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Logbook to dziennik jachtowy.
W Logbooku zapisuje się wszystkie ważne informacje
dotyczące rejsu: dane załogi, przebieg rejsu, odwiedzane
porty, obserwacje pogody i prognozy, zdarzenia, kontakty.
Logbook jest rejestrem rejsu, jest pomocą dla załogi
i kapitana, jest wreszcie pamiątką po zakończeniu rejsu.
Działania Fundacji synchronizujemy z rytmem
roku szkolnego. Pierwsze spotkania rekrutacyjne
do Rejsów Odkrywców 2017 miały miejsce we wrześniu
i październiku 2016, raporty przygotowujemy zaś zgodnie
z cyklem roku kalendarzowego. Logbook 2017, który
właśnie prezentujemy, przedstawia nasze działania
między 1 stycznia 2017 a 31 grudnia 2017 r.
Przedstawiamy Państwu:
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SŁOWO
OD ZARZĄDU

Z

apraszamy do lektury Logbooku Fundacji
Rejs Odkrywców za rok 2017. Spisaliśmy
w nim wszystko, co wydaje nam się ważne dla podsumowania faktów. O jednym najważniejszym chcemy jednak napisać tutaj, na
początku.

Nie podejrzewaliśmy, że akcja – którą Michał
i Marcin wymyślili we wrześniu 2011 r. i która
miała być w założeniu jednorazową przygodą –
przerodzi się w wieloletni program, angażujący
coraz bardziej nas samych i coraz więcej naszych znajomych, kolegów, przyjaciół.
Dzisiaj, po czternastu Rejsach Odkrywców
(Logbook 2017 prezentujemy Wam w połowie
2018 r.), jesteśmy dumni, że wśród naszych
wolontariuszy i żeglarzy są młodzi ludzie,
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którzy swoją przygodę z żaglami zaczęli z nami
na Zawiszy Czarnym, w pierwszym Rejsie
Odkrywców, gdy nawet nie planowaliśmy
powołania Fundacji. Jesteśmy wzruszeni myśląc
o ogromie pracy, którą wkładają nasi wolontariusze z Jet Line: Beata Wilewska, Andrzej
Nalewajek, Paweł Dudkowski, Robert Milewski,
Jacek Rogaszewski.
Przede wszystkim zaś jesteśmy dumni z każdego młodego żeglarza, który chce odkrywać coś
w sobie i dla siebie.
Wszystkim, którzy nas w tym wspierają,
ogromnie dziękujemy.

Zarząd i Rada Fundacji Rejs Odkrywców:
Agnieszka Maszewska
Marcin Maszewski
Robert Węgrzynowski
Michał Ciundziewicki
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ROK 2017 W LICZBACH

5.

ROK PRACY
FUNDACJI
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SEZON REJSÓW
ODKRYWCÓW
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43

MŁODYCH ŻEGLARZY
10 na Mazurach
33 na Pogorii

109

GODZIN
ŻEGLOWANIA

100
MIL NA
JEZIORACH

2.

REJS
NA STS POGORIA

378,7 1.
MIL
MORSKICH

RAZ
NA MAZURACH
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O FUNDACJI
I REJSACH ODKRYWCÓW

W

szyscy w załodze Fundacji wiemy, że żeglarstwo uczy odpowiedzialności i kształtuje charaktery. Naszym celem jest
pomoc młodzieży w odkrywaniu sił i motywacji do podejmowania dobrych, mądrych wyborów życiowych. Dzielimy się żeglarską
pasją i jednocześnie staramy się młodym żeglarzom przekazywać wartości, które są nam bliskie.
Misją Fundacji Rejs Odkrywców jest promowanie modelu życia,
w którym wartościami są praca, współpraca, przyjaźń i odpowiedzialność.

