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Szanowni Państwo,

rok 2021 był dla naszej Fundacji czasem intensywnego rozwoju i działalności na szerszą niż dotychczas skalę. Wymagało to od nas większego
zaangażowania, ale sprostanie wyzwaniu przyniosło nam dużo satysfakcji.

Ten rok można zatytułować hasłem “wzrostu”. Aby móc zwiększyć skalę pomocy dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
musieliśmy znaleźć więcej źródeł finansowania naszych działań. Do Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej przystąpiły w tym roku 133 osoby. 
 Jesteśmy bardzo dumni z każdego żeglarza, który zdobył nowe umiejętności i poradził sobie w trudnych okolicznościach. To ich osobiste sukcesy, które
wierzymy że budują w nich poczucie sprawczości i dają im siłę do pokonywania codziennych wyzwań. Szczególnie poruszający jest fakt, że niektórzy nasi
podopieczni, którzy pływają z Fundacją od 10 lat, pełnią teraz jako dorośli funkcję instruktorów na naszych szkoleniach.

Dużą dla nas nobilitacją jest nawiązanie w 2021 roku współpracy ze szkołami o profilu morskim. W jej ramach finansujemy stypendia naukowe niektórym jej
uczniom w ciężkiej sytuacji materialnej lub pochodzących z domów dziecka.

Udało nam się również przystąpić do światowego programu społeczno-edukacyjnego Adoptuj Statek (Adopt a Ship). 

Te projekty nie miałyby jednak miejsca, gdybyśmy nie wzmocnili działań fundraisingowych. Dużą popularnością cieszą się Wirtualne Charytatywne Regaty
MileDOBRA, które poza aspektem finansowym są również dobrą zabawą. Świadczy o tym olbrzymia suma poszczególnych wpłat darczyńców indywidualnych.
Jesteśmy wdzięczni!

Nową inicjatywą jaką zapoczątkowaliśmy w roku 2021 jest program fundraisingowy Firma NA FALI, który pomaga nam zwiększyć regularność finansowania
projektów. Wymagał on od nas przeprowadzenia licznych spotkań z przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw, których zaprosiliśmy do
comiesięcznego wspierania naszej Fundacji. Dalej się nie poddajemy.

List od Zarządu Fundacji

kpt Adam Wiśniewski
Prezes Zarządu

Dorota Wiśniewska
Członek Zarządu

Marta Liśkiewicz
Członek Zarządu



2021 rok w liczbach
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młodych osób objętych pomocą
stypendystów w szkołach morskich
dni spędzonych na jachtach śródlądowych
dni na morzu
uczestników programu Adoptuj Statek
obozów wędrownych na Mazurach
szkolenia na stopnie żeglarskie
stażowe rejsy morskie



prowadzenia działalności wychowawczej i aktywizacji zawodowej
młodzieży w oparciu o wzorce etyki i etykiety żeglarskiej, i
zaangażowania społecznego, a w tym szczególnie młodzieży z
ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i środowisk zagrożonych, a
także jej wychowawców i opiekunów,
propagowania i promocji żeglarstwa w tych środowiskach,
prowadzenia i propagowania działalności na rzecz wszechstronnego
rozwoju, kształtowania charakterów i umiejętności pokonywania
własnych słabości młodzieży, rozwijania aktywności, postaw
i wrażliwości społecznej,
działalności na rzecz wypracowania programów edukacyjnych do
stosowania w warunkach ekstremalnych, spotykanych na jachtach
żaglowych,
upowszechniania wiedzy i niesienia pomocy osobom i instytucjom
zainteresowanym we wdrażaniu systemu edukacji żeglarskiej,
działalności na rzecz budowy i eksploatacji żaglowców dla celów
oświatowo-wychowawczych,
prowadzenia działalności edukacyjnej w warunkach rejsów żeglarskich
i ośrodków żeglarskich.

