
 

 

Spełniliśmy już 6 845 marzeń! 

Warszawa, 24.10.2016 

Praktyki i wolontariat zdalny 

 – stań się częścią międzynarodowego projektu One Million Trip 

 

Świetnym sposobem na odbycie praktyk studenckich oraz zdobycie cennego 

doświadczenia są praktyki zdalne, które studenci mogą dostosować do swoich 

obowiązków akademickich. Teraz e-praktyki oferuje, w ramach projektu One Million 

Trip, znany podróżnik Władysław Labuda. 

  

One Million Trip, to podróż, podczas której Władysław Labuda planuje zarobić milion 

złotych dla dziesięciu organizacji pożytku publicznego, w tym Fundacji Mam 

Marzenie, która już od ponad 12 lat spełnia marzenia chorych dzieci. 

 

 – Wyjechałem w podróż, aby zarobić milion złotych i przeznaczyć je na cele 

charytatywne. Dotychczas udało się zebrać niecałe 8000 złotych. Stwierdziłem, że 

potrzebna jest dodatkowa pomoc. Teraz każdy może wesprzeć zbiórkę, nie tylko 

poprzez wpłaty, czy udostępniając posty. Teraz każdy może stać się częścią projektu 

One Million Trip jako wolontariusz, praktykant i manager projektu – mówi Władysław 

Labuda. 

 

Do projektu One Million Trip mogą zgłosić się osoby, które chciałyby spróbować 

swoich sił w projekcie międzynarodowym. Wesprzeć akcję można w formie 

bezpłatnych praktyk i jako wolontariusz. Wybrane osoby będą realizować zadania z 

zakresu kampanii promocyjnej, PR projektu międzynarodowego oraz komunikacji 



 

internetowej. Zgłoszenia na praktyki lub wolontariat należy wysłać na adres: 

wladyslaw.labuda@gmail.com 

 

One Million Trip, to projekt Władysława Labudy. Znany podróżnik, autor książki „Jak 

podróżować za darmo”, wyruszył we wrześniu w kolejną podróż. Celem wyjazdu jest 

zarobienie miliona złotych. Cała kwota zostanie przeznaczona na cele charytatywne. 

Jedną z organizacji, którą wesprze Władysław Labuda jest Fundacja Mam Marzenie. 

 

Zbiórka funduszy odbywa się za pomocą platformy - zrzutka.pl/4tpn8g 

 

Całość podróży jest relacjonowana na kanale Youtube i Onet.tv w formie vlogów. Na 

podstawie podróży powstanie książka “Jak zarabiać podróżując”. 

 

Ważne linki:  

www.youtube.com/officialflyaway 

www.facebook.com/flyawaytv 

www.facebook.com/wladyslawlabuda 

www.instagram.com/wladyslawlabuda 

 

Fundacja Mam Marzenie działa od ponad 12 lat. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, 

sponsorów i osób, które na dziecięce marzenia przekazują swój 1% podatku, spełniono 

już ponad 6 800 marzeń! Wszyscy zainteresowani wolontariatem oraz wsparciem 

fundacji mogą odwiedzić www.MamMarzenie.org, gdzie znajda informację jakie 

marzenia wciąż czekają na spełnienie oraz w jaki sposób można pomóc fundacji. 

 

Kontakt dla mediów: 

Daria Grzesiek  



 

Biuro prasowe Fundacji Mam 
Marzenie 
Partner of Promotion Sp. z o.o. 
ul. Belgradzka 8 lok. 01 
02-793 Warszawa 
phone: 22 858 74 58 wew. 30 
fax: 22 858 74 58 wew. 35 
e-mail: media@mammarzenie.org 
 

O Fundacji Mam Marzenie 

Misją Fundacji Mam Marzenie jest spełnianie marzeń dzieci w wieku 3-18 lat, 
cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Przez swoją działalność fundacja 
chce dostarczać chorym dzieciom i ich rodzinom niezapomnianych wrażeń, które 
pozwolą choć na chwilę zapomnieć o cierpieniu, wniosą w ich życie radość, siłę 
do walki z chorobą i nadzieję na przyszłość. 

Fundacja Mam Marzenie powstała w Krakowie 14 czerwca 2003 roku jako 
niezależna i samodzielna organizacja, skupiająca wyłącznie wolontariuszy. 

Fundacja rozpoczęła działalność w lutym 2004 r. w Krakowie, Warszawie i w 
Poznaniu. Od 2007 roku działa już na terenie całej Polski i obecnie posiada 16 
oddziałów: Białystok, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, 
Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Trójmiasto, Warszawa i 
Wrocław. 

Od początku działalności aż do dziś wolontariusze Fundacji Mam Marzenie spełnili 
w sumie ponad 6 700 marzeń chorych dzieci. 


