksowo odpowiedzieć na potrzeby społeczne. Staramy się
zachęcać Polaków do podejmowania szeroko pojętej
aktywności fizycznej. Promujemy ruch, a przez to zdrowy
tryb życia, wspierając bardzo różne aktywności od prostej,
amatorskiej aktywności podejmowanej dla przyjemności,
po sport wyczynowy. Zachęcamy też tych, którzy odnieśli
sukces w sporcie, do tego by wspólnie z nami w praktyce
zachęcali młodzież do jego uprawiania. Dajemy im narzędzia niezbędne do prowadzenia ogólnorozwojowych
zajęć pozalekcyjnych, na które zapraszamy gimnazjalistów
z całej Polski. Wspieramy sportowców poprzez udzielanie
stypendiów celowych, dzięki którym mogą oni trenować
i odnosić kolejne sukcesy. Tym samym kreujemy kolejnych
sportowych idoli. Budujemy wzorce spędzania wolnego
czasu, oparte na ruchu i zabawie.

na zdiagnozowane problemy. Dziś z kolei, realizacji projektów towarzyszy mierzenie efektów społecznych, tj. tego,
na ile wydatkowane przez nas środki przekładają się na
konkretne zmiany społeczne.

Co kluczowe z punktu widzenia profesjonalizmu zarządzania organizacją pozarządową, zainicjowanie konkretnych
programów zostało poprzedzone kompleksowymi badaniami społecznymi. Wsłuchaliśmy się w to, co mówi nasze
otoczenie, starannie przebadaliśmy niepokojące zjawiska*
i wypracowaliśmy programy, które mogły odpowiedzieć

Najważniejsze z naszych sportowych przedsięwzięć to
programy:
1 Kumulacja Aktywności,
2 Stypendium na Medal,
3 Zostań Olimpijczykiem.
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Dla zwiększenia efektywności naszych działań, współpracujemy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polskim
Komitetem Olimpijskim. Włączamy się także w inicjatywy
innych organizacji non-profit, promujące aktywność fizyczną w społeczeństwie. Staramy się również angażować
nie tylko środki finansowe, ale włączać w działania zaprzyjaźnionych z nami sportowców, a także wykorzystywać
infrastrukturę będącą w dyspozycji naszego Fundatora, tj.
teren Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Zorganizowaliśmy tam m.in. piknik sportowy Kumulacja Aktywności na
Służewcu, Finały XLIX Warszawskiej Olimpiady Młodzieży
w indywidualnych biegach przełajowych, mokotowskie
finały Wioślarskiego Tytana Warszawy 2015 oraz warszawski Bieg Mikołajów.

*

Zrealizowano zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania zjawiska.

Programy i działania realizowane w 2015 roku / Sport / Program Kumulacja Aktywności

Pobiliśmy Rekord Guinnessa w liczbie osób
trenujących piłkę ręczną
Ponad 2500 dzieci i młodzieży, mnóstwo radości,
entuzjazmu i wspólny cel: pobicie rekordu Guinnessa
w liczbie osób trenujących jednocześnie piłkę ręczną.
Takiego wyjątkowego sportowego wyzwania podjęli
się 21 października 2015 roku w gdańskiej Ergo Arenie
uczestnicy „Artur Siódmiak Camp”. Byli to uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów, w szczególności
z Pomorza. W imprezie wzięły również udział gwiazdy
sportu, m.in. Artur Siódmiak, Leszek Blanik, Otylia

Jędrzejczak, Szymon Kołecki, Sławomir Peszko, a także
Adam Korol – Minister Sportu i Turystyki. Po rozgrzewce
młodzież przystąpiła do próby ustanowienia rekordu
Guinnessa, wykonując w kilku grupach pod okiem trenerów urozmaicone ćwiczenia z piłką ręczną na 12 stacjach.
Jednocześnie ćwiczyło aż 711 osób i właśnie ta liczba
została zgłoszona do biura Guinnessa. Imprezę przygotowała Fundacja Akademia Sportu, przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz naszą Fundacją.

1

[G4-SO1] Z badań zrealizowanych na zlecenie

naszej Fundacji wyłania się zatrważający obraz
aktywności fizycznej polskich gimnazjalistów.
Sport, który powinien być przyjemnością, dla wielu jest
ciężarem. Zajęcia wychowania fizycznego - tymi, których
się unika. Brak ruchu to nie tylko brak radości, jaką może
i powinien on dawać, ale też negatywne konsekwencje

zdrowotne, które dadzą o sobie znać po latach. To również
mniejsze szanse na wyłonienie talentów i przyszłe polskie
sukcesy na arenie międzynarodowej. Warto uświadomić
sobie, że aż co dziesiąty gimnazjalista unika lekcji wychowania fizycznego lub ma stałe zwolnienie lekarskie. Połowa
określa swoją aktywność fizyczną jako niską, a więcej niż co
trzeci spędza aktywnie tylko do 3 godzin w tygodniu.

Kumulacja Aktywności jako dobra praktyka
Założenia i efekty programu Kumulacja Aktywności zostały zaprezentowane jako przykład dobrej praktyki podczas
konferencji pn. „Europo rusz się! Jak zwiększyć poziom aktywności fizycznej w Polsce i Europie?”, zorganizowanej
18 czerwca 2015 roku przez portal euractiv.pl w partnerstwie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Kumulacja Aktywności ma odpowiedzieć na ten problem
i przynieść konkretne, skuteczne rozwiązanie. Celem realizowanego od 2013 roku programu jest właśnie zachęcenie
gimnazjalistów do aktywności fizycznej. Daje on młodzieży unikalną szansę na trening pod okiem utytułowanych

sportowców – olimpijczyków, mistrzów Polski i świata.
Młodzi ludzie mogą bezpośrednio pracować z tymi, którzy
odnieśli już sukces. Mogą spróbować swoich sił w różnorodnych dyscyplinach i przekonać się, że sport, może być
świetną zabawą.

Szczegółowe informacje o działaniach w 2015 roku można znaleźć na: www.kumulacjaaktywnosci.pl
www.facebook.com/KumulacjaAktywnosci

Raport z działań Fundacji LOTTO Milion Marzeń w 2015 roku
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Programy i działania realizowane w 2015 roku / Sport / Program Kumulacja Aktywności

Kumulacja Aktywności na Służewcu
30 sierpnia 2015 roku na Torze Wyścigów Konnych Służewiec Fundacja zorganizowała piknik rodzinny. Stanowił on
inaugurację 3. edycji programu Kumulacja Aktywności.
Wydarzenie odbyło się dzięki współpracy z 50 Mistrzami Sportu, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Urzędem
Dzielnicy Ursynów i Akademickim Związkiem Sportowym „Środowisko”. Na piknik zostali zaproszeni mieszkańcy Warszawy, pracownicy Totalizatora Sportowego

Fundacja „Przyjacielem Naszego Orlika”

oraz wszystkie współpracujące z Fundacją organizacje
młodzieżowe z całej Polski. W efekcie piknik odwiedziło
ponad 2 tysiące osób – głównie dzieci i młodzież wraz
z rodzicami. Wśród gości znaleźli się również Minister
Sportu i Turystyki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Burmistrz dzielnicy Ursynów.

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej doceniła nasze
działania w zakresie animowania społeczności orlikowych,
przyznając zaszczytny tytuł „Przyjaciela Naszego Orlika”
Prezesowi Fundacji LOTTO Milion Marzeń – Bartoszowi
Mieleckiemu. Tytuł to wyraz uznania dla efektów konkursu
„Kumulacja Aktywności na Orliku”, dzięki któremu w kilkunastu miejscowościach w całej Polsce odbyły się zajęcia

Dzień Sportowych Wyzwań
z Fundacją LOTTO Milion Marzeń
W sobotę 31 stycznia 2015 roku w Poznaniu odbył się
Dzień Sportowych Wyzwań z Fundacją LOTTO Milion
Marzeń – impreza zorganizowana w ramach Kumulacji
Aktywności. Podczas imprezy spotkali się gimnazjaliści
z grup prowadzonych przez współpracujących z nami
Mistrzów Sportu z województwa wielkopolskiego i lubuskiego: Andrzeja Witkowskiego, Pawła Najdka, Michała Jelińskiego, Tomasza Szymkowiaka, Tadeusza Kulczyckiego,

II Pomorski Turniej o Puchar Prezesa
Fundacji LOTTO Milion Marzeń

Krzysztofa Łuczaka, Rafała Wieruszewskiego, Elżbiety
Urbańczyk-Baumann, Patryka Sikory i Dariusza Hejduka.
Na miejscu byli obecni sportowcy oraz ich podopieczni
– 180 gimnazjalistów, którzy próbowali swoich sił w konkurencjach sportowych na 10 stacjach. Wszyscy gimnazjaliści uczestniczący w imprezie zostali wyróżnieni pamiątkowymi medalami, które wręczył Bartosz Mielecki, Prezes
Fundacji LOTTO Milion Marzeń.

Raport z działań Fundacji LOTTO Milion Marzeń w 2015 roku

sportowe z naszymi Mistrzami – olimpijczykami, medalistami mistrzostw Polski, Europy i świata. Treningi przyciągnęły dzieci, młodzież, a nawet dorosłych i były wielkim
wydarzeniem w społecznościach lokalnych. Wyróżnienie
otrzymaliśmy 10 grudnia 2015 roku, podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Programu „Nasz Orlik”, podsumowującej dwa lata funkcjonowania programu „Nasz Orlik”.

14

Mnóstwo zabawy i sportowej rywalizacji przyniosły zawody zorganizowane w Gdańsku przez Mistrzów Kumulacji
Aktywności. Impreza odbyła się 12 grudnia 2015 roku
w Hali Tenisa Stołowego na Zaspie i wzięło w niej udział
sześć grup gimnazjalistów prowadzonych przez mistrzów
programu: Joannę Bednarską, Agatę Porzycz, Mateusza

15
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Górskiego, Jarosława Hodurę, Krzysztofa Englandera
i Małgorzatę Wołujewicz-Czerlonko. Wszyscy uczestnicy
turnieju wykazali się sportowym duchem i dali z siebie
wszystko podczas zmagań. Wyróżnieniem dla nich były
pamiątkowe dyplomy i medale.

