Fundacja im. Dwighta Eisenhowera
Lechlin 30, 62-085 Skoki
NIP 7661999694 REGON 382690945
KRS 0000774272
mBank 20 1140 2004 0000 3802 7853 4044

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Fundacji im. Dwighta Eisenhowera
zwanego dalej Fundacją
w roku 2019

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Dwighta Eisenhowera zwanego dalej Fundacją za rok 2019 sporządzone dla
organów nadzoru prawnego oraz jako informacja dla osób zainteresowanych. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę
Fundacji dnia30.09.2020 roku, zamieszczone na stronie internetowej https://eisenhower.org.pl/o-fundacji/
www.eisenhower.org.pl
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I. Opis działalności Fundacji
Fundacja ustanowiona została przez Roberta Bzdęgę, aktem notarialnym z dnia 25.01.2019 r.,
sporządzonym przez notariusza Barbara Kapała - Łosak w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, numer
repertorium 1000/2019, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
Fundacja jest bez działalności gospodarczej.
Fundacja posiada numer statystyczny w systemie REGON: 382690945, numer identyfikacji
podatkowej: 7661999694 oraz numer KRS: 0000774272.
Siedziba fundacji znajduje się w miejscowości Lechlin 30, 62-085 Skoki.
Adres biura i adres do korespondencji: ul. Zagonowa 5A, 61-664 Poznań.
Zarząd Fundacji stanowią społeczni jego członkowie:
1. Pani Zuzanna Kostecka – Prezes Zarządu Fundacji,
2. Pan Robert Bzdęga – Wiceprezes Zarządu Fundacji.

Organem nadzorczym Fundacji jest Rada Fundacji powołana oświadczeniem Fundatora
w dniu 25 stycznia 2019 roku.
W skład Rady Fundacji wchodzą:
1. Pani Ewa Borkowska - Przewodnicząca Rady Fundacji
2. Pan prof. Maciej Sydor - Członek Rady Fundacji
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Działanie Fundacji Eisenhowera można podzielić na 4 główne obszary.
Pierwszym i głównym obszarem działalności Fundacji jest,zgodnie z misją Fundacji, działanie na
rzecz integracji osób sprawnych i z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych poprzez uczestnictwo
w działaniach sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.
Drugim obszarem działalności Fundacji jest skupienie osób pragnących bezinteresownie pracować dla
dobra innych. Na wolontariuszach spoczywa główny ciężar misji statutowej Fundacji. Żadna z osób
współpracujących z Fundacją przy realizacji projektów nie otrzymuje wynagrodzenia od Fundacji.
Trzecim obszarem działalności Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz
integracja jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu osób sprawnych
i z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych.
Czwartym obszarem działalności Fundacji jest działanie na rzecz osób potrzebujących,
przekazywanie sprzętu elektronicznego, wsparcie w likwidacji barier technologicznych oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu.

