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2016
CZWARTY ROK PRACY FUNDACJI
W SKRÓCIE
1 / Czwarty rok działania Fundacji.
2 / Rok rekordowy pod względem liczby młodzieży uczestniczącej w programie Fundacji –
50 osób (48 osób + 2 osoby na kursie żeglarskim).
3 / Dwa morskie rejsy.
4 / Pierwszy Rejs na pokładzie STS POGORIA.
5 / 12 dni rejsów, łącznie przepłynięto 869,3 mil morskich w ciągu 200 godzin żeglugi, w tym
58 godzin pod żaglami.
6/ Współpraca z siedmioma ośrodkami.
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Specyfika pracy Fundacji Rejs Odkrywców wymaga synchronizacji jej działań z rytmem roku
szkolnego. Pierwsze spotkania rekrutacyjne do Rejsów Odkrywców 2016 miały miejsce jeszcze
na początku roku szkolnego 2015/2016 r.
Sprawozdania merytoryczne przygotowujemy zgodnie z cyklem roku kalendarzowego.

1. DANE FUNDACJI /
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.
Adres rejestrowy i siedziba Fundacji: ul. Prozy 20, 01-966 Warszawa.
Adres do korespondencji: ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.
NIP: 118-209-00-37
REGON: 146505735
www.rejsodkrywcow.pl
fundacja@rejsodkrywcow.pl

ZARZĄD FUNDACJI:
Marcin Maszewski – prezes zarządu, funkcja pełniona społecznie
Agnieszka Maszewska – członek zarządu, funkcja pełniona społecznie

2. FUNDATORZY /
Fundatorami są Michał Ciundziewicki i Marcin Maszewski, żeglarze – pasjonaci i właściciele Jet Line,
firmy zajmującej się komunikacją w przestrzeni publicznej i reklamą zewnętrzną (OOH). W działania
fundacji włączają się pracownicy i współpracownicy firmy, a także przyjaciele i znajomi.
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BIURO FUNDACJI:
Beata Wilewska, funkcja pełniona społecznie
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RADA FUNDACJI:
Michał Ciundziewicki, funkcja pełniona społecznie
Robert Węgrzynowski, funkcja pełniona społecznie

3. O FUNDACJI REJS ODKRYWCÓW /
Fundacja Rejs Odkrywców pomaga młodym ludziom iść dobrym kursem.
Jej misją jest promowanie modelu życia, w którym praca, współpraca, przyjaźń i odpowiedzialność są
wartościami.
Fundacja organizuje żeglarskie wyprawy dla dzieci i młodzieży, często z nieco trudniejszym startem
w dorosłe życie, objętych opieką terapeutyczną. Ale nie tylko. W Rejsy pływają bardzo dobrzy
uczniowie i jednocześnie zaangażowani wolontariusze, ciekawi świata pasjonaci, harcerze.
Załoga Fundacji wie, że żeglarstwo uczy odpowiedzialności i kształtuje charaktery, dlatego dzieli się
żeglarską pasją.
Celem organizowanych Rejsów Odkrywców jest pomoc młodzieży w odkrywaniu sił i motywacji do
podejmowania dobrych, mądrych wyborów życiowych. Zarażając młodzież żeglarską pasją tworzący
i współpracujący z Fundacją ludzie starają się przekazywać wartości, które są im bliskie.
W pracę Fundacji aktywnie angażują się pracownicy i współpracownicy firmy Fundatorów. W 2016
roku wolontariuszami było 8 osób pracujących i współpracujących z firmą Jet Line.
Dewiza Fundacji brzmi „zrób coś dla innych, zrób coś dla siebie”, a jednym z celów 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 minimum 30 godzin na wolontariat).
Rejsy nie są zatem ani prezentem, ani wycieczką – w ich trakcie każdy jest pełnoprawnym członkiem
załogi i podczas swojej wachty w równym stopniu jaki inni wykonuje polecenia kapitana oraz
oficerów.
Koszt udziału młodzieży oraz ich opiekunów jest w całości pokrywany przez Fundację.
Fundacja jest finansowana przede wszystkich przez fundatorów, ale jest także wspierana przez
przyjaciół i dobroczyńców darowiznami. W każdym rejsie bierze udział grupa chętnych dorosłych –
znajomych lub znajomych znajomych, którzy ponosząc finansowy koszt swojego 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. Z perspektywy celów wychowawczych i promowania pozytywnych
wzorów, jest to ogromnie ważne.

