„Bo najważniejsza jest efektywność”
Dwight Eisenhower

Naszą misją jest wspieranie osób z niepełnosprawnością i sprawnych. Wierzymy, że każdy człowiek
jest nośnikiem wartości i może powodować u innych osób dobre przeżycia oraz wyzwalać korzystne
motywacje i być źródłem pozytywnych zmian. Wystarczy mu to tylko umożliwić. Dlatego podejmujemy
działania zmierzające do wspólnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością i sprawnych w rejsach,
regatach i szkółkach żeglarskich. Prowadzimy działania na rzecz osób wykluczonych i potrzebujących
przekazując im narzędzia edukacyjne i laptopy, zapraszając do świata społeczeństwa informacyjnego.

Najważniejszym obszarem działalności Fundacji jest, zgodnie z naszą misją,
działanie na rzecz integracji osób sprawnych i z niepełnosprawnościami
oraz wykluczonych, poprzez uczestnictwo w działaniach sportowych,
rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.

Rejsy „SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI ŻEGLARZE”
8-letnia tradycja rejsów SNZ organizowanych przez Fundację Eisenhowera oraz grono stałych
uczestników - placówek, dowodzą żeglarskiego potencjału osób z niepełnosprawnością.
Obecnie rejsy odbywają się na wodach Zalewu Szczecińskiego. Na naszych jednostkach pływało w
ostatnich dwóch lattach to 208 uczestników: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, niewidzące,
niesłyszące oraz niepełnosprawni ruchowo, z całkowitym niedowładem kończyn dolnych na wózkach.
Pływają z nami osoby w różnym wieku: najmłodszy uczestnik rejsu miał 7 lat, a najstarszy 77.
Dziękujemy za wspólną przygodę. Fotografie z ostatniego rejsu można obejrzeć tutaj.

Fundacja skupia osoby pragnące bezinteresownie pracować dla dobra innych.
Żadna z osób współpracujących z Fundacją przy realizacji projektów nie otrzymuje wynagrodzenia
od Fundacji. Na wolontariuszach spoczywa główny ciężar misji statutowej Fundacji.
Każda z osób współpracujących z Fundacją przy realizacji projektów działa pro bono.

Szkolimy naszych wolontariuszy. W 2020 roku byliśmy uczestnikami pilotażowego programu
Baltic for All, którego celem jest tworzenie miejsc pracy na stanowisku instruktor sportów
osób z niepełnosprawnością. Nasi sternicy z sukcesem przeszli szkolenia na instruktora żeglugi,
windsurfingu i kitesurfingu dla osób z niepełnosprawnością.
www.eisenhower.org.pl

UŚMIECHAJMY SIĘ RAZEM

Kolejnym 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.
MORSKIE INTEGRACYJNE REGATY TURYSTYCZNE
Integracyjne Regaty Turystyczne są unikatowe w skali kraju. Osoby z niepełnosprawnością, dzięki
zaangażowaniu Fundacji, biorą czynny udział w życiu społecznym, a także mogą uczestniczyć
w wydarzeniach pozornie dla nich niedostępnych. Podczas regat rywalizują nie tylko uczestnicy,
ale również ich rodziny, opiekunowie, szefowie placówek, skupiających swoje działania wokół
osób z niepełnosprawnością oraz wykluczonych, jak też nasi donatorzy. Zdjęcia z regat, w których
uczestniczyło w latach 2019-2020 ponad 85 osób, pokazują, jak olbrzymi tkwi w nas potencjał.
W roku 2021 nasze 4 Integracyjne Regaty Turystyczne są częścią projektu „Żeglarski Integracyjny
Puchar Polski”, który odbędzie się w kilku lokalizacjach w Polsce.
W maju 2019 roku Fundacja rozpoczęła realizację projektu badawczego Marina Przyjazna OzN.
Celem badania było zdiagnozowanie potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także
dostarczenie rekomendacji w zakresie możliwego wsparcia tych osób. W badaniu brały udział grupy
osób z dysfunkcją wzroku, osoby z niepełnosprawnością ruchową, psychicznie chore oraz osoby
z upośledzeniem umysłowym.
Nasza Fundacja bierze aktywny udział w różnych inicjatywach żeglarskich promując ideę integracji.
Uczestniczyliśmy w organizowanych przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski
Etapowych Regatach Turystycznych, regatach Unity Line oraz South Coast Baltic Rally,
podejmując działania zmierzające do wspólnego uczestnictwa osób sprawnych i z niepełnosprawnością
w rejsach i regatach.
www.eisenhower.org.pl

UŚMIECHAJMY SIĘ RAZEM

Fundacja nie tylko integruje na wodzie. Fundacja w sezonie zimowym organizuje
wyjazdy rehabilitacyjne w góry połączone z biegami narciarskimi w celu
poznania przez osoby z niepełnosprawnością nieznanych im regionów Polski oraz
rozwijanie ich sprawności psychofizycznej podczas uprawiania sportów zimowych
i poprawę kondycji i ogólnego stanu zdrowia. Nasi podopieczni zapoznali się
z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wędrówek górskich.
BIEG PIASTÓW W JAKUSZYCACH – MARZEC 2021
Wyjazd na narty realizuje jeden z celów Fundacji, czyli działanie na rzecz integracji osób
sprawnych i z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych poprzez uczestnictwo w działaniach
sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. Celem wycieczek jest propagowanie aktywnego
spędzania wolnego czasu, różnorodność oferty spędzania tego czasu, poprawa kondycji i
ogólnego stanu zdrowia oraz aktywny udział osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym.

Młodzi uczestnicy z niepełnosprawnością wraz z trojgiem opiekunów ze Szkolnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie zwiedzili Dolinę Pałaców i Ogrodów Kotliny
Jeleniogórskiej (Park Zdrojowy Cieplice, Pałac Pakoszów, Pałac Pakoszów, Pałac w Wojanowie, Pałac
w Łomnicy i Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska). Dzieci po raz pierwszy w życiu założyły narty
biegowe pod okiem instruktora w Jakuszycach i przeżyło wspaniałą sportową przygodę.

Osoby z niepełnosprawnością wraz z opiekunami z Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie
wędrowały po górach w tunelach śnieżnych, zdobywając szczyt Łysociny i zwiedziły Chatę Na Głowie
w Miłkowie. Następnie pod czujnym okiem instruktorów, (m. in. Pana Waltera Judki - uczestnika
wszystkich edycji Bieg Piastów od 1976 roku), z uśmiechem na twarzach biegali na nartach.
www.eisenhower.org.pl
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Fundacja działa nie tylko na wodzie i w górach. Wspieramy osoby potrzebujące, przekazując im
sprzęt elektroniczny, a tym samym przyczyniając się do likwidacji barier technologicznych oraz
przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu. Nasze charytatywne projekty
#laptopdlaucznia, #pluszakdlamalucha oraz #zabawkiubraniaksiążki spotkały się z olbrzymim
zainteresowaniem osób potrzebujących.

Zachęcamy do wspierania naszej Fundacji. 1% podatku można przekazać na konto Obywatelskiej
Fundacji Pomocy Dzieciom (Organizacja Pożytku Publicznego) poprzez podanie nr KRS 0000140007
z dopiskiem „ZOSTAŃ MIKOŁAJEM” – kwota ta wesprze działania naszej Fundacji.
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