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Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Dwighta Eisenhowera  
zwanego dalej Fundacją w roku 2021 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego 
 
Podstawa prawna: 

− ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491), 
− rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z 

działalności fundacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 36). 

 

1. Dane fundacji. 

 

Nazwa fundacji  Fundacji im. Dwighta Eisenhowera 

Siedziba i adres  Lechlin 30, 62-085 Skoki 

Adres do korespondencji  ul. Zagonowa 5A, 61-664 Poznań 

E-mail ceo@eisenhower.org.pl 

Telefon  +48 607 222 600 

REGON  382690945 

Data wpisu do KRS  28.02.2019 r. 

Nr KRS  0000774272 

 

1.1 Dane członków zarządu fundacji.  

 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

Robert Bzdęga Prezes 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. Pani prof. UAM dr hab. Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska 

 

25. listopada 2021 roku Fundacja Eisenhowera otrzymała  

status Organizacji Pożytku Publicznego. 
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1.2 Cele statutowe fundacji. 

 

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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2. 
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych oraz 
opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych 

 

Naszą misją jest integracja osób z niepełnosprawnością i sprawnych.  

Wierzymy, że każdy człowiek jest nośnikiem wartości i może powodować dobre przeżycia oraz wyzwalać 

korzystne motywacje i być źródłem pozytywnych zmian. Wystarczy mu to umożliwić. Umożliwiamy uczestnictwo 

osób z niepełnosprawnością i sprawnych w rejsach, regatach i szkółkach żeglarskich. Działamy na rzecz osób 

wykluczonych i potrzebujących przekazując im narzędzia edukacyjne i laptopy, zapraszając do świata 

społeczeństwa informacyjnego. 

 

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, turystycznych, 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 2021 roku środków przeznaczyliśmy na projekty. 

Realizowaliśmy projekty w roku pandemii COVID-19 zgodnie z zaleceniami Sanepidu. 
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I. PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ W PODZIALE NA OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 

 

 
 

 

 

Pierwszy i główny obszar działalności Fundacji - działanie na rzecz integracji osób sprawnych  

i z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych poprzez uczestnictwo w działaniach sportowych, turystycznych, 

rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.  

 

 

W wydarzeniach organizowanych przez Fundację uczestniczyli podopieczni placówek takich jak:  SOSW (Specjalny 

Ośrodek Szkoleniowo-Wychowawczy), ZAZ (Zakład Aktywności Zawodowej), WTZ (Warsztaty Terapii Zajęciowej), 

DPS (Domy Pomocy Społecznej), domów dziecka i innych placówek. 
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PROJEKT 1. GBZ - GÓRY | BIEGÓWKI | ZAMKI 

Wyprawa po zimowych górskich szczytach połączona z przygodą na biegówkach 

 

Wydarzenie Góry | Biegówki | Zamki odbywało się w terminie od 13 do 14 marca 2021 roku. Gościliśmy  

20 uczestników.  

W ramach wydarzenia podopieczni mieli zapewnione wyżywienie oraz zakwaterowanie w ośrodku 

agroturystycznym, wycieczkę pieszą po górach - zdobycie szczytu Ostra Mała/ Łysocina / Skalny Stół/ Śnieżka oraz 

przygodę z nartami biegowymi z wykwalifikowanym instruktorem w najbardziej znanym ośrodku narciarstwa 

biegowego w Polsce, w Jakuszycach.  
 

 

      
 

PROJEKT 2. HIPOTERAPIA 

Przygoda z końmi i wspaniała terapia 

 

Zajęcia z hipoterapii odbyły się w dniu 28 marca 2021 roku. Gościliśmy 10 osób. Warsztaty organizowane były 

przez ośrodek „Zdrowiej z koniem”. 