4. CELE STATUTOWE FUNDACJI /
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a. 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;
b. popieranie innych inicjatyw i podejmowanie działań służących wychowaniu,
wszechstronnemu rozwojowi i edukacji dzieci i młodzieży;
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Fundacja 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 2015 roku w statucie Fundacji nie dokonano zmian.

c. kształtowanie i stałe rozwijanie świadomości morskiej jako jednej z podstaw bytu
narodowego;
d. podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
e. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury morskiej, w tym sztuki
i literatury marynistycznej;
f. upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki wodnej, wspieranie, promowanie
i finansowanie rozwoju intelektualnego, badawczego, zawodowego, materialnego
osób i instytucji zajmujących się edukacją;
g. wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych i zawodowych;
h. niesienie pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
lub znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej;
i. budowanie i odtwarzanie więzi rodzinnych;
j. 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;
k. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób (szczególnie młodzieży)
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

5. BENEFICJENCI FUNDACJI /
Bezpośrednimi beneficjentami działań Fundacji Rejs Odkrywców są dzieci i młodzież, zagrożone
wykluczeniem społecznym i z tego powodu objęte opieką ośrodków opiekuńczo – wychowawczych.
Beneficjentami pośrednimi są całe rodziny, rodzice i opiekunowie dzieci, a także społeczeństwo.
6. INSTYTUCJONALNI PARTNERZY FUNDACJI W ROKU 2016 /
Volkswagen Bank / darowizna na cele statutowe Fundacji (darowizna przekazana na przełomie roku
2016 i 2017 przekazana na organizację rejsów w 2017 r.).
7. DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI W OKRESIE 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r. /

W 2016 roku Fundacja współpracowała łącznie z siedmioma instytucjami, sześcioma ośrodkami
opiekuńczo – wychowawczymi oraz polonijnym Liceum Ogólnokształcącym. Nawiązano również
współpracę z nowym ośrodkiem - ze szkolnym kołem wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 82
w Warszawie.
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Dodatkowo, Fundacja nawiązała kontakt z Chrześcijańską Szkołą pod Żaglami i w organizowanym
przez nią obozie żeglarskim wzięło udział dwóch chłopców z Centrum Edukacyjnego Trampolina I
w Aninie przy ulicy Odsieczy Wiednia 13 (filia MOW przy ul. Barskiej 4 w Warszawie). Obaj chłopcy
ukończyli kurs z patentem żeglarza jachtowego.
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Cele Fundacji były realizowane w przygotowaniach i organizacji dwóch morskich rejsów: „Rejs
Odkrywców 2016 – w kwietniu na Zawiszy” oraz „Rejs Odkrywców 2016 – w czerwcu
na Pogorii”, w których wzięło udział łącznie 48 młodych ludzi oraz 3 opiekunów z ośrodków oraz
opiekunowie z ramienia Fundacji Rejs Odkrywców.

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/ Fundacja św. Jana Jerozolimskiego w Warszawie, ul. Królowej Aldony 13, 03-928 Warszawa,
5/ Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne "Klasyk", ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa
6/ Dom Dziecka w Chotomowie im. Ojca Świętego Piusa XI, ul. Piusa 69, 05-123 Chotomów
7/ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce, ul. Marecka 76, 05-220 Zielonka