100% otrzymanych w 2019 roku środków przeznaczyliśmy na projekty
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Celami działania Fundacji są:
a. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz integracja jednostek i środowisk
zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu,
b. wspieranie różnorodnych form aktywności, zawodowej, sportowej, turystycznej, kulturalnej,
naukowej oraz hobbystycznej osób sprawnych i niepełnosprawnych,
c. upowszechnianie sportu wśród szerokiego grona osób sprawnych i niepełnosprawnych,
d. organizowanie wszelkiej pomocy finansowej i rzeczowej dla osób potrzebujących wsparcia
również przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych,
e. działania na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem oraz osób wykluczonych,
f. wspieranie inicjatyw oraz rozwiązań służących ułatwieniu dostępu do rynku pracy osobom
niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, a także
osób pozostających bez pracy,
g. organizowanie, promowanie i wspieranie działań mających na celu przygotowanie osób
niepełnosprawnych do życia w pełnej integracji ze środowiskiem,
h. prowadzenie placówek opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
i. wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i finansowe placówek opiekuńczych,
terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
j. wszechstronne wspieranie osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi,
k. rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom potrzebujących wsparcia
– promocja i organizacja wolontariatu,
l. działania na rzecz wyrównania szans kobiet i mężczyzn oraz innych grup społecznych,
m. popieranie i promocja różnych inicjatyw pozarządowych na rzecz społeczności lokalnych
i rozwoju samorządu terytorialnego,
n. rozwijanie i umacnianie działań nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa informacyjnego,
o. wsparcie mobilności i elastyczności zawodowej na rynku pracy osób bezrobotnych, w tym
w szczególności osób niepełnosprawnych,
p. rozwijanie kontaktów kulturalnych, artystycznych oraz współpracy między społeczeństwami
różnych krajów i kultur,
q. działalność charytatywna,
r. prowadzenie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych z zakresu działań społecznych,
s. działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy sektorami biznesu, administracji publicznej,
organizacji pozarządowych i podmiotami sektora ekonomii społecznej,
t. ochrona i promocja zdrowia poprzez promowanie zdrowego stylu życia oraz wdrażanie
priorytetów współczesnej promocji zdrowia w populacji ludzi zdrowych, grupach ryzyka oraz
wśród pacjentów cierpiących na różnorodne choroby,
u. upowszechnianie wiedzy, osiągnięć naukowych oraz wyników badań naukowych
dotyczących różnorodnych zagadnień życia społecznego, w tym związanych z szeroko
rozumianą sferą zdrowia i choroby,
v. rozwój i wspomaganie aktywności naukowej.
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Zgodnie z zapisami w Statucie Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. zakładanie, prowadzenie i dofinansowywanie różnego typu ośrodków,
b. prowadzenie działalności w zakresie niesienia pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym,
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
c. popularyzowanie kultury fizycznej, sportu i turystyki poprzez inicjowanie oraz organizowanie
wydarzeń i imprez o charakterze sportowym i sportowo – rekreacyjnym,
d. pomoc finansową i rzeczową dla osób psychicznie chorych i osób z różnymi
niepełnosprawnościami oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
e. organizowanie warsztatów, szkoleń i spotkań integrujących,
f. objęcie zakresem swojej działalności dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo oraz dzieci
z placówek i ośrodków szkolno-wychowawczych,
g. organizowanie akcji i kampanii społecznych,
h. opracowywanie, wdrażanie programów oraz projektów prospołecznych i prozdrowotnych,
w tym dotyczących profilaktyki chorób,
i. organizowanie odczytów, wykładów, szkoleń, warsztatów, sesji / seminariów naukowych
i dydaktycznych, konferencji naukowych i naukowo-szkoleniowych,
j. prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej,
k. organizowanie imprez publicznych (wystawy i wernisaże, happeningi, festyny, festiwale,
koncerty, przeglądy, konkursy etc.),
l. realizację oraz wdrażanie badań naukowych,
m. nawiązywanie i rozwijanie kontaktów naukowych,
n. uczestnictwo w konferencjach i sesjach naukowo-szkoleniowych,
o. prowadzenie działalności wydawniczej: opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie
zwartych prac naukowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz biuletynów, broszur i innych
materiałów dydaktyczno-szkoleniowych,
p. organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w tym dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej,
q. pozyskiwanie sprzętu, urządzeń i obiektów oraz opieka nad sprzętem, urządzeniami i obiektami
turystycznymi,
r. utrzymanie, budowa oraz rozbudowa obiektów i urządzeń kultury fizycznej,
s. działalność na rzecz osób sprawnych i niepełnosprawnych,
t. przyznawanie stypendiów i nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
u. działalność oświatowa na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych,
v. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
w. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi
oraz instytucjami i organizacjami finansowymi działającymi w zakresie objętym celami
Fundacji,
x. współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami, firmami oraz osobami
fizycznymi,
y. kampanie medialne i informacyjne,
z. realizację innych działań mieszczących się w celach statutowych w innych formach
dozwolonych prawem.
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II. Projekty zrealizowane przez Fundację w podziale na obszary działalności
Pierwszy i główny obszar działalności Fundacji