Hipoterapia to metoda rehabilitacji psychoruchowej przy udziale koni. Hipoterapii może ułatwiać pacjentom 

pokonywać lęki, budować więzi, wyrażać swoje emocje i komunikować się z otoczeniem. Pomaga nie tylko 

dzieciom zmagającym się z autyzmem, zespołem Downa czy porażeniem mózgowym, ale także z nieprawidłowym 

wzorcem chodu czy po amputacjach. 
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PROJEKT 3. SNŻ - REJS SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI ŻEGLARZE  

„Morze przygody” – żeglowanie i mnóstwo dodatkowych aktywności 

 
8. rejs Sprawni Niepełnosprawni Żeglarze odbywał się w terminie od 23 do 29 maja 2021 roku. Płynęło  

5 jachtów, gościliśmy 114 osób.  

Z Fundacją płynęli również fotograf, lekarz, fizjoterapeuta oraz ratownik. W rejs zaangażowana była także 

obsługa tzw. naziemna. Komandorem rejsu był kpt. j. Robert Bzdęga.  

Rejs realizuje cele statutowe Fundacji.  Następuje integracja osób sprawnych i z niepełnosprawnościami oraz 

wykluczonych poprzez uczestnictwo w działaniach sportowych, turystycznych, 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. Nawiązujemy współpracę z instytucjami 

samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. 

 

Trasa 8. rejsu SNZ przebiegała przez Mariny: Lubczyna, Trzebież, Wapnica, Wolin, Dziwnów, Kamień Pomorski, 

Stepnica, z metą w Lubczynie. 
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W ramach rejsu uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia również w dodatkowych aktywnościach: spotkanie  

z ornitologiem, windsurfing, nurkowanie, bowling, zwiedzanie muzeów (np.: muzeum figur woskowych), parku 

dinozaurów, parku miniatur, skansenu wikingów, gra strategiczna, sprzątanie lasu oraz warsztaty z ochrony 

środowiska. 

 

     

   

Ośmioletnia tradycja rejsów SNZ organizowanych przez Fundację Eisenhowera oraz grono stałych uczestników - 

placówek, dowodzą żeglarskiego potencjału osób z niepełnosprawnością. Dziękujemy za wspólną przygodę. 

PROJEKT 4. GPZ - GÓRY | PAŁACE| ZAMKI 

Zdobywanie górskich szczytów Karkonoszy połączone ze zwiedzaniem zamków i pałaców 

 

Wydarzenie Góry | Pałace | Zamki odbywało się w terminie od 29 września do 1 października 2021 roku. 

Gościliśmy 20 uczestników. W ramach wydarzenia podopieczni mieli zapewnione wyżywienie oraz 

zakwaterowanie w ośrodku agroturystycznym, wycieczkę pieszą na Ostrą Małą - zdobycie najwyższego szczytu 

Rudaw Janowickich, gdzie przygodę ze wspinaczką rozpoczynała jedna z najwybitniejszych polskich himalaistek 

Wanda Rutkiewicz, wycieczki piesze po górach - zdobycie wybranego szczytu Łysocina/ Skalny Stół / Śnieżka,  

a także zwiedzanie wybranych zamków i pałaców Kotliny Jeleniogórskiej z finalnym spojrzeniem na zabytki 

Dolnego Śląska w Parku Miniatur w Kowarach. 
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PROJEKT 5. WARSZTATY PSZCZELARSKIE 

Poznawanie zwyczajów pszczół i zwiedzanie pasieki 

 

Warsztaty Pszczelarskie odbyły się w dniu 18 kwietnia 2021 roku. Gościliśmy 10 uczestników. Warsztaty odbyły 

się w Pasiece „Wesoły Szerszeń” zlokalizowanej pod Poznaniem. Dzieci uczestniczące w warsztacie mogły 

dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat pszczelarstwa, m.in.: jakich narzędzi używa pszczelarz, jak 

musi się ubrać, żeby był bezpieczny wśród pszczół, jak w środku wyglądają ule, jakie są zwyczaje i zachowania 

pszczół, jak powstaje miód i dlaczego jest dla nas zdrowy, jak również jakie są inne pożyteczne dla ludzi produkty 

pszczele. 