Warunki stawiane potencjalnym uczestnikom rejsów nie zmieniły się i nadal, aby móc popłynąć w
rejs, należało zgodnie z dewizą Fundacji :
- zrobić coś dla siebie – pracować nad własnym rozwojem czyli np. poprawić oceny w szkole;
- zrobić coś dla innych – przepracować społecznie co najmniej 30 godzin na dowolny cel, co musiało
być potwierdzone podpisem dorosłej osoby;
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 poszczególnych potencjalnych uczestników, ale spotkania były w równym stopniu
poświęcone prezentacji żaglowców, warunków i życia, bezpieczeństwu podczas rejsów itp. Przed
każdym z rejsów na basenie odbyło się specjalnie przygotowane szkolenie z zasad bezpieczeństwa, z
użyciem tratwy ratunkowej.
Podczas rejsów obowiązuje zasada: wszyscy są jedną załogą. Wszyscy młodzi żeglarze uczestniczyli w
pracach na żaglowcu, w kuchni i na pokładzie. Nie ma możliwości unikania obowiązków. Dodatkowo
są zorganizowane zajęcia i szkolenia – np. z bezpieczeństwa, obsługa takielunku oraz żagli, nauka
wiązania węzłów żeglarskich, prezentacje odwiedzanych miejsc, konkursy.
/REJSY 2016
„Rejs Odkrywców 2016 – w kwietniu na Zawiszy”
Rejs trwał w dniach 22-25 kwietnia 2016 r.
W rejsie wzięła udział 18-osobowa grupa dzieci i młodzieży z trzech ośrodków: świetlicy
socjoterapeutycznej przy ul. Azaliowej, domu dziecka w Chotomowie, Fundacji św. Jana
Jerozolimskiego. Rejs, z kapitanem Markiem Ihnatowiczem, rozpoczął się i zakończył w Gdyni.

/PRZYGOTOWANIA DO ROKU 2017
Zarząd Fundacji, po przeanalizowaniu różnych możliwości, zadecydował o organizacji dwóch Rejsów
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/WYSTAWY FOTOGRAFII
W grudniu Fundacja zorganizowała tradycyjnie wystawę fotograficzną w zaprzyjaźnionej winiarni
Winny Przystanek na warszawskim Żoliborzu.
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„Rejs Odkrywców 2016 – w czerwcu na Pogorii”
Rejs trwał od 3 do 12 czerwca 2016 r. Wzięło w nim udział łącznie 30 – osobowa grupa młodzieży:
z Ośrodka Socjoterapeutycznego przy ul. Azaliowej w Warszawie i Centrum Edukacyjnego Trampolina
w Aninie, z Liceum Polonijnego, z MOS w Zielonce. Rejs rozpoczął się w Bremerhaven, zakończył
w Gdyni. Kapitanem był Andrzej Ziajko.

Odkrywców w 2016 roku, po raz pierwszy Rejsu na Mazurach oraz drugiego - morskiego, na STS
Pogoria.
Do udziału w Rejsach Odkrywców 2017 zostały zaproszone dzieci i młodzież ze świetlicy
socjoterapeutycznej przy ul. Azaliowej 17, MOW przy ul. Barskiej, filii MOW, Centrum Edukacyjne
Trampolina I w Aninie, Polonijnego Liceum Ogólnokształcące, Domu Dziecka w Chotomowie,
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce, Szkoły Podstawowej nr 82 w Warszawie.
Kalendarium 2016:

DZIAŁANIA

12 stycznia

Dom Dziecka Chotomów - spotkanie rekrutacyjne

17 stycznia

MOW Anin - spotkanie noworoczne

19 stycznia

MOS Zielonka

21 stycznia

Fundacja św. Jana Jerozolimskiego - spotkanie rekrutacyjne

26 stycznia

Dom Dziecka Chotomów - spotkanie rekrutacyjne

16 lutego

Dom Dziecka Chotomów - spotkanie rekrutacyjne

18 lutego

Fundacja św. Jana Jerozolimskiego - spotkanie rekrutacyjne

23 lutego

MOS Zielonka - spotkanie rekrutacyjne

29 lutego

MOW Barska - spotkanie z historią - goście specjalni: Grupa Rekonstrukcyjna
Cichociemni AK

1 marca

Spotkanie wewnętrzne / zamknięcie rekrutacji do Rejsów Odkrywców 2016

10 marca

Świetlica Socjoterapeutyczna przy ul. Azaliowej - ogłoszenie wyników rekrutacji

10 marca

Trampolina Anin - ogłoszenie wyników rekrutacji, wręczenie zaproszeń na rejs

11 marca

MOS Zielonka - ogłoszenie wyników rekrutacji, wręczenie zaproszeń na rejs

17 marca

Dom Dziecka Chotomów - spotkanie przedrejsowe

18 marca

Pracownia nauki i Przygody 8/2 - prezentacja działania i osiągnięć Fundacji Rejs
Odkrywców