Programy i działania realizowane w 2015 roku / Sport / Program Stypendium na Medal

Kumulacja Aktywności w liczbach
Efekty:
300

Ponad
przedstawicieli
samorządów i oświaty dowiedziało
się o istnieniu Fundacji i jej
programach sportowych

uczestników
pod wpływem
zajęć bardziej
lubi sport

uczestników
pod wpływem
zajęć ma lepsze
samopoczucie
i lepszy nastrój

uczestników
sport i ruch
sprawia teraz
większą
przyjemność

uczestników
oceniło zajęcia
jako atrakcyjne
i interesujące

uczestników
chce kontynuować zajęcia
sportowe

uczestników
widzi zmiany
w sobie pod
wpływem zajęć

2

pod wpływem
zajęć bardziej
wierzy w siebie
i swoje
możliwości

100%

Mistrzów Sportu bardzo
pozytywnie oceniło zaangażowanie
Fundacji i Totalizatora Sportowego
w propagowanie sportu i aktywności
fizycznej.

Program Stypendium na Medal ma wspomóc stypendystów w podnoszeniu poziomu sportowego i rozwijaniu
ich karier. Dlatego w każdym miesiącu przekazujemy im

Skala działań:
Liczba zaangażowanych Mistrzów Sportu:

70 (2. edycja) oraz 50,
w tym 25 olimpijczyków (3. edycja)
Liczba uczestników:

[G4-SO1] Problemem utalentowanych młodych
sportowców są ograniczenia materialne na
jakie napotykają, chcąc rozwijać się w swojej
dyscyplinie. Dlatego w ramach popularyzowania aktywnego stylu życia oraz uprawiania sportu zdecydowaliśmy
się zainicjować program stypendialny. Zapraszamy do
niego utalentowanych polskich sportowców. Staramy
się wspierać tych, którzy odnoszą już wymierne sukcesy
oraz tych, którzy doskonale się zapowiadają. Czasem są to
młode talenty wyłowione przez mistrzów wśród gimnazjalistów, którzy biorą udział w Kumulacji Aktywności. Grono
stypendystów rozszerzamy na sportowców niepełnosprawnych. Chcemy dawać szanse. Chcemy zachęcać, inspirować kolejnych młodych ludzi i udowadniać, że marzenia
mogą się spełniać.

2 608

(1 300 (2. edycja)
oraz 1 308 osób (1. połowa 3. edycji)

Liczba przeprowadzonych zajęć:

2 545

W ciągu ubiegłego roku liczba stypendystów podwoiła się,
zwiększając się z 5 do 10. W trakcie roku nagrano też dwa
filmy promocyjne o stypendystach i rozwijanych przez
nich pasjach sportowych.

Fundacja wspiera młodych jeźdźców

(1 356 (2. edycja)
oraz 1 189 (1. połowa 3. edycji)

Z inicjatywy Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w sezonie 2015 zorganizowany
został Czempionat Młodych Jeźdźców. Jego celem jest wspieranie młodych adeptów
sztuki jeździeckiej oraz zachęcanie właścicieli i trenerów koni wyścigowych do promowania utalentowanych zawodników w tym sporcie. Partnerem tego cyklu gonitw
uczniowskich została Fundacja LOTTO Milion Marzeń, która ufundowała roczne
stypendium na rok 2016 dla zwycięzcy Czempionatu - Ireneusza Wójcika.

Liczba wolontariuszy pracujących na rzecz

362 (161(2. edycja)
i 201(1. połowa 3. edycji)
programu:

1 873 776,72 zł,
w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 235 000 zł

Szczegółowe informacje o działaniach w 2015 roku można znaleźć na: www.fundacjalotto.pl/sport/stypendium-na-medal

Budżet zrealizowany w 2015 roku:

Raport z działań Fundacji LOTTO Milion Marzeń w 2015 roku

wsparcie finansowe. Budowanie sportowej kariery to
proces wieloletni, pełen wyrzeczeń i poświęceń. Dążąc
do najwyższych wyników na arenie międzynarodowej,
zawodnicy muszą nieustannie inwestować w swój sportowy rozwój dużo czasu, energii i pieniędzy. Obecność
na treningach i zgrupowaniach, możliwość szkolenia na
specjalistycznych obiektach i sprzęcie, to tylko niektóre
z potrzeb. Stypendyści sami wskazywali w składanych
wnioskach najpilniejsze potrzeby szkoleniowe i deklarowali, na jaki cel wykorzystają nasze dofinansowanie.
My zaufaliśmy im i wspólnie uzgodniliśmy zakres wsparcia, który ułatwi im drogę do sportowego sukcesu i zwiększy ich szanse na medale na najważniejszych imprezach
międzynarodowych.
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Programy i działania realizowane w 2015 roku / Sport / Program Stypendium na Medal

Nasi stypendyści w 2015 roku
Natalia Partyka – tenisistka stołowa z Gdańska, reprezentantka Polski na imprezach mistrzowskich
najwyższej rangi, zarówno w sporcie osób niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych. Jest multimedalistką (i to złotą) Igrzysk Paraolimpijskich od Aten 2004 po Londyn 2012, a także uczestniczką
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 2008 i Londynie 2012. Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego
(ITTF) wybrała ją na ambasadorkę programu społecznego Dream Building, ukierunkowanego na
rozwój tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. W 2015 roku
wywalczyła dwa złote medale Mistrzostw Europy niepełnosprawnych, triumfując w singlu
i w turnieju drużynowym.
Piotr Myszka – żeglarz klasy RS:X z AZS AWFiS Gdańsk, którego głównym celem sportowym jest
złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016. W 2015 roku wykonał w tym kierunku
pierwszy bardzo ważny krok, wywalczając po ciężkiej walce z krajowymi rywalami imienną kwalifikację olimpijską podczas Mistrzostw Świata w Omanie. Kilkukrotny medalista mistrzostw świata
i mistrzostw Europy, w tym złoty medalista Mistrzostw Europy 2014 w Turcji. Mocno zaangażowany
w działania upowszechniające żeglarstwo wśród młodych adeptów tego sportu. Prawdziwy wzór
sportowca, wyróżniony w konkursie Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2012 rok.

Julia Klonowska – młoda utalentowana pływaczka UKS „Dwójka Morena” Gdańsk (ur. w 2000 roku),
specjalizująca się w stylu dowolnym (50 m, 100 m i 200 m). Na swoim koronnym dystansie 100 m
jest niepokonana w Polsce w swojej kategorii wiekowej, mając w dorobku już 8 złotych medali
Mistrzostw Polski. Jej największym osiągnięciem sportowym jest dotychczas udział w reprezentacji
Polski na I Igrzyskach Europejskich w Baku, gdzie zajęła siódme miejsce w sztafecie 4×100 m st.
dowolnym.

Dawid Węglarz – 18-letni gimnastyk sportowy, członek Kadry Narodowej oraz Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Gdańsku. Zawodnik Klubu Gimnastycznego Radlin, uprawiający gimnastykę od
10 lat. Specjalizuje się w wieloboju gimnastycznym, a jego koronnymi przyrządami są ćwiczenia na
drążku oraz skok. Mistrz Polski juniorów w 2014 roku, wicemistrz Polski seniorów (pomimo wieku
juniora) na drążku w roku 2015, uczestnik Mistrzostw Europy juniorów w Sofii w 2014 roku. Uczestniczy w programie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 roku, pod kierunkiem Leszka
Blanika, mistrza olimpijskiego z Pekinu.

Łukasz Nowak – lekkoatleta Organizacji Środowiskowej AZS w Poznaniu. Reprezentant Polski
w chodzie sportowym na 50 km na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie 2012, na których wywalczył 8. miejsce. Takie same miejsca zajmował również w mistrzostwach Europy w Barcelonie 2010
i mistrzostwach świata w Moskwie 2013. Mistrz Polski z 2014 roku w chodzie na 20 km i halowy
mistrz Polski z 2014 roku w chodzie na 5 km.

Katarzyna Chełmińska – 16-letnia zawodniczka białostockiego Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Hubal”, która sportową pasję odkryła dzięki uczestnictwu w drugiej edycji programu sportowego
Kumulacja Aktywności. Podczas treningów prowadzonych przez 4-krotnego olimpijczyka i 2-krotnego mistrza świata w kajakarstwie Adama Wysockiego, ujawniła swój niezwykły talent do nart biegowych. Za namową trenera od września 2015 roku podjęła szkolenie w Zespole Szkół Mistrzostwa
Sportowego w Zakopanem w biegach narciarskich.

Anna Figura – skialpinistka i instruktorka narciarska z Łysej Polany. W latach 2012-2013, startując
w kategorii espoior (do lat 23), zdobyła złote medale mistrzostw świata w sprincie oraz mistrzostw
Europy w biegu indywidualnym. W 2014 roku została mistrzynią Polski seniorek. W 2015 roku
wywalczyła wicemistrzostwo świata w sprincie.

Gustaw Dądela – 20-letni zawodnik Klubu Sportowego LOTTO Aquila Wadowice. Specjalizuje się
w wyścigach BMX – jednej z najbardziej widowiskowych i dynamicznych olimpijskich konkurencji
kolarskich. Jest członkiem Kadry Narodowej, zawodnikiem klasy mistrzowskiej, 3-krotnym mistrzem
Polski w 2015 roku – w jeździe indywidualnej na czas i wyścigu ze startu wspólnego oraz członkiem
zespołu Drużynowego Mistrza Polski.

Bartosz Ostałowski – pasjonat motoryzacji, kierowca sportowy i drifter z podkrakowskich Łuczyc.
W wieku 19 lat stracił w wypadku obie ręce, ale nauczył się kierować autem za pomocą lewej stopy.
Rok później rozpoczął treningi driftu i sportowej jazdy, a w 2010 roku otrzymał międzynarodową
licencję FIA. Rywalizuje w rajdach samochodowych i drifcie z osobami pełnosprawnymi, a oprócz
tego maluje obrazy. W 2015 roku uplasował się w środku stawki uczestników Driftingowych Mistrzostw Europy i Driftingowych Mistrzostw Polski.

Raport z działań Fundacji LOTTO Milion Marzeń w 2015 roku
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Szymon Biadacz – Aquila Wadowice, startujący w wyścigach BMX. Członek Kadry Narodowej
Juniorów, zawodnik klasy mistrzowskiej, mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski w 2015 roku
w kategorii juniorów, a także członek zespołu Drużynowego Mistrza Polski.

19
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Programy i działania realizowane w 2015 roku / Sport/ Program Zostań Olimpijczykiem

Stypendium na Medal w liczbach
Efekty:
Liczba miejsc medalowych na
imprezach międzynarodowych:

12

3

, w tym
na Mistrzostwach Europy
i Mistrzostwach Świata

Liczba zwycięstw
stypendystów
w ogólnopolskich
zawodach mistrzowskich
w okresie pobierania stypendiów:

3

Inną formą aktywizacji i zachęcenia
młodzieży do podejmowania aktywności
fizycznej są bezpośrednie spotkania z mistrzami olimpijskimi w ramach programu Zostań Olimpijczykiem. Spotkania z autorytetami polskiego sportu mają
równocześnie na celu zaszczepienie w młodych ludziach
idei olimpijskiej, gry fair play oraz kalos kagathos (jednoczesnego rozwijania ciała i ducha).