Fundacja została powołana w celach: 
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Cele statutowe



1.1. organizowanie i finansowanie działań edukacyjnych, powiązanych z kulturą fizyczną i turystyką oraz zajęć
wychowawczych dla młodzieży i informacyjno-szkoleniowych dla opiekunów w ramach idei wychowania
żeglarskiego,
1.2. organizowanie i finansowanie szkoleń na stopnie żeglarskie dla dzieci i młodzieży, w tym szczególnie z
ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i środowisk zagrożonych, a także jej wychowawców i opiekunów,
1.3. organizowanie rejsów śródlądowych, morskich i oceanicznych dla dzieci i młodzieży, w tym szczególnie z
ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i środowisk zagrożonych, a także jej wychowawców i opiekunów,
1.4. działanie na rzecz wdrożenia eksperymentalnych systemów oświatowo-wychowawczych opartych o podróże
pod żaglami, we współpracy ze środowiskami pedagogów związanych zainteresowaniami z żeglarstwem,
1.5. organizowanie i zapewnianie pomocy merytorycznej, prawnej, materialnej i rzeczowej dla osób i instytucji w
ramach określonych celami Fundacji,
1.6. organizowanie młodzieży wokół zadań społecznych, w tym związanych z opieką nad ludźmi potrzebującymi
pomocy, które będą nagradzane rejsami morskimi i śródlądowymi,
1.7. gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz budowy jachtów i żaglowców, oraz ich eksploatacji
dla szkolnictwa nie związanego z gospodarką morską,
1.8. prowadzenie szeroko pojętej działalności informacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej i reklamowej związanej z
celami statutowymi Fundacji,
1.9. organizowanie spotkań i imprez publicznych, konkursów, konferencji, kursów i seminariów, a także zbiórek
publicznych związanych z celami statutowymi Fundacji,
1.10. współpracę, w tym techniczną, szkoleniową, informacyjną, finansową i rzeczową, z organami władzy
państwowej i lokalnej, organizacjami państwowymi i społecznymi, których działania zbieżne są z celami Fundacji
lub członkostwo w takich podmiotach,
1.11. pomoc finansową dla dzieci i młodzieży a w szczególności w formie stypendiów naukowych, korepetycji,
opłat czesnego, opłat za bursy, akademiki, internaty i inne,
1.12. przyznawanie nagród niepieniężnych oraz wyróżnień osobom i organizacjom, których działania wspierają
promocję celów Fundacji,
1.13. udzielanie pomocy materialnej, finansowej i organizacyjnej dzieciom, młodzieży i ich opiekunom w celu
rozwoju talentów i uzdolnień dzieci i młodzieży a także promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
1.14. skupianie wokół idei Fundacji specjalistów, polityków oraz osób mających zdecydowany wpływ na
kształtowanie postaw opiekuńczo-wychowawczych związanych z celami fundacji,
1.15. inne działania służące realizacji celów statutowych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez



II. Charakterystyka działalności



Program żeglarski którego, celem jest aktywizacja zawodowa młodzieży ze
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, skierowany jest do
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci z domów
dziecka.
W 2021 roku program został objęty honorowym patronatem Polskiego Związku
Żeglarskiego. Pełnoletni wychowankowie długoletniego programu obecnie
pracują zarobkowo w branży i rozpalają żeglarską pasję wśród swoich
młodszych kolegów i koleżanek uczestniczących w rejsach i szkoleniach na
Mazurach oraz na morzu.

Patron Honorowy programu

Młodzieżowy Program
Edukacji Żeglarskiej



Szkolenia żeglarskie są ważnym etapem w programie. Uczestniczą w nich
kadeci, którzy odbyli już co najmniej 1 rejs wędrowny i chcą dalej rozwijać
swoje umiejętności oraz zdobyć nowe kwalifikacje.
W 2021 roku w szkoleniach łącznie wzięło udział 24 kadetów, szkoląc się
na stopnie żeglarskie. Kadeci którzy ukończyli szkolenie instruktorskie,
pracowali w wakacje jako kadra Fundacji Ocean Marzeń. 
Inni podopieczni fundacji, którzy ukończyli szkolenia żeglarskie,
rozpoczęli swoje pierwsze rejsy stażowe na dwumasztowych jachtach
śródlądowych oraz staże na jednostkach morskich.