PROJEKT 6. rejs SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI ŻEGLARZE
Historia flotyllowych rejsów dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności sięga 2014 roku, kiedy
to Nasz Fundator, jako sternik, pierwszy raz doświadczył radości, jaką czerpią osoby z
niepełnosprawnością z uczestnictwa w rejsie. Początkowo rejs SNZ odbywał się na Mazurach,
od 2018 roku przeniesiony został na wody Zalewu Szczecińskiego. Pływaliśmy z osobami o różnym
rodzaju i stopniu niepełnosprawności. W latach 2014 - 2017 dominowały osoby z niepełnosprawnością
intelektualną (wielu było autystyków, osoby z zespołem Downa), od 2018 roku dołączyły osoby
niedowidzące, niedosłyszące oraz niepełnosprawni ruchowo. W roku 2019 pierwszy raz w rejs
popłynęły z nami, pod sztandarem Fundacji, osoby z całkowitym niedowładem kończyn dolnych, na
wózkach. Zmieniał się również przekrój wiekowy adeptów sztuki żeglarskiej, do 2017 roku były to
osoby dorosłe. Wraz z nabytym doświadczeniem zdecydowaliśmy się zabierać pod swoje żagle osoby
młodsze. Od roku 2018 pływały z nami dzieci z domów dziecka i specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, najmłodszy uczestnik miał 9 lat. Mamy grono placówek, z którymi współpracujemy.
Mamy też dobre doświadczenia z samorządami i marinami, które chętnie goszczą jachty oflagowane
logiem Fundacji.
www.eisenhower.org.pl
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W 2019 roku 6. rejs Sprawni Niepełnosprawni Żeglarzeodbywał się w dwóch terminach,
tj. 
27 maja - 31 majaoraz 3 - 7 czerwca.
Płynęło 13 jachtów, gościliśmy 104 uczestników wraz z opiekunami oraz 14 gości. Oczywiście
płynęli z Fundacją również fotograf, lekarz, fizjoterapeuta, ratownik. W rejs zaangażowana jest także
obsługa tzw. naziemna. Komandorem rejsu był kpt. j. Robert Bzdęga. Uczestnicy byli podopiecznymi
kilkunastu różnorodnych placówek takich jak: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie, Dom Matki i Dziecka, Dom Pomocy
Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy,
Stowarzyszenie, Powiatowy Ośrodek Wsparcia, Caritas.
Trasa 6. rejsu SNZ przebiegała przez Mariny: Lubczyna, Port Gąsierzyno, Nowe Warpno, Wapnica,
Świnoujście Port Jachtowy, Wapnica, Trzebież z metą w Lubczynie.

Rejs Sprawni Niepełnosprawni Żeglarze realizuje cele statutowe Fundacji. Następuje integracja osób
sprawnych i z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych poprzez uczestnictwo w działaniach
sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. Rejs obsługują wyłącznie wolontariusze skupieni wokół
idei bezinteresownego niesienia pomocy innym. Żadna z osób współpracujących z Fundacją przy
realizacji projektu nie otrzymuje wynagrodzenia od Fundacji. Na rejsie integrują się nie tylko
uczestnicy ale również ich opiekunowie, kierownicy i dyrektorzy placówek skupiających swoje
działania wokół osób z niepełnosprawnością oraz wykluczonych. Następuje integracja jednostek
i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu osób sprawnych
i z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych. Nawiązujemy współpracę z instytucjami
samorządowymi, organizacjami pozarządowymi.
www.eisenhower.org.pl
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Drugi obszar działalności Fundacji

MISTRZOSTWA NAILS OLYMPIC INTERNATIONAL
W dniach 6 - 7 kwietnia 2019 roku promowaliśmy ideę wolontariatu na Międzynarodowych Targach
Poznańskich, na Mistrzostwach Nail Olympic International.
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FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Dnia 13 stycznia 2019 roku promowaliśmy ideę wolontariatu aktywnie włączają się w organizację
finału w Skokach, zorganizowaliśmy DRUGIE ŚNIADANIE dla wolontariuszy WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. Fundacja przekazała na licytację dwa Vouchery na rejs.
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Trzeci obszarem działalności Fundacji

PROJEKT 2. MORSKIE INTEGRACYJNE REGATY TURYSTYCZNE
Unikatowe na skalę kraju Morskie Integracyjne Regaty Turystyczne. Osoby z Niepełnosprawnością,
dzięki zaangażowaniu Fundacji biorą czynny udział w życiu społecznym, a także mogą uczestniczyć
w wydarzeniach pozornie dla nich niedostępnych.