3

(tytuły mistrza Polski)

[G4-SO1]

Równolegle do spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach,

Liczba startów
stypendystów w zawodach
międzynarodowych:

33

,
w tym w reprezentacji
Polski na ME i MŚ:

8

organizowane są wydarzenia sportowe z udziałem animujących je sportowców. Trzecim elementem programu jest
konkurs dla dzieci od IV klasy szkoły podstawowej,
w którym nagrodą jest wyjazd na Igrzyska Olimpijskie
2016 w Rio de Janeiro.
W roku 2015 zakończyła się edycja programu realizowana
w roku szkolnym 2014/2015 i wystartowała kolejna, zaplanowana na rok szkolny 2015/2016, której uwieńczeniem
będą Igrzyska Olimpijskie.

W zdrowym ciele - zdrowy duch!
W ramach programu Zostań Olimpijczykiem 15 czerwca 2015 roku na deptaku
w Krynicy Zdroju odbył się bieg rodzinny na Górę Parkową, którego głównym
celem było promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.
Imprezie towarzyszyły pokazy sportowe, występy artystyczne, spotkanie
z polskimi olimpijczykami. Jej adresatami były dzieci i młodzież szkolna.

Liczba wydarzeń
z udziałem Fundacji,
w których wzięli udział
stypendyści:

7

Szczegółowe informacje o działaniach w 2015 roku można znaleźć na: www.zostanolimpijczykiem.pl

***

Skala działań:
Wysokość budżetu przeznaczonego

Średni miesięczny koszt programu na

na realizację programu w 2015 roku

jednego stypendystę:

3 291 zł ,

236 951,13 zł,

w tym średnie miesięczne

w tym łączne świadczenia stypendialne

świadczenie stypendysty

199 800 zł

2 775 zł

Raport z działań Fundacji LOTTO Milion Marzeń w 2015 roku
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Obok programów sportowych i projektów, które w ramach
nich są realizowane, wsparcie aktywności fizycznej
i sportu jest kluczowym elementem wielu działań realizowanych w ramach działań filantropijnych, które wspiera
nasza Fundacja. Z jednej strony są to działania w ramach
wolontariatu pracowniczego (Kumulacja Dobrej Woli)
i zaangażowanie zaprzyjaźnionych z nami sportowców
do udziału w akcjach, a z drugiej wsparcie różnych akcji
i wydarzeń sportowych, takich jak np. coroczny Bieg Mikołajów i bezpośrednio z nim związany Mikołajowy Festiwal
Biegowy Dzieci i Młodzieży, finał Warszawskiej Olimpiady
Młodzieży w indywidualnych biegach przełajowych,

21
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Juliada 2015 (młodzieżowy festiwal sportu w Krakowie),
Wioślarski Tytan Warszawy 2015, Czempionat Młodych
Jeźdźców, Puchar Reksia (największe w Polsce zawody narciarskie dla dzieci), czy Dzień Sportu i Hipoterapii w CREiO
TPD „Helenów”. To również bardzo namacalne inwestycje,
takie jak Centrum Sportów Konnych dla podopiecznych
SIEMACHY, ale też pomoc udzielona Mazowieckiemu
Klubowi Sportowemu Niesłyszących „Mazowsze”, dzięki
której sportowcy mogli wziąć udział w zawodach. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale poświęconym filantropii.

Programy i działania realizowane w 2015 roku / Sport / Inne aktywności Fundacji

Zostań Olimpijczykiem w liczbach

Inne aktywności Fundacji w obszarze sportu:

Efekty:
Liczba projektów w obszarze sportu,
zrealizowanych w ramach:

Liczba szkół, w których zostały

Liczba dzieci i młodzieży, które

przeprowadzone spotkania:

zapoznały się z korzyściami płynącymi

95

z uprawiania sportu i ideą olimpijską:

33 400

Liczba osób, które wzięły udział

Programu
Filantropijnego:

47

w eventach sportowych:

600

Wkład finansowy Fundacji:

100 011,19 zł

11

Liczba osób:

które wzięły udział w projektach
sportowych zrealizowanych w
ramach Programu Filantropijnego:

podopiecznych i przyjaciół
CREiO TPD „Helenów”, którzy
wzięli udział w projektach
sportowych zrealizowanych
przez Fundację:

które były odbiorcami projektów
sportowych zrealizowanych
w ramach 7. edycji programu
Kumulacja Dobrej Woli:

Wartość dofinansowania
projektów sportowych
zrealizowanych w „Helenowie”:

Wartość dofinansowania
projektów w obszarze sportu
zrealizowanych w ramach
7. edycji programu Kumulacja
Dobrej Woli:

Wartość dofinansowania
projektów sportowych
zrealizowanych w ramach
Programu Filantropijnego:

wsparli realizację programu:

645 956,53 zł

20

Wkład własny współorganizatora:

97 800 zł

293 037,78 zł

Łączny koszt projektów
sportowych zrealizowanych
w ramach Programu
Filantropijnego:

3 938 681,86 zł

Raport z działań Fundacji LOTTO Milion Marzeń w 2015 roku
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Liczba osób:

1945
Liczba wolontariuszy, którzy

7. edycji programu
Kumulacja Dobrej Woli:

Liczba osób:

94 879

Skala działań:

współpracy
z CREiO TPD „Helenów”:

23
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2572

78 593,96 zł

Programy i działania realizowane w 2015 roku / Kultura

Kultura
Dopełniając działania naszego fundatora, angażujemy się w popularyzowanie kultury. Nie ograniczamy
się do promowania kultury wysokiej. Staramy się wspierać
młode talenty i animatorów kultury. Ważna jest dla nas
sama aktywność na polu sztuki i odnalezienie w niej
[G4-SO1]

Aktywności Fundacji w obszarze kultury

sposobu na samorealizację. Dostrzegamy również problem
niewystarczającego czytelnictwa. We wcześniejszych
latach realizowaliśmy dwa projekty: „1/1 Mistrz i Uczeń”
oraz „Milion przygód z książką”. Oba zakończyły się
w 2014 roku.

Liczba projektów w obszarze kultury,
zrealizowanych w ramach:

XIII Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty
Artystyczne w Łazach

Programu
Filantropijnego:

11

Słowa ,,Tylko skrzydła mi dajcie rozwinąć…” były mottem XIII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych, które w dniach 9-11 września 2015 roku odbywały się w Łazach. Imprezę, zorganizowaną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie, już po raz kolejny wsparła nasza Fundacja.
W tegorocznej edycji wzięło udział około 350 osób niepełnosprawnych – podopiecznych ośrodków z różnych
regionów kraju. Po raz kolejny spotkanie odbyło się w malowniczo położonej, nadmorskiej miejscowości Łazy, której
klimat i artystyczna aura sprzyjają otwarciu się na piękno otaczającego świata i rozwijają wyobraźnię. W bogatym
programie znalazły się plener malarski i fotograficzny, warsztaty taneczne, teatralne, muzyczne i rękodzielnicze. Była
okazja do inspirujących spotkań z innymi artystami, poszerzenia wiedzy na temat różnych technik artystycznych,
powstało wiele ciekawych prac, a sam proces tworzenia uwolnił radość i przyniósł uczestnikom dużo satysfakcji.

koncercie z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” - „Wyklęci… Zwycięzcy” w wykonaniu zespołu
„Mazowsze”, czy wsparciu organizacji obchodów 200-lecia
powstania 3. Pułku Strzelców Konnych.

7

Liczba osób:

które wzięły udział w projektach
kulturalnych zrealizowanych
w ramach Programu
Filantropijnego:

podopiecznych i przyjaciół
CREiO TPD „Helenów”, którzy
wzięli udział w projektach
kulturalnych zrealizowanych
przez Fundację:

które były odbiorcami projektów
kulturalnych zrealizowanych
w ramach 7. edycji programu
Kumulacja Dobrej Woli:

Wartość dofinansowania
projektów kulturalnych
zrealizowanych w „Helenowie”:

Wartość dofinansowania
projektów w obszarze kultury
zrealizowanych w ramach
7. edycji programu Kumulacja
Dobrej Woli:

Wartość dofinansowania
projektów kulturalnych
zrealizowanych w ramach
Programu Filantropijnego:

1 606

279 000 zł

Szczegółowe informacje o działaniach w 2015 roku można znaleźć na: www.fundacjalotto.pl/kultura

Łączny koszt projektów
kulturalnych zrealizowanych
w ramach Programu
Filantropijnego:

860 252,12 zł
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31

Liczba osób:

171 941 zł

Raport z działań Fundacji LOTTO Milion Marzeń w 2015 roku

7. edycji programu
Kumulacja Dobrej Woli:

Liczba osób:

35 972
Podobnie jak w przypadku sportu, tak i w przypadku
obszaru kultury, wiele spośród wspierających ją projektów
było realizowanych w ramach działań filantropijnych.
Spośród wydarzeń ostatniego roku warto wspomnieć
o Powstańczym Pikniku Historycznym, uroczystym

współpracy
z CREiO TPD „Helenów”:
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2 437

79 555,13 zł

Programy i działania realizowane w 2015 roku / Bezpieczna Rozrywka / Program Odpowiedzialny Sprzedawca

Bezpieczna Rozrywka
Mając świadomość tego, że gry losowe, w skrajnych przypadkach z rozrywki mogą przerodzić się
w uzależnienie, wraz z naszym Fundatorem od lat podejmujemy działania mające na celu kształtowanie bezpiecznych wzorców korzystania z gier losowych i hazardu.
Staramy się angażować środowisko ekspertów i akademików, współpracując z uczelniami, tak aby możliwie najlepiej zdiagnozować i poznać problem, a w efekcie móc
podejmować skuteczne działania.
[G4-SO1]

We współpracy z Fundatorem uruchomiliśmy bazę wiedzy
online „Jak grać odpowiedzialnie” oraz telefoniczną linię
wsparcia 0800 100 800 dla osób korzystających z gier
i loterii LOTTO. Mogą one uzyskać tam informacje na

Odpowiedzialny Sprzedawca w liczbach

temat tego, jak bezpiecznie grać w gry i loterie LOTTO oraz
gdzie i jak skorzystać z bezpłatnego wsparcia terapeuty
uzależnień od hazardu (w ramach NFZ).
Ważnym obszarem działań Fundacji jest wspieranie rozwoju wiedzy w dziedzinie uzależnienia od hazardu. W 2015
roku rozpoczęliśmy projekt badawczy pt. „Badanie ryzyka
występowania grania problemowego i grania patologicznego wśród graczy w gry Totalizatora Sportowego
i sprzedawców gier Totalizatora Sportowego”, którego
celem jest ocena: zagrożenia uzależnienia od hazardu,
wpływu błędów poznawczych na ryzyko uzależnienia od
hazardu, świadomości ryzyka uzależnienia od hazardu
wśród graczy w gry Totalizatora Sportowego.