Szkolenia żeglarskie

miesiąc szkolenie kadetów

maj

lipiec

październik

Młodszy Nauczyciel Żeglarstwa

Żeglarz Jachtowy
Sternik Jachtowy

Manewrowanie jachtem morskim

4
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Rejsy wędrowne i stażowe

Młodzieżowy Program Edukacji Żeglarskie bazuje w dużej części na rejsach
wędrownych. To miejsce zarówno dla kadetów, którzy chcą rozwijać swoje wcześniej
nabyte umiejętności żeglarskie, jak i dla nowych adeptów.
Wiosną 2021 roku wnioskowało o stypendia żeglarskie do fundacji 88 osób. W
odpowiedzi na duże zapotrzebowanie, postanowiliśmy zwiększyć ilość planowanych
rejsów, by móc dać szansę skorzystania z letnich obozów większej ilości adeptów.

rejs adepci*/kadeci**

wędrowny dla MOS Łomianki
wędrowny dla SOS Wioski
wędrowny Świetlica z warszawskiej Pragi
wędrowny POW Piaseczno 
wędrowny POW Ogrodowa-Warszawa 
wędrowny SOS Wioski Dziecięce
wędrowny dla MOS Łomianki

12/3
8/3

8/12
8/-

7/11
10/-
12/3

Suma: 65/32

*Adepci - młodzież pierwszy raz uczestnicząca w rejsie
**Kadet - młodzież posiadająca stopień min. Młodszego Żeglarza Jachtowego



Rejsy morskie

Rejsy morskie są kolejnym ważnym etapem Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej.
Dla uczestników to czas spędzony na zdobywaniu stażu morskiego, zapoznawania się z
dużymi żaglowcami, nabywania umiejętności nawigacyjnych, ale też ważny element
socjalizacji. Kadeci poszerzają umiejętności pracy w grupie, oraz brania odpowiedzialności
za powierzone zadania. Często jest to pierwsza zagraniczna podróż młodego człowieka.
Uczestnicy poznają nowe miasta-porty z obszaru morza Bałtyckiego.

W sezonie 2021 kontynuowaliśmy współpracę z żaglowcem Generał Zaruski, na pokładzie
którego nasi kadeci odwiedzili liczne porty w Szwecji i Danii.
Nasi kadeci uczestniczyli też w zatokowym rejsie szkoleniowym na mniejszym żaglowcu
morskim.

rejs

Gdańska Szkoła Pod Żaglami (14 dni)
(Polska - Szwecja - Dania - Polska)

Szkoleniowy rejs zatokowy (3 dni)
(Gdynia)

2
 

 
2

kadeci



MPEŻ w liczbach w 2021
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uczestników programu
dni na jachtach
dni na morzu
rejsów śródlądowych
szkolenia 
rejsy morskie

Finansowanie w 2021
roku:

Fundacja Drzewo i Jutro
Fundacja PZU
Port Gdańsk
LINK 4
TU Compensa
Rodel & Partners
Środki własne Fundacji

Zasięg terytorialny: Cała Polska
Nieodpłatna działalność OPP



Morskie Stypendia Zawodowe 

oficer nawigator
oficer mechanik,
oficer żeglugi śródlądowej,
technik spedycji i logistyki,
technik eksploatacji portów,
technik budowy okrętów.

Program Morskich Stypendiów Zawodowych jest
kontynuowany od 2014 roku. Jego celem jest
umożliwienie młodym osobom zdobycie wykształcenia
w kierunku takich zawodów jak:

Fundacja pomaga podopiecznym również w odbyciu
praktyk zawodowych oraz rozpoczęciu pracy w
sektorze gospodarki morskiej w Polsce i za granicą.

W 2021 roku Fundacja zmieniła zasady rekrutacji
stypendystów, by zwiększyć liczbę osób objętych
pomocą. Zaangażowaliśmy do współpracy pedagogów
szkolnych i prorektorów ds. studenckich, by efektywnie
dotrzeć do potencjalnych beneficjentów.

12
3

wniosków
przyznanych stypendiów

Finansowanie w
2021 roku:

DCT Gdańsk - Baltic Hub
Środki własne Fundacji

Zasięg terytorialny: Cała Polska
Nieodpłatna działalność OPP



Współpraca z Szkołami Morskimi

Od 2021 roku rozpoczęliśmy aktywną współpracę ze szkołami o
profilu morskim. Nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Morskim
w Gdyni, Akademią Morską w Szczecinie, Zespołem Szkół Morskich w
Kołobrzegu oraz Zespołem Szkół Morskich w Gdańsku.

Współpraca z placówkami, zaangażowanie rektorów, prorektorów ds.
studenckich czy pedagogów, pozwala na efektywniejsze dotarcie do
młodzieży z domów dziecka, czy osób w trudnej sytuacji życiowej, aby
przy wsparciu Fundacji mogły one kontynuować naukę i ją ukończyć.