Fundacja organizuje żeglarskie wyprawy dla dzieci i młodzieży, często
z nieco trudniejszym startem w dorosłe życie, objętych opieką terapeutyczną. Ale nie tylko. W rejsach pływają bardzo dobrzy uczniowie i jednocześnie zaangażowani wolontariusze, ciekawi świata pasjonaci, harcerze.
Dewiza Fundacji brzmi „zrób coś dla innych, zrób coś dla siebie”.

Zgodnie z nią innym ważnym celem Fundacji jest promowanie wolontariatu i postaw prospołecznych. Aby popłynąć w rejs, trzeba zrobić coś
dla siebie (poprawić stopnie w szkole) i zrobić coś dla innych (poświęcić
określoną liczbę godzin na systematyczną pracę w wolontariacie).

Rejsy nie są zatem ani prezentem, ani wycieczką – w ich trakcie każdy
jest pełnoprawnym członkiem załogi i podczas swojej wachty w równym
stopniu jak inni wykonuje polecenia kapitana oraz oficerów. Podczas
rejsów obowiązuje zasada, że załoga jest jedna. Wszyscy młodzi żeglarze
uczestniczą w pracach na żaglowcu, w kuchni i na pokładzie. Nie ma
możliwości unikania obowiązków. Poza żeglarskimi obowiązkami są
również organizowane zajęcia i szkolenia: z bezpieczeństwa, obsługi
takielunku oraz żagli, nauka wiązania węzłów żeglarskich, prezentacje
dotyczące planowanych miejsc postoju, wycieczki, konkursy.
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CELE STATUTOWE
FUNDACJI

F

undacja podlega nadzorowi Ministerstwa Edukacji Narodowej
i działa na podstawie statutu, opisującego cele i zadania Fundacji,
jej majątek, finansowanie i sposób zarządzania. Statut Fundacji
szczegółowo opisuje formy i sposoby realizowania poniżej wypunktowanych celów. W 2017 roku w statucie Fundacji nie dokonano zmian.
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Cele Fundacji:
>> podejmowanie i wspieranie działań na rzecz propagowania zagadnień
morskich i rozwoju żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży ze środowisk
patologicznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
>> popieranie innych inicjatyw i podejmowanie działań służących
wychowaniu, wszechstronnemu rozwojowi i edukacji dzieci
i młodzieży;

>> kształtowanie i stałe rozwijanie świadomości morskiej jako jednej
z podstaw bytu narodowego;
>> podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
>> podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury
morskiej, w tym sztuki i literatury marynistycznej;

>> upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki wodnej, wspieranie,
promowanie i finansowanie rozwoju intelektualnego, badawczego,
zawodowego, materialnego osób i instytucji zajmujących się edukacją;
>> wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych i zawodowych;

>> niesienie pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem
społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej;
>> budowanie i odtwarzanie więzi rodzinnych;

>> niesienie pomocy w podejmowaniu i upowszechnianiu przez
młodzież działań na rzecz: promocji modelu życia wolnego od
uzależnień, poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałanie patologiom społecznym;
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>> promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób (szczególnie
młodzieży) pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
z pracy.

BENEFICJENCI
FUNDACJI

B

ezpośrednimi beneficjentami działań
Fundacji Rejs Odkrywców są dzieci
i młodzież biorące udział w programie Fundacji i uczestniczące w rejsach.
Beneficjentami pośrednimi są również ich
rodziny i opiekunowie, społeczeństwo.

W myśl dewizy Fundacji „zrób coś dla siebie,
zrób coś dla innych” uważamy, że beneficjentami jesteśmy również my wszyscy, organizatorzy
i współuczestnicy Rejsów Odkrywców.
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DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI
w okresie: 1.01-31.12.2017 r.