Skala działań:
Liczba uczestników szkoleń:

219

Liczba zrealizowanych szkoleń:

15

Liczba zrealizowanych
godzin szkoleniowych:

Wysokość dotacji pozyskanych
z Funduszu Rozwiązywania
Problemów Hazardowych:

Odpowiedzialny Sprzedawca - IV edycja

Liczba miast, w których
przeprowadzono szkolenia:

W 2015 roku, w czwartej już edycji projektu, przeprowadzono 15 szkoleń w 12 miastach Polski (Przemyśl, Elbląg, Bełchatów, Włocławek, Gdańsk, Katowice, Rybnik, Nowy
Sącz, Słupsk, Szczecinek, Szczecin, Warszawa), w których przeszkolono 219 osób.
O ile przed szkoleniem tylko 59% uczestników deklarowało, że ich poziom wiedzy nt.
hazardu i zagrożeń z nim związanych, grania problemowego i patologicznego jest na
poziomie dobrym lub bardzo dobrym, to po ich zakończeniu taką wiedzę posiadało
już blisko 99% uczestników (wzrost o 40 p.p.).

12

z czego wydatkowano

51 341,04 zł (95%)

Wzrost poziomu wiedzy nt. grania patologicznego (do poziomu dobrego lub bardzo dobrego):

z 31,6% uczestników przed szkoleniami do 99%
po szkoleniach.

Udaje się nam skutecznie zwiększać świadomość sprzedawców na temat hazardu i zagrożeń z nim związanych,
tzw. grania problemowego oraz patologicznego i rozpoznawania ich symptomów. Uczestnicy szkoleń zyskują
umiejętności reagowania w trudnych, nietypowych
sytuacjach oraz radzenia sobie z nimi, w tym komunikowania się z trudnym klientem (np. nalegającym na sprzedaż
produktów LOTTO osobie nieletniej). Podczas szkoleń
dowiadują się też jak znaleźć i wskazać adresy ośrodków,
w których prowadzone są terapie dla osób mających problem z graniem problemowym i patologicznym.

Wzrost ogólnego poziomu wiedzy uczestników z zakresu objętego programem szkolenia (do poziomu

z 59% uczestników przed szkoleniami
do 99% po szkoleniach.
dobrego i bardzo dobrego):

Wzrost poziomu wiedzy z zakresu postępowania z klientem grającym patologicznie

z 35% uczestników przed
szkoleniami do 97% po szkoleniach.

(do poziomu dobrego lub bardzo dobrego):

Szczegółowe informacje o działaniach w 2015 roku można znaleźć na: www.jakgracodpowiedzialnie.pl
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54 000 zł,

Efekty:

Od początku realizacji projektu, tj. od 2012 roku, przeszkolonych zostało łącznie 1 153 uczestników we wszystkich
oddziałach Totalizatora Sportowego.

W ramach programu Odpowiedzialny Sprzedawca od
wielu już lat edukujemy kolektorów LOTTO i pracowników
Totalizatora Sportowego. Program i zakres merytoryczny
szkoleń został opracowany przez ekspertów z zakresu
psychoterapii uzależnień po analizie najnowszej literatury krajowej i zagranicznej, w tym badań dotyczących
uzależnienia od hazardu, włączając w to badania przeprowadzane na nasze zlecenie. Projekt realizowany jest przy
współpracy z Mazowieckim Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z „U” oraz współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów
Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

75
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KUMULACJA
DOBREJ
Wybrane projekty:
WOLI

Wolontariat
pracowniczy
[G4-SO1] Innym wymiarem bliskiej współpracy pomiędzy
Fundatorem a naszą Fundacją jest włączanie pracowników
Totalizatora Sportowego w działalność prospołeczną.
Program wolontariatu Kumulacja Dobrej Woli powstał
w odpowiedzi na zapotrzebowanie pracowników, chcących realizować projekty na rzecz lokalnych społeczności
i osób potrzebujących. Działania takie zostały usystematyzowane, a powstanie Fundacji pozwoliło nie tylko
zarządzać nimi w sposób bardziej profesjonalny, ale także
zwiększyć skalę samej działalności.

Program posiada formę konkursu grantowego, a jego
założeniem jest wspieranie inicjatyw pracowniczych o charakterze lokalnym, których celem jest pomoc innym. Do

konkursu mogą przystępować wszyscy pracownicy Totalizatora Sportowego i sprzedawcy LOTTO, którzy utworzą
minimum 3-osobowe zespoły. Spośród zgłoszonych
projektów, Kapituła wybiera najlepsze, które otrzymują
wsparcie. Fundacja służy też pomocą finansową i merytoryczną, między innymi organizując szkolenia dla liderów
projektów. Liczba uczestników oraz projektów zgłaszanych
do Kumulacji Dobrej Woli stale rośnie. Obecnie aż jeden na
dziesięciu pracowników LOTTO zostaje wolontariuszem.
Wsparcie wolontariuszy obejmuje różne formy pomocy,
m.in. prace remontowe i ogrodnicze, stworzenie boisk
sportowych, projekty edukacyjne, polegające na uczeniu
pierwszej pomocy czy rozbudzające zainteresowanie
dzieci przyrodą i historią.

„Milion piłek”, Bydgoszcz
Bydgoski oddział Totalizatora Sportowego zorganizował
akcję dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy.
Wolontariusze LOTTO przeprowadzili remont sali terapeu-

tycznej i wyposażyli ją w suchy basen z piłeczkami oraz
inne przyrządy stymulujące rozwój maluchów z niepełnosprawnością złożoną. Nowa, pełna pozytywnych kolorów
sala zachęca do zabawy i aktywnego spędzania czasu.

Totalizator Sportowy Dobroczyńcą Roku
Za działania zrealizowane przez wolontariuszy
LOTTO w 2015 roku nasz Fundator – Totalizator
Sportowy – otrzymał prestiżowy tytuł
„Dobroczyńcy Roku”. To wyróżnienie to docenienie zapału, zaangażowania i chęci pomagania
wolontariuszy i wszystkich akcji zrealizowanych
przez nich w ramach prowadzonego przez nas
programu Kumulacja Dobrej Woli.

„Ogródek dziecięcych marzeń”, Bytom
Dzięki kolektorkom LOTTO z Oddziału Katowice wypiękniała przestrzeń wokół Przedszkola Miejskiego nr 5 w Bytomiu – powstały warzywne grządki, żeby dzieci mogły
poznać etapy rozwoju roślin – sadzenia, pielęgnacji

Celem konkursu „Dobroczyńca Roku” jest promowanie i nagradzanie społecznego zaangażowania firm. Wybór
laureatów odbywa się w kilkustopniowym procesie, w który zaangażowani są niezależni eksperci, członkowie
Kapituły Konkursu, a w finale – Internauci. Konkurs odbywa się od 1998 roku i organizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Szczegółowe informacje o działaniach w 2015 roku można znaleźć na: www.fundacjalotto.pl/wolontariat
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i zbioru plonów swojej pracy, a przy okazji mogły uczyć się
ekologii. Drugim etapem projektu były warsztaty kulinarno-plastyczne, konkursy z nagrodami i uroczyste otwarcie
ogródka.

Programy i działania realizowane w 2015 roku / Wolontariat Pracowniczy / Program Kumulacja Dobrej Woli

„Historyczna przygoda – zwiedzanie
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego oraz gry”,
Zielona Góra
Bunkry, zabawa w komandosów, zjazd na linie z wysokości
20 metrów i ognisko – takie atrakcje na długo zapadną
w pamięć wychowankom Dziennego Ośrodka Młodzieżowego oraz Pracowni „Pod Słoneczkiem” – podopiecznym
Stowarzyszenia „Możesz Inaczej”. Tę wyjątkową niespodziankę przygotowało jedenastu wolontariuszy LOTTO
z zielonogórskiego oddziału Totalizatora Sportowego

7. edycja Kumulacji Dobrej Woli w liczbach
Skala działań:
Liczba zrealizowanych projektów:

w ramach Kumulacji Dobrej Woli. – Chcieliśmy pokazać
dzieciakom trochę historii, zachęcić do ruchu na świeżym
powietrzu i po prostu spędzić miło czas. (…) To było fantastyczne przeżycie. Warto poświęcić swój czas, aby zrobić
coś wartościowego i zobaczyć radość na twarzach dzieci
– opowiada lider i pomysłodawca projektu.

68

Liczba miejscowości, w których były
realizowane projekty:

47

Liczba oddziałów Totalizatora Sportowego,
z których pracownicy zaangażowali się
w wolontariat:

16

Liczba wolontariuszy spoza firmy (rodziny
i znajomi pracowników): ponad

500

Liczba projektów dla osób
niepełnosprawnych:

10

Liczba beneficjentów projektów: ponad

Liczba przepracowanych godzin:

5070

6000

Liczba odbiorców projektów na rzecz
integracji osób niepełnosprawnych:

738

Liczba wolontariuszy LOTTO:

238

Szacunkowa wartość rynkowa przepracowanych
*
godzin:
zł

117 689,79

Wartość dofinansowania projektów dla osób
niepełnosprawnych:
zł

26 019,43

Przyjęto przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2015 roku w wysokości 3899,78 zł oraz 168 h pracy w miesiącu, co dało stawkę
godzinową na poziomie 23,21 zł, którą następnie przemnożono przez 5070 h pracy wolontariuszy.