   
 

 

Drugi obszar działalności Fundacji - 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. 

 

ORGANIZACJA I PROMOCJA WOLONTARIATU 

 

Jednym z obszarów działalności Fundacji jest skupienie osób pragnących bezinteresownie pracować dla dobra 

innych, rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom potrzebującym wsparcia – promocja 

i organizacja wolontariatu. W ramach realizacji tych celów Fundacja promowała ideę wolontariatu realizując 

każde działanie.  

Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym wolontariuszom za czynne promowanie wolontariatu w każdym momencie 

realizacji projektów Fundacji.  
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Trzeci obszar działalności Fundacji - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

oraz integracja jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu osób sprawnych  

i z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych. 

 

45. BIEG PIASTÓW | BIEGÓWKI | JAKUSZYCE 

 

Udział Fundacji w międzynarodowej imprezie narciarskiej odbywającej się na 

Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. W roku 2021 Bieg Piastów odbywał 

się w terminie od 5 do 7 marca 2021. W wydarzeniu uczestniczyło 3327 

zawodników. Bieg Piastów odbywa się corocznie, przeważnie w pierwszy 

marcowy weekend. Od 2014 roku Bieg Piastów wydłużony został do 9-dniowej imprezy nazywanej Festiwalem 

Narciarstwa Biegowego. W jego skład wchodzą biegi główne na 50 km stylem klasycznym, 25 km st. klasycznym, 

30 km st. dowolnym oraz biegi dodatkowe stylem klasycznym na dystansach 7 km i 12 km. Cały festiwal 

dopełniają inne biegi tj. Rodzinna Dziesiątka, Memorial Stanisława Michonia oraz Nocna Dziesiątka. W ramach 

Festiwalu rozgrywane są także biegi dzieci.   

 

 
 

PROJEKT 6. 4. MORSKIE INTEGRACYJNE REGATY TURYSTYCZNE  

 

Unikatowe na skalę kraju Morskie Integracyjne Regaty Turystyczne. są dla uczestników nie tylko żeglarską 

przygodą, ale też nauką pozytywnego współzawodnictwa, a dla ich rodzin okazją do dumy. Osoby  

z niepełnosprawnością, dzięki zaangażowaniu Fundacji biorą aktywny udział w życiu społecznym, a także mogą 

uczestniczyć w rywalizacji sportowej na najwyższym poziomie. 

 

4. Morskie Integracyjne Regaty Turystyczne odbyły się w dniach od 29 do 30 maja 2021.  
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Płynęło 7 jachtów. Mieliśmy na pokładzie 56 uczestników z wielu zakątków Polski z różną niepełnosprawnością 

w tym osoby z dysfunkcją narządu ruchu, niewidome, niesłyszące i niepełnosprawne intelektualnie. 7 sterników, 

7 opiekunów, 4 osoby obsługi naziemnej oraz goście. Uczestnicy to podopieczni placówek takich jak Zakład 

Aktywności Zawodowej, Dom Pomocy Społecznej oraz Specjalny Ośrodek Szkoleniowo-Wychowawczy. Start 4. 

regat MIRT był w Trzebieży, natomiast meta  w Stepnicy. Gościła nas gmina Stepnica i Marina Trzebież. 

Komandorem 4. regat MIRT był kpt. Robert Bzdęga. Gościliśmy honorowego Prezesa Zachodniopomorskiego 

Okręgowego Związku Żeglarskiego (ZOZŻ), przedstawiciela ISSA (International Sailing School Association) oraz 

przedstawicieli Sponsorów. Patronat honorowy naszych 4. regat MIRT objęło Polski Związek Żeglarski (PZŻ) oraz 

Stowarzyszenie ISSA. 

Regaty to efekt naszych wspólnych działań z samorządami dla społeczności lokalnych. Dostarczamy różnorodną 

ofertę spędzania czasu wolnego, widowiskową atrakcję dla odwiedzających turystów, pozytywne przesłanie dla 

inwestorów, dla których ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zapewniamy aktywny udział osób 

z niepełnosprawnością w życiu społecznym. 