C

ele Fundacji były realizowane
w przygotowaniach i organizacji dwóch
rejsów: „Rejs Odkrywców 2017 –
w maju na Mazurach” oraz „Rejs Odkrywców
2017 – w czerwcu na Pogorii”, w których
wzięło udział łącznie 43 młodych ludzi oraz
3 opiekunów z ośrodków oraz opiekunowie
z ramienia Fundacji Rejs Odkrywców.
W przygotowaniach do Rejsów Odkrywców
2017 Fundacja współpracowała z siedmioma
instytucjami: sześcioma ośrodkami opiekuńczo
– wychowawczymi oraz polonijnym Liceum
Ogólnokształcącym. Zostaliśmy zaproszeni do
współpracy z nowym partnerem: szkolnym
kołem wolontariatu przy Szkole Podstawowej
nr 82 w Warszawie.
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1. Ośrodek Socjoterapeutyczny im. Matki Bożej

Miłosierdzia przy ul. Azaliowej 17, 04-539
Warszawa;

2. MOW, ul. Barska 4, 02-315 Warszawa;

3. Filia MOW, Centrum Edukacyjne Trampolina

I, ul. Odsieczy Wiednia 13, 04-627 Warszawa
– Anin;

4. Centrum Edukacyjne Trampolina

w Zduńskiej Woli;

5. Dom Dziecka w Chotomowie im. Ojca

Świętego Piusa XI, ul. Piusa 69, 05-123
Chotomów;

6. Szkoła Podstawowa nr 82 w Warszawie –

szkolne koło wolontariatu;

7. Polonijne Liceum Ogólnokształcące

Niepubliczne „Klasyk”, ul. Matuszewska 20,
03-876 Warszawa.

Warunki stawiane potencjalnym uczestnikom
rejsów były niezmienne. Aby móc wziąć udział
w Rejsie Odkrywców, trzeba zrobić coś dla
siebie – pracować nad własnym rozwojem czyli
głównie poprawić oceny w szkole i zrobić coś
dla innych – zostać wolontariuszem i przepracować społecznie co najmniej 30 (w przypadku
starszych uczestników) i 20 (w przypadku
młodszych uczestników) godzin.

W ramach przygotowań do Rejsów Fundacja organizowała w ośrodkach spotkania edukacyjno
– informacyjne propagujące żeglarstwo, zachęcające do udziału w rejsach, weryfikujące postępy w przygotowaniach. W trakcie spotkań
prezentowane były zasady udziału w rejsach
i weryfikowane postępy potencjalnych uczestników, ale spotkania były w równym stopniu
poświęcone prezentacji żaglowców, warunków
i życia na pokładzie, bezpieczeństwu podczas
rejsów itp. W 2017 roku przeprowadziliśmy
łącznie blisko 50 spotkań z dziećmi i młodzieżą.
Przygotowania do Rejsów Odkrywców 2017
rozpoczęliśmy we wrześniu 2016 r. i podzieliliśmy je na dwa główne etapy: rekrutację
i szkolenia przedrejsowe. Rekrutacja trwała
do 15 lutego 2017 r. Od 1 marca rozpoczęliśmy spotkania z załogami przyszłych Rejsów
Odkrywców. Spotkania – poza szkoleniem na
basenie - przygotowujące do obu rejsów odbywały się w biurze Fundacji w cyklu raz na dwa
tygodnie.
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Przed każdym z rejsów odbyło się szkolenie
z zasad bezpieczeństwa, z użyciem tratwy
ratunkowej. Po raz drugi współpracowaliśmy
w tym zakresie z pływalnią CSR Bielany przy
ulicy Lindego 20 w Warszawie.

Również po raz drugi współpracowaliśmy
z teamem studentów ratownictwa medycznego,
Patrycją Spiess i Konradem Zygarskim, którzy
przygotowali i poprowadzili szkolenie z zasad
udzielania pierwszej pomocy.

Rejsy 2017
Rejs Odkrywców 2017 – w czerwcu na Pogorii
16-25 czerwca 2017 r.
Wierzymy w ideę morskiego wychowania
młodzieży i uważamy, że żeglarstwo kształtuje charakter a morze to miejsce dla dzielnych i odpowiedzialnych ludzi. Dlatego Rejsy
Odkrywców nie są wycieczką, w ich trakcie
wszyscy są jedną załogą, z jasno określonymi
obowiązkami, które wykonują w rytm wacht.