*

„Od rękodzieła do arcydzieła – warsztaty
ceramiczne dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie”, Zgierz
- Kto w wolontariacie pracuje, ten na radości innych zyskuje! – tak swój projekt podsumowali łódzcy wolontariusze,
którzy przygotowali akcję dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną – podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koła
w Zgierzu. Podczas warsztatów ceramicznych powstały

Efekty:
wolontariuszy zbadanych po 7. edycji
programu deklaruje, że
poczuło satysfakcję
z pomagania innym

wspaniałe prace, a zwieńczeniem akcji był Piknik Integracyjny. Na wszystkich przybyłych na imprezę czekało wesołe miasteczko, konkursy i zmagania sportowe, loteria
fantowa, kącik zabaw i malowania na folii, a także stoisko
z pracami stworzonymi przez podopiecznych Stowarzyszenia na warsztatach.

uważa, że dzięki akcji
wzmocnił się wizerunek LOTTO jako marki
społecznie zaangażowanej
sądzi, że doświadczenia
wyniesione z wolontariatu będą pomocne
w pracy zawodowej

sądzi, że ich akcja
odpowiedziała na
rzeczywistą potrzebę
społeczności lokalnej
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zdobyło nowe
umiejętności

twierdzi, że poprawiła
się komunikacja
w zespole

zdobyło nowe
doświadczenia

poczuło się bardziej
związanymi z firmą
i marką LOTTO

rozwinęło
swoje zainteresowania

chciałoby wziąć
udział w kolejnej
edycji programu

spędziło czas
w interesujący
sposób

wspartych organizacji
bardzo dobrze lub
dobrze ocenia współpracę z wolontariuszami LOTTO

lepiej zintegrowało się
z zespołem

wspartych organizacji,
które wzięły udział
w badaniu ankietowym
twierdzi, że akcja
wolontariuszy LOTTO
odpowiedziała na rzeczywistą potrzebę
w organizacji
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Filantropia

Projekt „Lokomotywa zmian”
Nasza Fundacja nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem
Centrum Wolontariatu oraz Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” – organizatorami „Lokomotywy zmian”, pionierskiego projektu rozwojowego, wspierającego aktywność
społeczną pracowników w wieku 55+. W projekt zaangażował się nasz Fundator, dzięki czemu w grupie czterdziestu uczestników „Lokomotywy zmian” znalazło się trzech

pracowników Spółki, którzy po cyklu bezpłatnych szkoleń,
spotkań coachingowych i wizyt studyjnych, podjęli działania
środowiskowe. Nasza Fundacja jako opiekun programu
miała okazję wymienić się doświadczeniami z innymi instytucjami i firmami promującymi wolontariat i wspólnie z nimi
wypracowywać najbardziej skuteczne sposoby angażowania w działania pracowników w wieku 55+.

Letnia Akademia Przedsiębiorczości
Już dwukrotnie wsparliśmy organizację Letniej Akademii
Przedsiębiorczości dla wychowanków domów dziecka
SIEMACHA Spot 24/7. W 2015 roku młodzież wyjechała
do Ustronia Morskiego, a pobyt był nie tylko okazją do
rekreacji, ale także zdobywania nowych umiejętności,
przydatnych w dorosłym życiu. W trakcie różnorodnych
zajęć warsztatowych i wykładów, wychowankowie
SIEMACHY uczyli się pracy w grupie, radzenia sobie ze

stresem, asertywnego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów. W ramach wolontariatu uczestników
Akademii odwiedziła m.in. Barbara Sissons, Członek
Zarządu Totalizatora Sportowego, oraz Bartosz Mielecki,
Prezes Fundacji LOTTO Milon Marzeń, którzy wspólnie
z wychowawcami przekonywali młodzież do bycia
wytrwałym i do konsekwentnego dążenia do realizacji
swoich marzeń.

[G4-SO1] Nasza Fundacja z chwilą powstania przejęła
działalność dobroczynną prowadzoną wcześniej przez
Fundatora. Angażujemy się we współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
Szczególne miejsce w naszej działalności zajmuje Centrum
Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”, które od lat
wspieramy i któremu patronujemy. Pomagamy również
innym organizacjom w realizacji projektów, których cele
są spójne z naszymi, wychodząc z założenia, że pomysły
i rozwiązania proponowane przez innych mogą lepiej
adresować wspólne problemy. Chcemy, poprzez wsparcie innych, przyczyniać się do popularyzacji aktywności
fizycznej wśród dzieci i młodzieży, do ułatwiania dostępu
do kultury, a także do integracji osób niepełnosprawnych.
Naszą ambicją jest również motywowanie grantobiorców
do pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł
zewnętrznych, tak by nasza darowizna była wkładem,
który umożliwia uruchomienie efektu dźwigni finansowej
i pozyskanie np. grantów ze środków publicznych lub
prywatnych.

Nasza pomoc dla innych organizacji nie ogranicza się

wyłącznie do wsparcia w wymiarze czysto finansowym.
W ostatnim roku podarowaliśmy np. dwóm organizacjom
non-profit dwa zamortyzowane i przekazane nam przez
Totalizator Sportowy samochody (Fiat Scudo i Fiat Doblo
Cargo), które dziś służą - odpowiednio - do przewozu młodzieży na zawody sportowe oraz transportu żywności dla
potrzebujących rodzin. Czasami, na potrzeby organizacji
pozarządowych, które prowadzą zajęcia z hipoterapii lub
konne zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży przekazywane są konie, otrzymane od Totalizatora Sportowego
(gospodarza Toru Wyścigów Konnych Służewiec). Wspieramy też projekty partnerów, włączając w różne wydarzenia zaprzyjaźnionych z naszą Fundacją sportowców, np.
stypendystów, mistrzów zaangażowanych w Kumulację
Aktywności lub współpracujących z naszym Fundatorem.
Z kolei nasz Fundator jest otwarty na to, by w miarę możliwości zapraszać współpracujące z nami organizacje i ich
podopiecznych do obiektów, które są w jego dyspozycji
(np. TWK Służewiec) i na wydarzenia sportowe, które
sponsoruje (np. mecze Ekstraklasy, LOTTO Memoriał Kamili
Skolimowskiej).

Medal Przyjaciela Integracji
dla Totalizatora Sportowego
Nasza współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji przyczyniła
się do szczególnego wyróżnienia naszego Fundatora. Podczas Wielkiej
Gali Integracji, która odbyła się 19 listopada 2015 roku, Totalizator Sportowy otrzymał Medal Przyjaciela Integracji. Kapituła doceniła „niezwykłe
zaangażowanie społeczne i otwartość na aktywność osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie, jakiego Totalizator Sportowy udziela
zwłaszcza sportowcom z niepełnosprawnością”.

Rozkręcamy się w pomaganiu
Nasza Fundacja zaprosiła pracowników Totalizatora
Sportowego do zbiórki plastikowych nakrętek. W akcję
włączyło się kilkanaście oddziałów Spółki, do których trafiły przygotowane przez nas estetyczne, szklane pojemniki
z naklejką zachęcającą do zbiórki. Dzięki rozstawieniu po-

Szczegółowe informacje o działaniach w 2015 roku można znaleźć na:
www.fundacjalotto.pl/filantropia/wsparcie-udzielone-w-2015-roku

jemników przy recepcjach, w salach konferencyjnych, czy
kuchniach, zbiórka nakrętek stała się naszym codziennym,
dobrym nawykiem i w ten sposób wspólnie pomagamy
niepełnosprawnym dzieciom, a także przyczyniamy się do
ochrony środowiska.
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Programy i działania realizowane w 2015 roku / Filantropia / „Helenów”

Wsparcie przyznawane jest w sposób transparentny,
obiektywny, według zasad, które są jawne i dostępne na
naszej stronie internetowej. Chcemy by środki przekazywane przez Fundatora były wydatkowane możliwie
najlepiej i najefektywniej.
W wyjątkowych okolicznościach na pomoc mogą liczyć

Młodzi przyjaciele
Fundacji na LOTTO
Warszawskim
Memoriale Kamili
Skolimowskiej
W połowie września 2015 roku Stadion PGE
Narodowy zamienił się w arenę rywalizacji gwiazd
lekkoatletyki. Na trybunach zasiedli także młodzi
podopieczni współpracujących z nami organizacji, m.in. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Warszawa
Praga Południe i Praga Północ, Polskiego Czerwonego Krzyża, Domu Dziecka w Skopaniu, czy Białołęckiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podarowaliśmy ok. 300 biletów, aby sportowe emocje i radość
kibicowania udzieliły się także naszym młodym
przyjaciołom.
Podczas imprezy przekazaliśmy dwa defibrylatory
Centralnemu Ośrodkowi Medycyny Sportowej,
które trafiły do dwóch Ośrodków Przygotowań
Olimpijskich.

W 2015 roku po wnikliwej analizie zgłaszanych do nas projektów zdecydowaliśmy się wybrać te, które były nie tylko
zbieżne z naszą misją, ale w naszej ocenie najefektywniej
mogły związane z nią cele realizować. Dodatkowo cenne
są dla nas te działania, które perspektywicznie mogą
zaowocować budowaniem trwałych partnerstw z organizacjami. W 2015 roku pomoc ze strony naszej Fundacji
otrzymały m.in. Fundacja Rejs Odkrywców, Mazowiecki
Klub Sportowy Niesłyszących „Mazowsze”, Fundacja im.
Andrzeja Grubby, Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie
Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, Państwowy Zespół

Patronat nad Centrum Rehabilitacji, Edukacji
i Opieki TPD „Helenów”

także pracownicy i współpracownicy Totalizatora Sportowego, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji
życiowej lub zostali dotknięci zdarzeniami losowymi.
Fundacja przyznaje również stypendia naukowe dzieciom
zmarłych pracowników i współpracowników spółki Totalizator Sportowy*.

Od wielu już lat wspieramy Centrum Rehabilitacji, Edukacji
i Opieki TPD „Helenów” w realizacji jego misji. W 2013 roku
współpraca ta przybrała formę formalnego patronatu.

Rajdowa paleta
kolorów, czyli z pasją
dla dzieci

Placówka już od niemal stu lat specjalizuje się w edukacji
i rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Ze
wsparcia korzysta około 180 jego podopiecznych. Nasza
Fundacja zadeklarowała stałą, coroczną pomoc finansową
w wysokości 50 000 zł oraz angażowanie się w organizowanie niektórych działań prowadzonych przez Centrum
TPD „Helenów” i włączanie podopiecznych placówki do
udziału w wybranych programach i w realizowanych przez
nas projektach. Wierzymy, że wsparcie to czyni pokonywanie barier społecznych i wspieranie wychowanków TPD
„Helenów” w drodze do samodzielności i niezależności
jeszcze skuteczniejszym.
Dodatkowo pomagamy również Ośrodkowi w pozyskiwaniu środków finansowych, przeznaczonych na realizację
jego celów, np. poprzez zachęcanie pracowników Totalizatora Sportowego do przekazywania na „Helenów” 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych. Zapewniamy
też pomoc w organizacji wybranych inicjatyw Centrum
TPD „Helenów”, takich jak spotkania świąteczne, festyny,
konkursy, imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne,
a także poprzez udział wolontariuszy LOTTO oraz osób
współpracujących z Fundacją w ramach innych projektów
(np. wybitnych sportowców).