Jest to program przeznaczony dla młodzieży ze szkół
podstawowych, techników, liceów oraz dla wychowanków
Domów Dziecka. Dzięki niemu uczestnicy mogą dowiedzieć się
więcej o zawodach morskich i gospodarce, o tym jak wygląda
życie marynarzy na statkach, jakie towary przewozi się drogą
morską i jak ważną część światowej gospodarki zajmuje
handel morski.

lekcja geografii,
możliwość rozwijania komunikacji w języku obcym,
rozwijanie wiedzy o społeczeństwie i gospodarce,
poznawanie innych kultur.

Udział w projekcie to dla młodych ludzi:

Partner merytoryczny programu

Program Adoptuj Statek

Kapitan
Bogusław Fryszkowski 

III Oficer
Grzegorz Kucik

11
3

uczestników
placówki

W programie uczestniczą placówki oświatowe
współpracujące z Fundacją oraz polscy oficerowie
i kapitanowie.

Finansowanie w
2021 roku:

Środki własne 
Fundacji

Zasięg terytorialny: Cała Polska
Nieodpłatna działalność OPP



136osób fizycznych

Jako organizacja nie prowadzimy działalności odpłatnej pożytku publicznego. 

Informacja dotyczące liczby odbiorców

Działalności odpłatna pożytku publicznego 

Działalności gospodarcza organizacji

Główne obszar możliwości działalności gospodarczej. 
78.12.Z - działalności organizatora turystyki,
50.30.Z - transport wodny śródlądowy pasażerski,
93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem.

0osób prawnych



Działania fundraisingowe



Akcja charytatywna w formie wirtualnych regat jest
prowadzona przez Fundację Ocean Marzeń od 2016 roku. W
2021 roku stworzyliśmy nowe logo, została udoskonalona
technicznie platforma, powstała nowa strona internetowa
dedykowana regatom (www.MileDOBRA.org).
Rozszerzyliśmy także liczbę imprez, którym akcja
towarzyszyła. 
W 2021 roku MileDOBRA odbyły się przy okazji:
- regaty Szkół Żeglarskich
- regaty Floty Fundacji
- regaty firm Ubezpieczeniowych
- regaty Bitwa o Gotland (Polska)
- Regatta Business Poland (Chorwacja).

Wirtualne Charytatywne Regaty
MileDOBRA.org

http://www.miledobra.org/


2021 rok w liczbach

65 163
716
698
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suma wpłat w ramach regat
indywidualnych wpłat
indywidualnych darczyńców
zaangażowanych firm
edycji regat



W trakcie roku 2021 rozwinęliśmy współpracę z
przedsiębiorstwami z branży morskiej oraz organizacjami,
które wspierały finansowo i merytorycznie nasze projekty
żeglarskie i morskie. 

Współpraca zaowocowała nawiązaniem wieloletnich
relacji, dzięki którym Fundacja może realizować swoje
kluczowe zadania.

Kluczowi partnerzy i organizacje
Kluczowi partnerzy i organizacje morskie

Wspierajace organizacje morskie

Kluczowi partnerzy Przyjaciele fundacji



W 2021 roku stworzyliśmy program charytatywny
przygotowany dla firm z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw, którym dobro młodzieży z domów dziecka i
placówek opiekuńczo-wychowawczych nie jest obojętne.

Program regularnego wsparcia
Firma NA FALI

wspiera regularnymi wpłatami beneficjentów Fundacji,
może szczycić się mianem firmy zaangażowanej
społecznie, 
wzmacnia swój wizerunek jako odpowiedzialnego partnera
biznesowego, którego logotyp umieszczony jest wśród
najhojniejszych darczyńców.

KKażda firma, która przystępuje do programu:



Nowa angielskojęzyczna strona fundacji
www.oceanofdreams.org.pl

Przetłumaczyliśmy polską stronę
internetową na język angielski. Jest
ona obecnie promowana w ramach
grantu przyznanego Fundacji przez
firmę Google.



2020 vs. 2021 rok w liczbach

765
142

61
4 317

171
5 400

 
133

3
163

jednorazowych wpłat
wpłat od regularnych darczyńców
firm i organizacji wspierających fundacje
fanów na portalu Facebook
obserwujących na portalu Linkedln
sesji strony oceanmarzen.org.pl

uczestników rejsów i szkoleń
stypendystów w szkołach morskich
łącznie dni pływały jachty fundacji 
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