4 kwietnia

MOW Barska - spotkanie z historią - gość specjalny: Jan Baranowski

Strona

TERMIN

8

01 STYCZNIA - 31 GRUDNIA 2016

7 kwietnia

Trampolina Anin - spotkanie z wolontariuszami ANG

16 kwietnia

Basen - zajęcia z bezpieczeństwa dla uczestników Rejsów Odkrywców

20 kwietnia

Przygotowania do rejsu - pierwsza pomoc z udziałem ratowników medycznych

22-25 kwietnia
2016

Rejs Odkrywców 2016 - w kwietniu na Zawiszy

10 maja

Dom Dziecka Chotomów - spotkanie porejsowe z pokazem zdjęć

3-12 czerwca

Rejs Odkrywców 2016 - w czerwcu na Pogorii

14 czerwca

MOS Zielonka - spotkanie porejsowe i prezentacja zdjęć

16 czerwca

Trampolina Anin - spotkanie w ramach Koalicji Prezesi Wolontariusze

2-15 sierpnia

KURS ŻEGLARSKI w CHORWACJI

20 września

spotkanie organizacyjne w biurze Fundacji

21 września

Świetlica Socjoterapeutyczna przy ul. Azaliowej - spotkanie z rodzicami

29 września

MOS Zielonka

29 września

Świetlica Socjoterapeutyczna przy ul. Azaliowej - spotkanie z dziećmi

29 września

Liceum Polonijne - spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

3 października

MOW Anin - spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

7 października

MOW Barska - spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

11 października

Dom Dziecka Chotomów - spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

20 października

SP nr 82 w Warszawie - spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

30 października

Wolontariat - porządki na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie

7 listopada

MOS Zielonka - spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

9 listopada

MOW Barska - spotkanie informacyjno-rekrutacyjne
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Spotkanie przedrejsowe z uczestnikami Rejsu Odkrywców w kwietniu na Zawiszy
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5 kwietnia

12-13 listopada

IV Konferencja STAP (Sail Training Association Poland w Gdyni) - prezentacja
działań FRO

15 listopada

Liceum Polonijne - spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

24 listopada

Liceum Polonijne - spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

24 listopada

MOS Zielonka - spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

30 listopada

MOW Barska - spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

8 grudnia

MOW Anin - spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

9 grudnia

Liceum Polonijne - spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

13 grudnia

MOS Zielonka - spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

15 grudnia

MOW Barska - spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

grudzień 2016

wystawa fotografii z Rejsów w Winnym Przystanku

8. INFORMACJE FINANSOWE /
Informacja o uzyskanych przychodach w 2016 r:
Przychody z działalności operacyjnej: 92.885,00 zł w tym:
1. 11.435,00 zł - wpłaty uczestników rejsów,
2. 81.450,00 zł – darowizny przeznaczone na realizację rejsów i inne cele statutowe,
Informacja o poniesionych kosztach w 2016 r.:
Koszty realizacji działań statutowych: 93.941,62 zł w tym:
1. 53.139,65 – I rejs
2. 34.132,05 – II rejs
3. 6.669,92 – pozostałe cele statutowe

Aktywa Fundacji na dzień 31.12.2016 r.:
Aktywa obrotowe: 26.367,75 zł
Wynik finansowy w 2016 r .:
24.367,75 zł w całości został przeznaczony na działalność statutową Fundacji w 2017 roku.
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1. Usługi obce - bankowe: 292,95 zł
2. Usługi obce – księgowe: 1000,00 zł
3. Telekomunikacja: 123,00 zł
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Koszty administracyjne: 1.415,85 zł :

9. INFORMACJE POZOSTAŁE /
W 2016 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników etatowych, na umowę o dzieło lub zlecenie.
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 2016 roku uchwałę o organizacji dwóch rejsów w 2017 roku.
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sprawozdanie sporządziła
Agnieszka Maszewska