Wyprawa offroadowa i spotkanie z Krzysztofem
Hołowczycem – kierowcą rajdowym ze Szkoły
Mistrzów LOTTO – to główne atrakcje imprezy
„Rajdowa paleta kolorów”, którą wraz z Fundacją
4×4 Dzieciom przygotowaliśmy w listopadzie
2015 roku. Rajdowa przygoda otworzyła się przed
podopiecznymi Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mój Dom” w Ornecie oraz Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci Warszawa Praga Północ. Dzieci
wzięły udział w niezapomnianej wyprawie samochodami terenowymi po leśnych bezdrożach
w Kuklówce. Wielu wrażeń dostarczyła im także
jazda na rajdowym symulatorze pod okiem Mistrza Krzysztofa Hołowczyca. W organizację wydarzenia włączyli się także wolontariusze LOTTO
z Centrali Totalizatora Sportowego.

Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego,
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica, Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, Salezjańska Organizacja Sportowa
Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja Orimari, Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego
Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Klub Sportowy „Bór” Toporzysko, Centrum Opieki
nad Dzieckiem w Skopaniu, Szkolny Klub Sportowy
„Jantar”, Uczniowski Klub Sportowy 23 Lublin, Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska, Polskie Towarzystwo
Koszykówki, czy Fundacja Bajkowa Fabryka Nadziei.

Zasady udzielania stypendiów określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych, a katalog osób fizycznych uprawnionych do otrzymania wsparcia
od Fundacji znajduje się w Zasadach filantropii Fundacji LOTTO Milion Marzeń, dostępnych na stronie internetowej Fundacji. Fundacja nie udziela wsparcia
osobom indywidualnym, które nie spełniają ww. kryteriów.

*
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W ostatnich latach, poza zaangażowaniem się w bieżące
wydarzenia (np. Dzień Dziecka, wyjazd leczniczy do
Mielna), udało się nam m.in. dofinansować zakup minibusa
oraz zakup sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego dla
działającego na terenie Ośrodka Specjalnego Przedszkola
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci im. Sue Ryder, a także dofinansować budowę hali sportowo-widowiskowej.
W 2015 roku zakupiliśmy konia do hipoterapii oraz sprzęt
rehabilitacyjny – rowery trójkołowe.
Nasze zaangażowanie to jednak nie tylko dofinansowanie zakupów środków trwałych. W 2015 roku na dzieci
z Ośrodka czekały niecodzienne, emocjonujące niespodzianki, takie jak jazda terenowymi samochodami i pokaz
driftu w Słomczynie, przygotowany przez Bartosza
Ostałowskiego, niepełnosprawnego kierowcę rajdowego,
stypendystę Fundacji. Podczas Dnia Sportu i Rekreacji
(maj 2015 roku) odbyły się w „Helenowie” liczne zawody
i konkursy. Dzieci wyjechały też na ferie do Mielna.
W lutym Fundacja zorganizowała kiermasz świąteczny
prac Klubu Absolwenta, podczas którego warszawscy
pracownicy Totalizatora Sportowego mogli zakupić niepowtarzalne kartki, kolorowe zajączki, stroiki i pisanki i wiele
innych prac, wykonanych ręcznie przez młodych artystów.
Dodatkowo 30 podopiecznych „Helenowa” zaproszono do
udziału w Warszawskim Memoriale Kamili Skolimowskiej,
który odbył się 13 września 2015 roku na PGE Narodowy.

Programy i działania realizowane w 2015 roku / Filantropia

Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP
Stowarzyszenie od wielu lat jest organizatorem obozów
sportowych dla dzieci. Edycja z 2015 roku trwała od 26
czerwca do 11 lipca i odbyła się nad jeziorem Bełdany.
Uczestniczyły w niej dzieci pochodzące z uboższych rodzin z Polski oraz dzieci z Białorusi i Ukrainy. Nasza Fundacja już po raz trzeci wsparła organizację obozu. Dzięki nam
w obozie mogła wziąć udział młodzież, której nie byłoby
stać na jakikolwiek wakacyjny wyjazd. Z wypoczynku skorzystało ponad 400 osób. Wyjątkową atrakcją była wizyta

Fundacja Wolność i Demokracja, Warszawa

kierowcy rajdowego ze Szkoły Mistrzów LOTTO - Jarka
Kazberuka.
Zostaliśmy również partnerem XXIV Międzynarodowego
Turnieju Halowego w Piłce Nożnej, organizowanego przez
Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP. Rozgrywki odbyły
się w dniach 2-7 lutego 2015 roku na hali AWF Warszawa
przy ul. Marymonckiej. Wzięły w nich udział 72 zespoły, z tym
7 zagranicznych z Białorusi i Litwy, łącznie 800 zawodników.
Pomysłodawcą turnieju jest ks. Prałat Mirosław Mikulski.

Nasza Fundacja była partnerem ogólnopolskiego biegu
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”,
upamiętniającego żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach
1944–1963. 1 marca 2015 roku w ramach obchodów

Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w całym
kraju wystartowało 81 biegów na dystansie 1963 m, co
było symbolicznym odwołaniem do roku, w którym zginął
ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek.

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
Bieg Mikołajów po raz trzeci
6 grudnia 2015 roku w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu
i Zakopanem już po raz trzeci odbył się Bieg Mikołajów,
w którym wzięło udział aż 1842 biegaczy. Dodatkowo
z inicjatywy naszej Fundacji w Warszawie i Zakopanem
wystartował Mikołajowy Festiwal Biegowy Dzieci i Mło-dzieży, który wsparło Ministerstwo Sportu i Turystyki
i który zgromadził 317 młodych biegaczy w wieku 10-16
lat Wszystkich połączył charytatywny cel pomocy chorym
dzieciom. Nasza Fundacja wraz z Fundacją Góry Przenosić im. Tytusa Chałubińskiego, za każdy przebiegnięty
kilometr przekazywała 1 zł wybranym organizacjom.
Warszawscy biegacze pobiegli dla Fundacji Ex Animo im.
Marii Sapiehy, Poznań wspomógł Drużynę Szpiku, Wrocław

– Fundację Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową,
zaś Zakopane – Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole
Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. W imprezę
zaangażowali się także współpracujący z nami sportowcy
– nasza stypendystka Anna Figura poprowadziła rozgrzewkę i pobiegła w Zakopanem, rozgrzewkę poznańską
przeprowadził Mistrz Kumulacji Aktywności Tomasz Szymkowiak, a warszawską – nasza Mistrzyni Lidia Chojecka
(Leandro). Dodatkowo, dzięki naszemu Fundatorowi biegi
poprowadzili prezenterzy Studia LOTTO: warszawski –
Conrado Moreno, poznański – Mateusz Kaczmarek,
a zakopiański – Agata Jasińska.

Zarówno nasza Fundacja, jak i nasz Fundator, od lat staramy się ze szczególną troską odnosić do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stypendystami Fundacji są m.in. Natalia
Partyka i Bartosz Ostałowski – niepełnosprawni sportowcy,
odnoszący duże sukcesy. W naszych działaniach na rzecz
niepełnosprawnych często bliskim partnerem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Włączamy się w organizację
gali Konkursu „Człowiek bez barier”. Dzięki współpracy

Fundacja Rozwoju Społecznego DEMOS
i Stowarzyszenie SIEMACHA
Wsparliśmy finansowo rozbudowę zaplecza sportowo-rekreacyjnego do jazdy konnej przy nowoczesnym domu
dziecka w Odporyszowie k. Tarnowa. Wysokość wsparcia
wyniosła 600 000 zł, a dzięki niej udało się obu organizacjom pozyskać łączny budżet w wysokości 1,85 mln zł.
Dzięki tej pomocy, z zajęć skorzysta ponad 4600 dzieci.
Uroczyste otwarcie nowoczesnego obiektu sportowego,
umożliwiającego rekreację i rozwój sportów konnych
wśród wychowanków domów dziecka SIEMACHA Spot
24/7 nastąpiło w październiku 2015 roku.
- Dzięki zaangażowaniu naszych partnerów udało nam
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ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji udało się też
zrealizować materiał filmowy przedstawiający historię
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”
i jego podopiecznych i wyemitować go w programie
„Misja Integracja”. Stowarzyszenie przeprowadziło również
dla nas audyt strony internetowej Fundacji, pod kątem jej
dostępności dla osób niepełnosprawnych.
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się stworzyć miejsce atrakcyjne i nowoczesne, a zarazem
oparte na sprawdzonej idei połączenia sportu i wychowania – powiedział ks. Andrzej Augustyński, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia SIEMACHA.
Otwarciu towarzyszył rajd konny szlakiem Jana Wnęka
oraz pokazy ujeżdżania koni i skoków przez przeszkody.
W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Andrzej Czerwiński
– Minister Skarbu Państwa, Władysław Kosiniak-Kamysz –
Minister Pracy i Polityki Społecznej, Wojciech Szpil – Prezes
Zarządu Totalizatora Sportowego oraz Bartosz Mielecki –
Prezes Fundacji LOTTO Milion Marzeń.