W 2019 roku2. Morskie Integracyjne Regaty Turystyczneodbyły się w dniach
30 sierpnia - 1 września.
Płynęły 3 jachty. Mieliśmy 12 uczestników na pokładzie, 2 gości oraz dwuosobowe wsparcie z lądu.
Uczestnicy to podopieczni placówek takich jak Dom Pomocy Społecznej oraz Zakład Aktywności
Zawodowej.
Start oraz meta 2. regat MIRT był w 
Lubczynie, płynęliśmy przez Kamień Pomorski, Dziwnów,
Międzywodzie.
Regaty integracyjne odbyły się przy Regatach “Pożegnanie Lata” o Puchar Przewodniczącej Rady
Miejskiej Memoriał Andrzeja Skowrońskiego "Wuja".
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Integracyjne Regaty Turystyczne realizują cele statutowe Fundacji. Następuje integracja osób
sprawnych i z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych poprzez uczestnictwo w działaniach
sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. Rozwijamy postawy nastawione na aktywne
pomaganie ludziom potrzebującym wsparcia – promocja i organizacja wolontariatu, regaty obsługują
wyłącznie wolontariusze skupieni wokół idei bezinteresownego niesienia pomocy innym. Żadna z osób
współpracujących z Fundacją przy realizacji projektu nie otrzymuje wynagrodzenia od Fundacji.
Na regatach rywalizują nie tylko uczestnicy ale również ich rodziny, opiekunowie, kierownicy
i dyrektorzy placówek skupiających swoje działania wokół osób z niepełnosprawnością oraz
wykluczonych. Następuje integracja jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem
i popularyzacją sportu osób sprawnych i z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych. Nawiązujemy
współpracę z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi.

PROJEKT Marina Przyjazna OzN
W maju 2019 roku Fundacja rozpoczęła realizację projektu badawczego w Marinach, które
odwiedzaliśmy na trasach rejsów i regat, w których mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Celem
badania było zdiagnozowanie potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także dostarczenie
rekomendacji w zakresie możliwego wsparcia tych osób. Starano się kompleksowo spojrzeć na
sytuację osób niepełnosprawnych w różnych obszarach funkcjonowania, takich jak: dostosowanie
węzłów sanitarnych oraz bariery komunikacyjne. W badaniu brały udział grupy uwzględniające
następujące rodzaje dysfunkcji: osoby z dysfunkcją wzroku, osoby z niepełnosprawnością ruchową,
osoby psychicznie chore oraz osoby z upośledzeniem umysłowym.
Projekt Marina Przyjazna OzN realizuje cele statutowe Fundacji. Organizowanie, promowanie i
wspieranie działań mających na celu przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w pełnej
integracji ze środowiskiem oraz wspieranie informacyjne jednostek jakim są mariny. Przeprowadzone
badanie jest działaniem na rzecz rozwój i wspomagania aktywności naukowej.

www.eisenhower.org.pl

Fundacja im. Dwighta Eisenhowera
Lechlin 30, 62-085 Skoki
NIP 7661999694 REGON 382690945
KRS 0000774272
mBank 20 1140 2004 0000 3802 7853 4044

Czwartym obszarem działalności Fundacji

PROJEKT LAPTOP DLA UCZNIA
1.02.2019 zostało podpisane porozumienie między Fundacją a Obywatelską Fundacją Pomocy
Dzieciom w Warszawiew zakresie zbierania 1% dla projektuLaptop dla Ucznia.
Z darowizn od ludzi otrzymaliśmy 18 sztuk komputerów, za 16,5 tysiąca darowizny finansowej
Fundacja kupiła 16 laptopów.

Z Waszego 1% podatku 100% środków wydaliśmy na laptopy dla dzieci.
Do tego dołączyliśmy 18 sztuk od darczyńców. Dzięki darczyńcom

przekazaliśmy 34 laptopy za kwotę 25520 zł.

Projekt Laptop dla Ucznia realizuje cele statutowe Fundacji. To działalność charytatywna skupiająca
osoby potrzebujące, obdarowanych, oraz darczyńców wokół inicjatywny umożliwiającej dzieciom
naukę w czasie pandemii. Ponadto projekt rozwija i wzmacnia działania nastawione na aktywne
współdziałanie w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Fundacja realizując zadania w projekcie jest
pośrednikiem, organizatorem wsparcia rzeczowego dla osób potrzebujących. Przekazujemy sprzęt
elektroniczny wspierając podopiecznych w likwidacji barier technologicznych oraz przeciwdziałając
ich wykluczeniu cyfrowemu.
www.eisenhower.org.pl
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PROJEKT ZABAWKI⚬UBRANIA⚬KSIĄŻKI
W miesiącach od marca do lipca 2019 roku, tuż na początku działalności Fundacji, zaczęliśmy
otrzymywać od darczyńców zabawki, ubrania oraz książki. Tak rozpoczęła się realizacja kolejnego
projektu, którego celem jest udzielanie pomocy rzeczowej dla osób potrzebujących. Podjęliśmy
współpracę z pracownikiem Zespołu Szkół w Krzywiniu, który przekazywał dary rzeczowe (ubrania,
zabawki, książki) potrzebującym rodzinom z gminy Krzywiń. W ramach projektu w 2019 roku
przekazano 47 worków ubrań, 6 dużych kartonów zabawek, w tym zabawek rehabilitacyjnych, oraz 20
pozycji książkowych.