     
Integracyjne Regaty Turystyczne realizują cele statutowe Fundacji. Następuje integracja osób sprawnych  

i z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych poprzez uczestnictwo w działaniach sportowych, turystycznych, 

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. 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 oraz organizacjami pozarządowymi. 

 

PROJEKT 7. Marina Przyjazna OzN 

 

W roku 2021 Fundacja kontynuowała 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.  

Jesteśmy wdzięczni, że z każdym kolejnym rejsem, dzięki staraniom samorządu, możemy korzystać z marin 

rozwijających się pod kątem dostosowania do potrzeb żeglarzy z niepełnosprawnościami. 

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 
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oraz wspieranie informacyjne jednostek jakimi są mariny. Przeprowadzone badanie jest działaniem na rzecz 

rozwoju i wspomagania aktywności naukowej. 

 

V BIEG WOKÓŁ JEZIORA MIEJSKIEGO |SOSW | MIĘDZYCHÓD 

 

 Udział Fundacji w charytatywnej imprezie sportowej - V Biegu Integracyjnym wokół Jeziora 

Miejskiego organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzychodzie. 

Bieg Dookoła Jeziora odbył się w dniach od 7 do 10 czerwca 2021.  

W wydarzeniu uczestniczyło 60 zawodników.  

Zawody zaproponowane przez Joannę Kunze oraz Monikę i Tomasza Molik – 

wychowawców SOSW w Międzychodzie. Trasa do pokonania to odcinek około trzech 

kilometrów ścieżką wokół Jeziora Miejskiego w Międzychodzie. Udział kilkunastu drużyn, w skład każdej z nich 

wchodzi zawsze podopieczny ośrodka, opiekun dziecka, zaproszony gość oraz uczeń jednej z międzychodzkich 

szkół. Idea przewodnia wydarzenia - wspólnie pokonać trzy kilometry i uświadomić sobie, że wokół nas są osoby 

niepełnosprawne, a ograniczenia, które posiadają, wcale nie muszą być barierą nie do pokonania. Ze względu  

na pandemię, w tym roku bieg został podzielony na kilka dni.  

 

   
 

BIEG INTEGRACYJNY DLA IGI | STOWARZYSZENIE AKTYWNY MIĘDZYCHÓD 

 

Udział Fundacji w charytatywnej imprezie sportowej - Stowarzyszenie Aktywny 

Międzychód po raz kolejny zaprosiło mieszkańców powiatu międzychodzkiego do 

uczestnictwa w wydarzeniu z cyklu „Eventy Charytatywne”. To wydarzenie o charakterze 

sportowo-rekreacyjnym. Zadaniem uczestników jest pokonanie trasy o długości trzech 

kilometrów wokół Jeziora Miejskiego w Międzychodzie w dowolny sposób: marszem, 

biegiem, rowerem lub na hulajnodze, a przy okazji o przyłączenie się do akcji 

charytatywnej dla kogoś potrzebującego. Tym razem dla Igi – na jej leczenie  

i rehabilitację. Bieg Integracyjny odbył się w dniu 26 czerwca 2021. W wydarzeniu uczestniczyło 200 

zawodników.  
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REGATY ADMIRALS CUP | DŹWIRZYNO 

 

Udział Fundacji w Regatach Admirals Cup, które odbyły się w Centrum Sportów Wodnych 

w Dźwirzynie. Najmłodsi pływali na małych jachtach typu Optimist. Obok nich startowały 

jachty Orion, Laser 4,7 oraz Hansa 303. W biegach jachtów Hansa 303 brały udział także 

osoby z niepełnosprawnościami. 

Regaty Admirals Cup odbywały się w terminie od 3 do 4 lipca 2021. W wydarzeniu 

uczestniczyło ponad 70 zawodników. 