W rejsie wzięła udział 33 – osobowa grupa
młodzieży z poniższych ośrodków i instytucji:

Od 2012 do 2016 organizowaliśmy Rejsy
Odkrywców wyłącznie na żaglowcach.
Pływaliśmy na największych polskich statkach szkoleniowych: SY Zawisza Czarny, STS
Kapitan Borchardt, STS Fryderyk Chopin i STS
Pogoria. Rejs Odkrywców w czerwcu 2017 r. po
raz drugi w naszej historii odbył się na pokładzie Pogorii - barkentyny, której portem macierzystym jest Gdynia.

378,7
MIL
MORSKICH

10
DNI
REJSU
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KANAŁ la MANCHE

CHERBOURG
FRANCJA

>> MOW przy ulicy Barskiej w Warszawie,
>> Centra Edukacyjne „Trampolina” w Aninie
i Zduńskiej Woli ,
>> świetlica socjoterapeutyczna
przy ul. Azaliowej,
>> Liceum Polonijne,
>> MOS w Zielonce
>> podopieczni Fundacji Dorastaj z Nami,
>> Dom Dziecka w Chotomowie.

Wzięliśmy udział w żeglarskim święcie: Tall
Ship Races, paradzie żaglowców i uroczystej
paradzie załóg w Den Helder.
Kapitanem Rejsu był Andrzej Ziajko.

MORZE PÓŁNOCNE

DEN HELDER
HOLANDIA

76

GODZIN
ŻEGLUGI

33

MŁODYCH
ŻEGLARZY

Rejs Odkrywców 2017 – w maju na Mazurach
23-28 maja 2017 r.
W 2017 roku po raz pierwszy zaprosiliśmy
dzieci na Mazury. Pomysł organizacji Rejsu
Odkrywców na jeziorach należy do Roberta
Węgrzynowskiego, członka rady Fundacji.

NIE

Dla wielu uczestników nasz program jest pierwszym kontaktem z żaglami w ogóle. Traktujemy
go zatem jako swego rodzaju sprawdzian. Jeśli
dziecko polubi żagle i chce mieć z nimi kontakt nadal – ma szansę wziąć udział w rejsie
Dotychczas organizowaliśmy dwa pełnomorskie na dużym żaglowcu, mając już za sobą pierwsze
rejsy rocznie, każdy z nich na różnych, najwięk- doświadczenia żeglarskie.
szych polskich żaglowcach. Udział w rejsie na
takiej jednostce jest dużym przeżyciem, ale
W rejsie wzięła udział 10-osobowa grupa dzieci
też wiąże się z wysiłkiem fizycznym i wymaga
i młodzieży z trzech ośrodków:
pewnej dojrzałości, której najmłodszym uczest- >> świetlicy socjoterapeutycznej przy
nikom czasem jeszcze brakuje. Obserwując tę
ul. Azaliowej,
część załogi na pokładach żaglowców, zdecydo- >> domu dziecka w Chotomowie,
waliśmy o organizacji rejsu na Mazurach, aby
>> Szkoły Podstawowej nr 82.
stworzyć dzieciom najlepsze warunki do samodzielnej pracy i nauki żeglarstwa.
Komandorem Rejsu był Robert Węgrzynowski.
Ponadto, regulaminy niektórych żaglowców
zobowiązują nas do rekrutacji młodzieży, która
ukończyła 15. rok życia. Ten warunek wyeliminowałby część chętnych.