Projekt Zabawki, Ubrania, Książki realizuje cele statutowe Fundacji. Wspiera osoby potrzebujące w
trudnej sytuacji życiowej.
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III. Projekty, w których Fundacja brała udział
PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
W miesiącach od lutego do marca 2019 roku byliśmy beneficjentem projektu realizowanego przez
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. W ramach programu uzyskaliśmy wsparcie w zakresie
doradztwa i szkolenia specjalistycznego: prawnego, księgowego, marketingowego. Fundacja w pełni
wykorzystała możliwości projektu na działania marketingowe, wytworzenie produktów identyfikacji
wizualnej takich jak wizytówki, banery oraz projekt i realizację witryny internetowej
https://eisenhower.org.pl.

PROJEKT 55. ETAPOWE REGATY TURYSTYCZNE
W dniach od 20 do 28 lipca 2019 roku, tradycyjnie od 55 lat w ostatni tydzień lipca, żeglarze
spotykają się na Etapowych Regatach Turystycznych organizowanych przez Zachodniopomorski
Okręgowy Związek Żeglarski. Fundacja wystawiła załogę integracyjną, w skład której wchodził prof.
Maciej Sydor, członek Rady Fundacji Pokonaliśmy trasę prowadzącą przez porty Roztoki Odrzańskiej,
Zalewu Szczecińskiego, Morza Bałtyckiego oraz Zalewu Kamieńskiego, to jest Trzebież, Świnoujście,
Dziwnów, Kamień Pomorski, Świnoujście, Wolin, Nowe Warpno, Stepnica, Trzebież. Udział załogi
integracyjnej był istotnie zauważony i dobrze odebrany przez uczestników. Zorganizowano spotkania
z niepełnosprawnym członkiem Naszej załogi, na których podzielił się on doświadczeniami z regat
i udzielił wskazówek jak żeglować bezpiecznie “na wózku”.Promowaliśmy inicjatywy Fundacji
na “największej” imprezie żeglarskiej w Polsce.
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PROJEKT regaty UNITY Line
W dniach od 1 do 4 sierpnia 2019 roku załoga Fundacji brała udział w regatach Unity Line
. Regaty
odbywają się od 19 lat na otwartym morzu. a ich celem jest propagowanie żeglarstwa jachtów
pełnomorskich poprzez organizowanie rywalizacji sportowej na najwyższym poziomie. Nasza załoga
zaprosiła do współudziału partnera Fundacji, krajowe Stowarzyszenie “Bezpieczny Port”. Założyliśmy
sobie następujące cele: zebranie doświadczeń, obserwacje pod kątem uczestników
z niepełnosprawnością, promocja Fundacji, współpracę. Cele zostały zrealizowane.
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PROJEKT SOUTH COAST BALTIC Rally
W dniach od 7 do 14 sierpnia 2019 roku załoga Fundacji wystartowała w SOUTH COAST BALTIC
Rally. Płynęliśmy na odcinku od Świnoujścia do Kröslin.
Projekt SOUTH COAST BALTIC ma na celu przyciągnięcie większej liczby gości- żeglarzy na
południowe brzegi Morza Bałtyckiego. W przypadku Polski mowa o województwach
Zachodniopomorskim
i Pomorskim. SOUTH COAST BALTIC Rally służy do wspólnej promocji regionu. Efektem projektu jest
postępujący rozwój jakości marin na południowym wybrzeżu Bałtyk, również rozwój pod kątem
dostosowania do potrzeb żeglarzy z niepełnosprawnościami co obserwujemy
i badamy w ramach projektu Marina Przyjazna dla OzN. Załoga naszego jachtu miała przyjemność
gościć niezwykle utalentowaną i utytułowaną Zofię Dzięcioł- złota medalistka, Mistrzyni Europy
osób z zespołem Downa w konkurencji bieg na 800 metrów, rekordzistka Europy, z rodziną.
Fundacja rozwijała kontakty kulturalne oraz współpracę między społeczeństwami różnych krajów
i kultur. Podjęliśmy działania zmierzające do wspólnego uczestnictwa osób sprawnych
i z niepełnosprawnością w rejsach, regatach. Promowaliśmy ideę integracji podczas rejsu i w mediach.
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IV. Promocja i organizacja wolontariatu
Jednym z obszarów działalności Fundacji jest skupienie osób pragnących bezinteresownie pracować
dla dobra innych, rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom potrzebujących
wsparcia – promocja i organizacja wolontariatu. W ramach realizacji tych celów Fundacja promowała
ideę wolontariatu uczestnicząc w dwóch imprezach organizowanych z rozmachem, na wielką skalę:
Mistrzostwach Nail Olympic Internationaloraz wFinale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
.
Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym wolontariuszom za czynne promowanie wolontariatu w każdym
momencie realizacji projektów Fundacji. Na wolontariuszach spoczywa główny ciężar misji statutowej
Fundacji. Każda z osób współpracujących z Fundacją przy realizacji projektów działa pro bono.
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V. Zakup sprzętu do realizacji celów statutowych Fundacji
W 2019 roku Fundacja zakupiłaświetne, lekko zużyte dwa bolidy jachtowe klasy 49'er.
Mimo, że żeglowanie jachtami tego typu wymaga bardzo wysokich umiejętności technicznych ze
względu na wąski kadłub, ogromną powierzchnię żagli, dwa trapezy i stałe wysięgniki służące do
balastowania jesteśmy pewni, że nasi podopieczni z niepełnosprawnościami, mogą pływać na takich
jednostkach. Będzie to możliwe, dzięki uprzejmości wicemistrza Europy w klasie 49er Szymona
Wierzbickiego, który jest wsparciem naszej inicjatywy.
W kolejnym roku chcemy, aby pierwsi uczestnicy naszych imprez zasmakowali przyjemności płynącej
z żeglowania na jachtach klasy olimpijskiej.
Zakup jachtów realizuje cele statutowe Fundacji, tj. pozyskiwanie sprzętu, urządzeń i obiektów oraz
opieka nad sprzętem, urządzeniami i obiektami turystycznymi.
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VI. Współpraca z partnerami biznesowymi, instytucjonalnymi i medialnymi
Fundacja zgodnie z celami statutowymi podejmuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy
sektorami biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i podmiotami sektora ekonomii
społecznej; współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami, firmami oraz
osobami fizycznymi; współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami
pozarządowymi oraz instytucjami i organizacjami finansowymi działającymi w zakresie objętym celami
Fundacji.
W 2019 roku nawiązaliśmy współpracę, podpisaliśmy umowę z Obywatelską Fundacją Pomocy
Dzieciom w Warszawie, poprzez którą zbieramy 1% podatku na Nasz projekt Laptop dla Ucznia.Dzięki
temu nasi podopieczni i inne osoby potrzebujące wsparcia otrzymują wysokiej klasy sprzęt
komputerowy.
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VII. Informacje finansowe
Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej
W 2019 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
Odpisy uchwał zarządu
W 2019 roku zarząd podjął następujące uchwały:
● Uchwała nr 1/A/2019 z dnia 29.02.2019 o wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji
przychodów i kosztów.
● Uchwała nr 2/A/2019 z dnia 27.12.2019 o utworzeniu oddziałów Fundacji.