Aneks

Program Filantropijny w liczbach
Skala działań:
Liczba beneficjentów, którzy skorzystali ze wsparcia w 2015
roku:

Łączny koszt projektów:

125 911

Liczba osób, które wzięły udział w projektach:

Wartość dofinansowania projektów o charakterze
charytatywnym zrealizowanych w „Helenowie”:

82 804

297 560,41 zł

Liczba podopiecznych CREiO TPD „Helenów”, którzy wzięli
udział w projektach:

1 897

Wartość dofinansowania projektów z udziałem osób
niepełnosprawnych:

Liczba osób niepełnosprawnych, które wzięły udział
w projektach:

7 176

54 538 zł

Łączny koszt projektów z udziałem osób niepełnosprawnych:

Liczba podopiecznych i przyjaciół CREiO TPD „Helenów”,
którzy wzięli udział w projektach zrealizowanych przez Fundację:

2 192

491 678,25 zł

Wartość dofinansowania projektów zrealizowanych
w „Helenowie”:

Liczba podpisanych umów:

72

Liczba zrealizowanych projektów:

306 180,41 zł

Średnia kwota przekazanego wsparcia:

41

Fundacja:

10

realizowanych we współpracy z CREiO TPD „Helenów”:

15

Liczba godzin pracy wolontariuszy:

Całkowity budżet projektów dofinansowanych przez Fundację:

4 638 207, 96 zł

54 432

1 396 057,09 zł

Przeciętna liczba godzin pracy 1 wolontariusza:

62,14

Przeciętna szacowana wartość pracy 1 wolontariusza:

1 593,67 zł

48 661,98 zł

Wartość dofinansowania projektów:

876

Szacunkowa rynkowa wartość przepracowanych godzin:

12

Łączna wartość przekazanych darowizn rzeczowych:

ANEKS

6,18 zł

Liczba wolontariuszy, którzy byli zaangażowani w projekty:

779 073,53 zł

Liczba podpisanych umów darowizn rzeczowych:

64 419,55 zł

Średni koszt wsparcia 1 osoby (beneficjenta końcowego):

Liczba projektów z udziałem osób niepełnosprawnych

Łączna wartość podpisanych umów:

10 820,46 zł

Średni budżet całkowity projektu, w który zaangażowała się

Liczba projektów z udziałem osób niepełnosprawnych:

326 511,72 zł

17,88
%

Stopień zmiany postaw beneficjentów

trwałe zmiany

Efekty:

2 842 495,38 zł

28,44
%

zaobserwowane
rezultaty

2,22

39,55

%

bez zmian

11,9

końcowych w efekcie zrealizowanych

%

projektów (dane na podstawie

uświadomienie

68 445 beneficjentów
z 39 projektów)

%

dokonywanie
zmiany
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Aneks / Informacje uzupełniające raport o wybrane dane za rok 2015

ANEKS 1: Informacje uzupełniające raport
o wybrane dane za rok 2015

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę
Fundusz osobowy
(wynagrodzenia zasadnicze,

za nadgodziny, za czas choroby
(bez zasiłków chorobowych), ekwiw.
za urlopy

Wynagrodzenia

Niniejszy aneks zawiera informacje uzupełniające, stanowiące wymogi sprawozdania rocznego z działalności Fundacji,
przedstawianego ministrowi nadzorującemu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001
roku ws. ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji – Dz. U. nr 50 z dnia 8 maja 2001 r. poz. 529).

Ad. §2 pkt.1. Informacje o Fundacji

Fundacja LOTTO Milion Marzeń została ustanowiona przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. na podstawie aktu notarialnego z dnia 9 grudnia 2009 roku
(rep. A nr 12216/2009) przed notariuszem Marcinem Łaskim (Paweł Cupriak
i Marcin Łaski, Notariusze Spółka Partnerska, ul. Grzybowska 2 lok. 26B,
00-131 Warszawa) w Warszawie.
Fundacja LOTTO Milion Marzeń została wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów
opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem
z dnia 28 grudnia 2009 roku (sygn. akt WA.XIII NS-REJ.KRS/8/12/ 215) pod
numerem KRS 0000345434.
Fundacja działa na podstawie przepisów o fundacjach określonych w Ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97
z późn. zm.) oraz w oparciu o statut Fundacji LOTTO Milion Marzeń.
Nazwa:
Adres siedziby:
Data wpisu w KRS
Numer KRS
Numer REGON:
Numer NIP:
Nr konta bankowego:
Organ nadzoru:
Zarząd:

Fundacja LOTTO Milion Marzeń
ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa
28 grudnia 2009 roku
0000345434
142218565
113-279 19 96
53 1020 1026 0000 1702 0221 9673
Minister właściwy ds. polityki społecznej
Na dzień 31 grudnia 2015 roku w skład
Zarządu Fundacji wchodziła jedna osoba
- Bartosz Mielecki - Prezes Zarządu

Ad. §2 pkt 2. Informacja o celach statutowych Fundacji

Zgodnie z par. 7 ust. 2 Statutu, cele Fundacji są następujące:
1. podejmowanie i wspieranie działań służących rozwojowi indywidualnemu oraz podnoszeniu poziomu wiedzy i jakości życia,
2. wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować
swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
3. podejmowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój społecznej
odpowiedzialności biznesu,
4. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, w tym
udzielanie i wspieranie pomocy społecznej i opieki socjalnej,
5. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty, w tym
wspieranie i upowszechnianie nauki i edukacji,
6. wspieranie instytucji o ważnym znaczeniu społecznym, w tym w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych,
7. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej i sportu,
w tym wspieranie i upowszechnianie wychowania fizycznego, propagowanie
zdrowego trybu życia wśród młodzieży, wspieranie rozwoju kultury fizycznej,
8. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania i rozwijania świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki ryzyka uzależniania od
gier pieniężnych, loterii oraz wspieranie działań profilaktycznych i terapeutycznych związanych z uzależnieniami,
9. promowanie, podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i edukacji na temat uzależnienia od hazardu,
10. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym

i opiekuńczym,
11. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska,
w tym wspieranie inicjatyw instytucji i osób trzecich związanych z tym celem,
12. podejmowanie i wspieranie działań związanych z organizowaniem
imprez, wydarzeń kulturalnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
lub z ich udziałem.
Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych został
zaprezentowany w części głównej niniejszego raportu, powyżej.

Ad. §2 pkt 3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Fundacja nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS i nie prowadzi
działalności gospodarczej.

Odpisy uchwał Zarządu Fundacji podjętych w 2015 roku - jako załącznik do
niniejszego sprawozdania zostały przekazane właściwemu ministerstwu.

Ad. §2 pkt 5. Uzyskane przychody

Przychody Fundacji za 2015 rok wynoszą 6 195 863,40 zł.
Na ww. kwotę składają się następujące pozycje:

Koszty Fundacji za 2015 rok wynoszą 5 152 153,10 zł.
Na ww. kwotę składają się następujące pozycje:
a) koszty realizacji zadań statutowych:
I. Przez Sport do Zdrowia
II. Kultura
III. Bezpieczna Rozrywka
IV. Kumulacja Dobrej Woli
V. Filantropia
b) koszty administracyjne:
c) działalność gospodarcza:
d) pozostałe koszty:

4 578 375,48 zł:
2 319 477,47 zł
1 595,45 zł
203 153,68 zł
230 066,60 zł
1 824 082,28 zł

Ad. §2 pkt 7. Dane

a) Liczba osób zatrudnionych w Fundacji, z podziałem wg zajmowanych
stanowisk
W dniu 31.12.2015 roku Fundacja LOTTO Milion Marzeń zatrudniała 6 osób:
 Prezes Fundacji (1 osoba),
 Koordynator (3 osoby, w tym 1 w wymiarze 0,8 etatu),
 Specjalista (2 osoby).
b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia
W raportowanym okresie Fundacja LOTTO Milion Marzeń wypłaciła łącznie
1 921 817,21 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W skład wyżej
wymienionej kwoty wchodzą następujące składniki:
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39 250,00

6 137,13

5 469,65

1 291 341,00

3 830,80

473,87

-

179,58

Fundusz rentowy

28 830,48

2 551,25

315,58

-

119,60

Fundusz wypadkowy

5 668,45

365,05

70,72

-

17,11

Fundusz pracy

8 872,53

532,89

123,92

-

36,75

Pozycja „Fundusz bezosobowy” zawiera także stypendia sportowe, stypendia dla dzieci zmarłych pracowników Fundatora, granty dla sportowców uczestniczących w programie Kumulacja Aktywności, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i inne.
c) Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów Fundacji z podziałem
na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia.
W raportowanym okresie członkowie Zarządu Fundacji otrzymali wynagrodzenia (włącznie z innymi świadczeniami w tym rzeczowymi) w łącznej
kwocie 160 145,86 zł, wg poniższej specyfikacji:
Płaca zasadnicza:
Nagrody i premie:
Inne świadczenia:

156 000,00 zł
0,00 zł
4 145,86 zł

 Wynagrodzenia brutto
 Fundusz emeryt. zakł.
 Fundusz rent. zakł.
 Fundusz wypadkowy
 Fundusz pracy

21 891,00 zł
179,58 zł
119,60 zł
17,11 zł
36,75 zł

140 091,06 zł
1 520 000,00 zł
833,01 zł
0,20 zł
2 643,96 zł
10 440,00 zł

Wszystkie środki znajdowały się na rachunkach bankowych w PKO BP SA.
g) Nabyte obligacje, akcje i udziały
W raportowanym okresie Fundacja nie posiadała ani nie nabywała żadnych
obligacji ani akcji / udziałów w spółkach prawa handlowego.
h) Nabyte nieruchomości
W raportowanym okresie Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
i) Nabyte środki trwałe
W raportowanym okresie Fundacja nie nabyła środków trwałych.
j) Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji

573 777,62 zł
0,00 zł
0,00 zł
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Umowy zlecenia, Umowy o dzieło,
stypendia, świadczenia rzeczowe
wypłacane przez listy płac

43 289,85

 lokaty bankowe overnight
 lokaty bankowe
 naliczone odsetki od lokat
 rachunek bieżący
 rachunki bieżące – dotacje
 rachunki pomocnicze do kart płatniczych

Ad. §2 pkt 6. Poniesione koszty

Świadczenie
urlopowe

484 341,00

e) Pożyczki udzielone przez Fundację
Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek w raportowanym okresie.
f) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych
(dane na dzień 31 grudnia 2015 r.)

6 582 355,73 zł
45 802,90 zł
30 000,05 zł

Świadczenia
rzeczowe
oskładkowane

Fundusz emerytalny

Członkowie Rady Fundacji nie otrzymywali wynagrodzenia.
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia (włącznie ze świadczeniami
rzeczowymi)

Ad. §2 pkt 4. Odpisy uchwał Zarządu

 Przychody z działalności statutowej:
 Przychody finansowe:
 Pozostałe przychody:

Nagrody

Fundusz bezosobowy

Wartość aktywów:
Wartość zobowiązań:

1 712 652,37 zł
184 171,58 zł

Ad. §2 pkt 8. Działania zlecone przez podmioty państwowe
i samorządowe

W 2015 roku, na podstawie Umowy nr 2015/0210/1192/UDot/DS/1.2/MS,
Fundacja zrealizowała I etap 3. edycji programu Kumulacja Aktywności
z dofinansowaniem ze środków budżetu Państwa, których dysponentem był
Minister Sportu i Turystyki w ramach programu „Promowanie i wspieranie
rozwoju sportu dla wszystkich 2015”.