DNI
REJSU
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3. OKARTOWO
2. MIKOŁAJKI

ŚNIARDWY

5. GUZIANKA

32

GODZIN
ŻEGLUGI

TY

6

IN

MIL

Ł
TA

100

GOC

1/6. WILKASY

4.
NIEDŹWIEDZI
RÓG

10

MŁODYCH
ŻEGLARZY

18

Wystawa
fotografii

Przygotowania
do roku 2018

Tradycyjnie w grudniu zorganizowaliśmy wystawę fotograficzną w zaprzyjaźnionej winiarni
Winny Przystanek na warszawskim Żoliborzu.
Prezentowane zdjęcia zostały zrobione podczas
czerwcowego Rejsu Odkrywców na STS Pogoria.
Ich autorem jest Jacek Turczyk. Wystawa trwała
w dniach 15.12.2017-10.01.2018. Wernisaż
w dniu 14 grudnia był okazją do spotkania z dorosłymi uczestnikami Rejsu i podziękowaniem
za pomoc w jego organizacji i przebiegu.

Na spotkaniu podsumowującym sezon
2016/2017 i oba Rejsy Odkrywców 2017
zdecydowaliśmy o organizacji również dwóch
Rejsów Odkrywców w 2018 roku, po raz drugi
- Rejsu na Mazurach oraz drugiego - morskiego,
po raz trzeci na STS Pogoria.

Po zakończeniu obu Rejsów Odkrywców 2017
i zamknięciu sezonu żeglarskiego, z myślą o rekrutacji do programu 2017/2018 nawiązaliśmy
współpracę z nowymi warszawskimi instytucjami: ogniskiem Starówka - Centrum Wspierania
Rodzin „Rodzinna Warszawa”, stowarzyszeniem
„Mierz Wysoko” i placówką „Dom Przy Rynku”.

WYZWANIA
NA PRZYSZŁOŚĆ

B

adanie efektów działania Fundacji jest
jednym z naszych największych wyzwań.
Wiemy, że trudno jest mierzyć zmianę
społeczną i trudno jest oceniać wpływ naszych
działań na decyzje innych ludzi, zwłaszcza tak
młodych. Program, który prowadzimy, w założeniu długofalowy, może przynieść efekty za
kilka, kilkanaście lat.
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Innym wyzwaniem - zwłaszcza dla młodych
żeglarzy, ale także dla Fundacji – jest wolontariat dzieci i młodzieży. Bądź z powodu młodego
wieku, bądź ograniczonych możliwości dysponowania czasem (w ośrodkach zamkniętych),
wolontariat jako warunek udziału w rejsach jest
wyzwaniem. Kluczowa w tej sytuacji jest współpraca z dyrekcją poszczególnych ośrodków i jej
wsparcie w organizacji zajęć dla podopiecznych.
Bardzo ważna z naszej perspektywy jest także
edukacja, czym jest a czym nie jest wolontariat.

INFORMACJE
FINANSOWE
Koszt udziału młodzieży oraz ich opiekunów w rejsach jest w całości
pokrywany przez Fundację. Fundacja jest finansowana przede
wszystkich przez Fundatorów, jest także wspierana przez przyjaciół
i dobroczyńców darowiznami.
Informacja o uzyskanych przychodach w 2017 r:
Przychody z działalności statutowej:

69 610,00 zł

darowizny przeznaczone na realizację rejsów i inne cele statutowe

60 680,00 zł

wpłaty uczestników rejsów

Informacja o poniesionych kosztach w 2017 r.
Koszty realizacji działań statutowych:

83 524,75 zł

Rejs Odkrywców 2017 – w maju na Mazurach

8 345,88 zł

Koszty administracyjne:

7 604,97 zł

Rejs Odkrywców 2017 – w czerwcu na Pogorii
pozostałe cele statutowe

68 174,08 zł
7 004,79

Usługi obce – bankowe

232,50 zł

Strona internetowa

1 319,00 zł

Usługi obce – księgowe
Telekomunikacja

Materiały biurowe
Pozostałe usługi

Aktywa Fundacji na dzień 31.12.2017 r.:
Aktywa obrotowe: 4 892,03 zł
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8 930,00 zł

1 000,00 zł
1 007,37 zł
2 126,40 zł
1 919,70 zł

INFORMACJE
POZOSTAŁE
W 2017 roku Fundacja nie zatrudniała
pracowników etatowych, w imieniu Fundacji
zostały podpisane dwie umowy cywilnoprawne.
Fundacja nie prowadziła działalności
gospodarczej.
Zarząd i Rada Fundacji nie pobierali
wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.