Informacja o osiągniętych przychodach
Kwota w PLN

Udział %

RAZEM

8.307,00

100%

Darowizny

4.368,00

52,59%

Działalność odpłatna

3.920,00

47,18%

Inne: przychody finansowe

19,00

0,23%

Zysk

0,00

0%

Informacja o poniesionych kosztach
Kwota w PLN

Udział %

RAZEM

7.336,92

100%

Nieodpłatna działalność statutowa

4.443,02

60,55%

Pozostała działalność statutowa

2.893,90

39,45%

Działalność gospodarcza

0,00

0%

Pozostałe

0,00

0%
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Pozostałe informacje, dane o:
a. Liczbie osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0 osób na
podstawie umów cywilnoprawnych (Zleceniobiorcy).
b. Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie, i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0 zł brutto.
c. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: 0,00 zł
d. Udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek: nie udzielono.
e. Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: brak.
f. Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 0,00 zł
g. Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie: brak.
h. Nabytych pozostałych środkach trwałych: brak.
i. Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych:
● aktywa = 2.270,08 zł
● pasywa = 2.270,08 zł, w tym:
● zobowiązanie budżetowe = 0,00 zł
● zobowiązania z tytułu dostaw i usług = 0,00 zł
Fundacja w roku 2019 nie korzystała z dotacji od jednostek administracji samorządowej.
Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT-8.
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