 

     
 

SZKOLENIE NA INSTRUKTORÓW WINDSURFINGU ORAZ KITESURFINGU  

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI | BALTIC FOR ALL 

 

Udział Fundacji w projekcie Baltic for All – wyszkolenie fundacyjnej kadry instruktorów 

windsurfingu oraz kitesurfingu dla osób z niepełnosprawnościami. Szkolenie 

odbywało się w miesiącach lipiec i sierpień 2021. Głównym celem projektu Baltic for 

All jest wzrost aktywności wykwalifikowanej siły roboczej na obszarze Południowego 

Bałtyku dzięki zapewnieniu możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych i uzyskania 

stabilności zatrudnieniowej przez osoby młode i niepełnosprawne w ramach zawodów:  

instruktor żeglarstwa / windsurfingu / kitesurfingu osób niepełnosprawnych.  

Projekt Baltic For All to transgraniczne działania w ramach współpracy partnerów z Polski, Niemiec i Litwy 

włączając partnerów stowarzyszonych z organizacji osób z niepełnosprawnością.  
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REJS Z DZIENNIKARZAMI MAGAZYNU SEGELN | ZROT | SZCZECIN 

 

Udział Fundacji w akcji organizowanej przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację 

Turystyczną w Szczecinie  (ZROT). ZROT zorganizował rejs z niemieckimi dziennikarzami 

magazynu Segeln, mający na celu promocję zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego 

oraz dostosowania infrastruktury żeglarskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Rejs odbył się w sierpniu 2021 roku. W wydarzeniu uczestniczyło 5 osób. 

 

 

\      

 

7. ROWEROWY BIEG PIASTÓW | MTB | JAKUSZYCE 

 

Udział Fundacji w imprezie sportowej - wyścigi rowerowe dla wszystkich po 

pięknych trasach Gór Izerskich, ze startem i metą w Jakuszycach – części 

Szklarskiej Poręby. W programie dystanse giga, mega i mini oraz wyścig dzieci. 

Bieg Piastów odbył się w dniu 25 września 2021. W wydarzeniu uczestniczyło 

                 2000 zawodników.  

 

   
 

IV WYŚCIG CHARYTATYWNY MTB | MOKRZEC 

 

Udział Fundacji w IV edycji Wyścigu Charytatywnego MTB Mokrzec na dystansach: FUN, 

Mini i Mega, połączonego ze zbiórką pieniężną na doposażenie sali polistymulacji 

sensorycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie. Wyścig 

Charytatywny odbył się 26 września 2021. W wydarzeniu wzięło udział 200 zawodników.  

Udało się zebrać prawie 35 tys. zł. 
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Czwarty obszar działalności Fundacji - działanie na rzecz osób potrzebujących, przekazywanie sprzętu 

elektronicznego, wsparcie w likwidacji barier technologicznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu  

społecznemu i cyfrowemu. 

 

PROJEKT 8.  LAPTOP DLA UCZNIA  

 

W 2021 roku w dalszym ciągu realizujemy projekt na bazie porozumienia między Fundacją a Obywatelską 

Fundacją Pomocy Dzieciom w Warszawie w zakresie zbierania 1% dla projektu Laptop dla Ucznia.  

 

Z Waszego 1% podatku 100% środków wydaliśmy  

na laptopy dla dzieci. 

Przekazaliśmy 39 laptopów i tabletów. 
 

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. 
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PROJEKT 9.  ZABAWKI | UBRANIA | KSIĄŻKI  

 

W 2021 roku kontynuowaliśmy aktywację przyjaciół Fundacji do porządkowania i przekazywania nam zabawek, 

ubrań i książek. Z wdzięcznością przyjmujemy to, co nie jest już potrzebne jednym, by przekazać tym, którzy 

potrzebują wsparcia. Taka misja przyświeca naszemu projektowi “Zabawki, ubrania, książki”, którego celem jest 

udzielanie pomocy rzeczowej dla osób potrzebujących. Kontynuowaliśmy współpracę z pedagog Specjalnego 

Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Międzychodzie, który przekazywał dary rzeczowe (ubrania, zabawki, 

książki) potrzebującym rodzinom. W ramach projektu w 2021 roku przekazano Play Station 2 wraz z grami, 

ubrania, zabawki, książki, pralkę i lodówkę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Projekt Zabawki, Ubrania, Książki realizuje cele statutowe Fundacji.  Wspiera osoby potrzebujące w trudnej 

sytuacji życiowej. 