Fundacja nie udzielała pożyczek, nie nabyła
obligacji, udziałów i akcji w spółkach prawa
handlowego.

Fundacja nie nabyła nieruchomości, środków
trwałych i nie zaciągnęła zobowiązań
długoterminowych.
Fundacja nie wypłacała nagród finansowych,
premii ani innych świadczeń.

Fundacja nie prowadziła zbiórek publicznych.

Fundacja nie wykonywała działalności zleconej
przez podmioty państwowe i samorządowe.
W Fundacji nie przeprowadzano kontroli.

Zarząd Fundacji podjął w 2017 roku uchwałę
o organizacji dwóch rejsów w 2018 roku.
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FUNDATOR I ZAŁOGA
FUNDACJI
Fundatorami są Michał Ciundziewicki i Marcin
Maszewski, przyjaciele, wspólnicy, żeglarze –
pasjonaci, właściciele Jet Line, firmy zajmującej
się komunikacją w przestrzeni publicznej
i reklamą zewnętrzną z siedzibą w Warszawie
przy ulicy Broniewskiego 3.
Zarząd Fundacji: Marcin Maszewski, Agnieszka
Maszewska
Rada Fundacji: Michał Ciundziewicki, Robert
Węgrzynowski
Biuro Fundacji: Beata Wilewska
Wszystkie funkcje są pełnione społecznie.

Wolontariusze: Andrzej Nalewajek, Jacek
Rogaszewski, Robert Milewski, Paweł
Dudkowski, Kacper Kluczyk, Jan Zajączkowski.
W pracę Fundacji aktywnie angażują się
pracownicy i współpracownicy firmy
Fundatorów. W 2017 roku wolontariuszami
było 8 osób pracujących i współpracujących
z Jet Line. W działania Fundacji włączają
się również nasi przyjaciele i znajomi.
Jako wolontariusze dołączają do nas nasi
młodzi żeglarze. Podczas rejsu na Mazurach
funkcję opiekuna młodszych żeglarzy pełnił
Kacper Kluczyk, uczestnik pierwszego
Rejsu Odkrywców w roku 2012. Fundację
wspiera Janek Zajączkowski, uczestnik
Rejsów Odkrywców od 2013 roku, który jest
wychowawcą młodzieży w MOW przy ulicy
Barskiej.
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W każdym rejsie bierze udział grupa
chętnych dorosłych – znajomych lub
znajomych znajomych, którzy ponosząc koszt
uczestnictwa i poświęcając czas, jednocześnie
aktywnie pomagają w opiece nad młodzieżą,
w prowadzeniu żaglowca, w organizacji zajęć
w czasie wolnym: dają młodzieży dobre
emocje, opowiadają o pracy, pasjach, dzielą
się wiedzą. Uważamy, że z perspektywy celów
wychowawczych i promowania pozytywnych
wzorów, jest to ogromnie ważne.

PARTNERZY DANE
FUNDACJI
FUNDACJI
W ROKU 2017
Volkswagen Bank – darowizna w wysokości
10.000 zł.

Winny Przystanek – współorganizacja wystawy
zdjęć z Rejsu Odkrywców 2017.
Team ratowników medycznych.

Fundacja Rejs Odkrywców została zarejestrowana 11.01.2013 roku w Krajowym Rejestrze
Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000447005.
NIP: 118-209-00-37
REGON: 146505735

Adres rejestrowy Fundacji:
ul. Prozy 20, 01-966 Warszawa.

Adres do korespondencji:
ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.

rejsodkrywcow.pl
fundacja@rejsodkrywcow.pl
facebook.com/FundacjaRejsOdkrywcow
instagram.com/fundacjarejsodkrywcow/
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