41

Raport z działań Fundacji LOTTO Milion Marzeń w 2015 roku

Koszt całkowity zadania
zleconego, w tym:
 Dofinansowanie MSiT
 Wkład własny

Planowany w umowie
770 000,00 zł

Zrealizowany
770 139,85 zł

150 000,00 zł
620 000,00 zł

150 000,00 zł
620 139,85 zł

W 2015 roku, na podstawie Umowy nr 2015/0216/3099/Sub.B/DS-SWD/3/DW,
Fundacja zrealizowała zadanie publiczne z dofinansowaniem ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem był Minister
Sportu i Turystyki pn.: organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży
- Kumulacja Aktywności na Służewcu, w ramach programu „Sport Wszystkich
Dzieci”, na zadanie „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci
i młodzieży”.
Koszt całkowity zadania
zleconego, w tym:
 Dofinansowanie MSiT
 Wkład własny

Planowany w umowie
126 000,00 zł

Zrealizowany
138 237,53 zł

85 000,00 zł
41 000,00 zł

85 000,00 zł
53 237,53 zł

W 2015 roku, na podstawie Umowy nr 2015/0286/3099/Sub.B/DS-SWD/3/DW,
Fundacja zrealizowała zadanie publiczne z dofinansowaniem ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem był Minister
Sportu i Turystyki pn.: organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży
– Mikołajowy Festiwal Biegowy Dzieci i Młodzieży pn. „Dzieci biegają dla dzieci|”, w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”, na zadanie „Wspieranie
organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”.
Koszt całkowity zadania
zleconego, w tym:
 Dofinansowanie MSiT
 Wkład własny
 Inne środki

Planowany w umowie
70 440,00 zł

Zrealizowany
71 832,78 zł

85 000,00 zł
41 000,00 zł
16 440,00 zł

85 000,00 zł
53 237,53 zł
17 712,96 zł

W 2015 roku, na podstawie Umowy nr 87/HE/2015, Fundacja zrealizowała
projekt pn. „Odpowiedzialny Sprzedawca IV”, dofinansowany ze środków
Ministra Zdrowia, w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – program II „Podnoszenie jakości programów profilaktycznych
i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień
niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych”, zadanie 4.
„Przygotowanie i przeprowadzenie projektu szkoleniowego adresowanego
do operatorów gier losowych, ukierunkowanego na promowanie odpowiedzialnego i kontrolowanego grania oraz rozpoznawanie symptomów grania
problemowego i patologicznego”.
Koszt całkowity zadania
zleconego, w tym:
 Dofinansowanie FRPH
 Wkład własny finansowy
 Wkład własny rzeczowy

Planowany w umowie
58 000 zł

Zrealizowany
55 341,04 zł

54 000 zł
4 000 zł
0 zł

51 341,04 zł
4 000 zł
0 zł

Aneks / Uzupełniające informacje GRI

Ad. §2 pkt 9. Informacja o zobowiązaniach i deklaracjach
podatkowych

Fundacja LOTTO Milion Marzeń złożyła w dniu 31 marca 2016 r. do Urzędu
Skarbowego Warszawa Praga CIT-8 zeznanie podatkowe o wysokości
osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób
prawnych za rok podatkowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 r., w którym zostały
wykazane:
Przychody podatkowe: 5 498 098,97 zł, w tym:
przychody z działalności statutowej:
przychody z działalności finansowej:
pozostałe przychody:
zwiększenia podatkowe:
zmniejszenia podatkowe:

5 390 416,46 zł
0,00 zł
75 802,95 zł
32 712,57 zł
-833,01 zł

Koszty podatkowe: 4 781 503,33 zł, w tym:
koszty realizacji zadań statutowych:
koszty administracyjne:
koszty finansowe:
zwiększenia podatkowe:
zmniejszenia podatkowe:

4 578 375,48 zł
573 777,62 zł
0,69 zł
0,00 zł
-370 650,46 zł

335 549,04 zł
-381 046,60 zł

Dochód wolny od podatku:
Podstawa opodatkowania / strata:

Wsk.

Wytyczne GRI

Obszar
wg ISO
26000

G4-6

Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne
operacje organizacji lub tych, które są szczególnie
adekwatne w kontekście treści raportu

-

Polska

G4-7

Forma własności i struktura prawna organizacji

-

fundacja
Więcej informacji można znaleźć na temat organów
i struktury można znaleźć w statucie:

Ad. §3. Kontrole w Fundacji

W okresie sprawozdawczym w Fundacji została przeprowadzona kontrola
sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2014.

Profil organizacji

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2014. W ocenie
podmiotu badającego, „zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich
istotnych aspektach:
- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak też jej wyniku
finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014
roku,
- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami
(polityką) rachunkowości, wynikającymi z Ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Fundacji.”

www.fundacjalotto.pl/fundacja/statut/
G4-8

Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki
klientów/konsumentów

G4-9

Skala działalności

-

[Obszary działalności]

G4-10

Liczba pracowników własnych i znajdujących się pod
nadzorem spółki wg płci i rodzaju umowy

6.4.

[Obszary działalności]

6.4.3.

G4-11

Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi

0%

G4-12

Opis łańcucha wartości

Fundacja, realizując projekty społeczne korzysta
z pracy wolontariuszy oraz nabywa usługi firm zewnętrznych (np. produkcja materiałów reklamowych).
Równocześnie nabywa materiały i usługi typowe dla
działalności biurowej (papier, tonery, itp.)

G4-13

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące
rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha
wartości

-

Brak istotnych zmian.

G4-14

Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje
zasadę ostrożności.

6.2.

W dotychczasowej działalności fundacji nie było
sytuacji, w której zasada ostrożności miałaby być
stosowana. Niemniej gdyby do takiej sytuacji doszło,
fundacja będzie postępować zgodnie z tą zasadą.

G4-15

Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje,
zasady i inne inicjatywy

6.2.

• Standardy Forum Darczyńców
• „Standardy działania fundacji korporacyjnych”

G4-16

Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach

6.2.

Forum Darczyńców

ANEKS 2: Uzupełniające informacje GRI
[G4-20] Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu

Aspekt społeczny lub środowiskowy

Aspekty oddziaływania i wskaźniki wg
GRI

Istotność

Zaangażowanie społeczne

Lokalne społeczności G4-SO1

wysoka

Transparentność w zarządzaniu

Przeciwdziałanie korupcji: G4-SO3, G4-SO5

wysoka

[G4-32] Wskaźniki GRI

Wsk.

Wytyczne GRI

Obszar wg
ISO 26000

Komentarz / Opis

Strategia i analiza
G4-1

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora wykonawczego, prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji) na
temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii

6.2.

[List prezesa]

G4-2

Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

6.2.

[List prezesa]

Identyfikacja aspektów materialnych i ograniczeń

Profil organizacji
G4-3

Nazwa organizacji

-

Fundacja LOTTO Milion Marzeń

G4-4

Główne marki, produkty i/lub usługi

-

[Obszary działalności]

G4-5

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

-

ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa
www.fundacjalotto.pl
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G4-17

Jednostki gospodarcze ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Fundacja LOTTO Milion Marzeń

G4-18

Proces definiowania treści raportu

[O raporcie]

G4-19

Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu społecznego
i środowiskowego

[O raporcie]

G4-20

Istotność zidentyfikowanych aspektów wpływu
społecznego i środowiskowego dla poszczególnych
podmiotów biznesowych

[Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu]

43

Raport z działań Fundacji LOTTO Milion Marzeń w 2015 roku

Wsk.

Wytyczne GRI

Obszar
wg ISO
26000

O Raporcie

Komentarz / Opis

Identyfikacja aspektów materialnych i ograniczeń
G4-21

Ograniczenia raportu w stosunku do istotnych
aspektów wpływu społecznego i środowiskowego,
z uwzględnieniem podmiotów spoza organizacji

Brak istotnych ograniczeń.

G4-22

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt
informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu
(np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego,
charakteru działalności, metod pomiaru)

Brak korekt.

G4-23

Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu
dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie

Brak istotnych zmian.

[G4-18, G4-19, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27, G4-33]

Niniejszy raport jest sprawozdaniem merytorycznym przygotowanym w oparciu o rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji –
Dz. U. nr 50 z dnia 8 maja 2001 r. poz. 529).

Zaangażowanie interesariuszy
G4-24

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację

[Obszary działalności]

G4-25

Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy
angażowanych przez organizację

[O raporcie]

G4-26

Podejście do angażowania interesariuszy, włączając
częstotliwość angażowania według typu i grupy
interesariuszy

[O raporcie]

G4-27

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również
poprzez ich zaraportowanie

[Komunikacja z otoczeniem]
[O raporcie]

Jednocześnie spełnia on wymogi raportu przygotowanego w oparciu („in accordance”) o wytyczne GRI
w wersji G4, w podstawowej opcji („Core”). Odwołuje się on również do wskaźników branżowych opisanych
stosownym suplementem dla organizacji pozarządowych. Raport jako całość nie był poddawany audytowi,
tj. weryfikacja biegłego rewidenta dotyczyła wyłącznie danych finansowych, podczas gdy dane pozafinansowe
nie były weryfikowane przez niezależny podmiot zewnętrzny.

Profil raportu
G4-28

Okres raportowania (np. rok obrotowy/ kalendarzowy)

-

01.01.2015 - 31.12.2015

G4-29

Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)

-

Poprzedni raport wg GRI został opublikowany w 2014
roku i obejmował rok 2013; raport za rok 2014 nie był
raportem wg GRI

G4-30

Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd.)

-

Roczny

G4-31

Osoba kontaktowa

-

Monika Strogulska-Dwojak
Fundacja LOTTO Milion Marzeń
ul. Targowa 25,
03-728 Warszawa
tel. 22 618 66 77
e-mail: fundacja@fundacjalotto.pl

G4-32

Indeks CSR

-

[Indeks GRI]

G4-33

Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej

7.5.3.

[O raporcie]

Zakres raportu uwzględnia niewielkie rozmiary Fundacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o stosunkowo nieliczny zespół,
co w konsekwencji przekłada się np. na znikomy bezpośredni wpływ na środowisko naturalne. Z tej też
przyczyny znaczna część wskaźników, w tym wskaźniki dotyczące wpływu na środowisko, zostały uznane na
niematerialne. Nie oznacza to, że wpływ taki nie istnieje, lecz jest on tak nieznaczny, że może być pominęty.
Zawartość raportu została zdefiniowana w oparciu o analizę wiedzy na temat bieżących oczekiwań najważniejszych grup interesariuszy, zidentyfikowanych i zmapowanych jeszcze na potrzeby opracowania pierwszej
strategii Fundacji. Podczas mapowania, które uwzględniało tak zainteresowanie, jak i siłę oddziaływania
poszczególnych grup, dopasowano optymalną formę jedno- lub dwustronnej komunikacji z poszczególnymi
interesariuszami. Dialog ten prowadzony jest z częstotliwością i w zakresie tematycznym, dostosowanym do
każdej z grup.

weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych
w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie
zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji
pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem
poświadczającym
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