 

PROJEKT 10. PLUSZAK DLA MALUCHA 

 

W 2021 roku Fundacja rozwijała projekt „Pluszak dla Malucha”, który ma na celu przekazanie pluszaków  

podopiecznym placówek, z którymi współpracuje Fundacja oraz małym pacjentom szpitali w okresie 

świątecznym. Rok 2021 - ze względu na trwającą pandemię - był również trudny. Niemożność przebywania 

rodziców z małymi pacjentami na oddziałach pediatrycznych to potężne obciążenie dla potrzeb emocjonalnych 

obu stron, szczególnie w trakcie Świąt Bożego Narodzenia, które kojarzą się z obcowaniem z najbliższymi i ciepłą 

rodzinną atmosferą. W tym roku zainteresowanie akcją przerosło nasze najśmielsze oczekiwania.  

 

Wspólnie z darczyńcami: osobami prywatnymi, firmami, szkołami,  

przedszkolami oraz klubami sportowymi z całej Polski  

uzbieraliśmy ponad 2500 pluszaków! 

 

Wszystkim darczyńcom oraz jednostkom i osobom zaangażowanym w pakowanie pluszaków serdecznie 

dziękujemy za wsparcie akcji! 
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Projekt Pluszak dla Malucha realizuje cele statutowe Fundacji.  Wspiera osoby potrzebujące w trudnej sytuacji 

życiowej. 

 

II. 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. 

 

Od 2019 roku realizujemy 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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III. INFORMACJE FINANSOWE 

 

Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej 

 

W 2021 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

 

Odpisy uchwał zarządu 

 

W 2021 roku Zarząd Fundacji nie podjął uchwał. 

W 2021 roku Rada Fundacji podjęła następujące uchwały: 

● Uchwała nr 1/9/2021 z dnia 25.03.2021 roku w sprawie przyjęcia oraz zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i merytorycznego Fundacji za rok 2020 

● Uchwała nr 2/9/2021 z dnia 25.03.2021 roku w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2020 

● Uchwała nr 3/9/2021 z dnia 25.03.2021 roku w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium z wykonanych 

obowiązków w 2020 roku 

 

Informacja o osiągniętych przychodach z wyodrębnieniem formy płatności 

 

 Kwota w PLN 

 Przelew Gotówka 

RAZEM 45.923,29 0,00 

Darowizny 27.519,29 0,00 

Działalność odpłatna 0,00 0,00 

Inne: przychody finansowe 18.404,00 0,00 

Zysk 72,42 0,00 

 

 

 

Informacja o poniesionych kosztach z wyodrębnieniem formy płatności 

 

 Kwota w PLN 

 Przelew Gotówka 

RAZEM 45.850,87 0,00 

Na realizację celów statutowych 45.850,87 0,00 

Działalność gospodarcza 0,00 0,00 

Pozostałe 0,00 0,00 

 

 

http://www.eisenhower.org.pl/


 

www.eisenhower.org.pl 

 

Business Standard 

 

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: 

MBank: 13.248,95 zł 

Kwoty zgromadzone w gotówce: 48,25 zł 

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 = 13.297,20 zł 

● pasywa = 13.297,20 zł, w tym: 

● zobowiązanie budżetowe = 0,00 zł 

● zobowiązania z tytułu dostaw i usług = 0,00 zł 

Fundacja w roku 2021 nie korzystała z dotacji od jednostek administracji samorządowej. 

 

Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT-8. 
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