
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Ocean Marzeń

w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa: FUNDACJA OCEAN MARZEŃ

Siedziba, adres: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73B lok 14

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 17 maja 2011 rok

Nr KRS: 0000384901 Nr Regon:  14297735

1. Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze
sądowym:
Imię, nazwisko, adres korespondencyjny:
1. Adam Wiśniewski, zam. 01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 5 m 19,
2. Dorota Wiśniewska zam 01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 5 m 19,
3. Marta Liśkiewicz, zam. 02-495 Warszawa, ul. ul. Wojciechowskiego 54m.75,

2. Cele statutowe fundacji:
Fundacja została powołana w celach:
1. 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,

2. propagowania i promocji żeglarstwa w tych środowiskach,
3. prowadzenia i propagowania działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju, kształtowania

charakterów i umiejętności pokonywania własnych słabości młodzieży, rozwijania aktywności,
postaw

4. i wrażliwości społecznej,
5. działalności na rzecz wypracowania programów edukacyjnych do stosowania w warunkach

ekstremalnych, spotykanych na jachtach żaglowych,
6. upowszechniania wiedzy i niesienia pomocy osobom i instytucjom zainteresowanym we

wdrażaniu systemu edukacji żeglarskiej,
7. działalności na rzecz budowy i eksploatacji żaglowców dla celów oświatowo-wychowawczych,
8. prowadzenia działalności edukacyjnej w warunkach rejsów żeglarskich i ośrodków żeglarskich

3. Sposób realizacji celów statutowych organizacji:
Fundacja realizuje swoje cele poprzez
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.



II. Charakterystyka ogólna organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

II.1 Opis działalności pożytku publicznego - Opis głównych działań podjętych przez Fundację:

1. 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,

Nie były prowadzone

2. 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,

Zarząd Fundacji podjął decyzję o organizacji rejsów dla wychowanków, utrzymując zasadę jednego
adresu.

2.1 Zorganizowane rejsy śródlądowe:
1. odbył się 6-dniowy rejs wędrowny dla 1 wychowanka wraz z rodzicem, gdzie Sternikiem był

wychowanek.
2. odbył się 6-dniowy rejs wędrowny 5 wychowanków z Rodzinnego Domu Dziecka w

Zaborowie.
3. odbył się 5-dniowy rejs wędrowny 10 wychowanków z SOS Wioski Dziecięce w Lublinie.
4. odbył się rejs 14-dniowy wędrowny dla 2 wychowanków oraz z ojcem,
5. odbył się rejs 14-dniowy wędrowny dla 2 wychowanków oraz z rodzicami zastępczymi,
6. odbył się rejs 19-dniowy wędrowny dla 2 wychowanków z Rodzinnego Domu Dziecka w

Zaborowie.
7. fundacja sfinansowała komercyjne półkolonie dla 3 wychowanków Domu Dziecka Ogrodowa

w Warszawie.
8. odbył się 3-dniowy rejs wędrowny 4 wychowanków Domu Dziecka Ogrodowa w Warszawie.

Łącznie w rejsach wędrownych wzięło udział: 28 osoby
Jachty fundacji łącznie pracowały 72 dni.

3. organizowanie i zapewnianie pomocy merytorycznej, prawnej, materialnej i rzeczowej dla
osób i instytucji w ramach określonych celami Fundacji,

3.1 Fundacja udzieliła:
1. w roku szkolnym 2019/2020 - dwóch stypendiów naukowych dla kadetów na

kontynuowanie nauki w szkołach morskich takich jak: Wojskowa Akademia Morska,
oraz SOiO Conradinum,

2. w roku szkolnym 2020/2021 - jednego stypendysty naukowych dla kadetów na
kontynuowanie nauki w szkołach morskich takich jak: Wojskowa Akademia Morska

3.2 Fundacja zakupiła dla wychowanków 24 komputery przenośne do nauki zdalnej:
1. Rodzinny dom dziecka (Bytom) 5 sztuk
2. Rodzina Zastępcza Zawodowa Specjalistyczna (Łódź) 3 sztuki
3. Powiatowy Dom Dziecka "Słoneczne Wzgórze" (Frombork) 7 sztuk
4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (Łomianki) 9 sztuk

http://conradinum.pl/


4. prowadzenie szeroko pojętej działalności informacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej i
reklamowej związanej z celami statutowymi Fundacji,

4.1 Fundacja sfinansowała
1. szkolenie na stopień żeglarza jachtowego dla jednego rodzica, którego dzieci przebywały w

placówce opiekuńczo-wychowawczej,
2. szkolenie na stopień żeglarza jachtowego dla jednego wychowawcy z Domu Dziecka

Ogrodowa w Warszawie.

5. organizowanie spotkań i imprez publicznych, konkursów, konferencji, kursów i
seminariów, a także zbiórek publicznych związanych z celami statutowymi Fundacji,

Nie była prowadzona.

6. 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,

Nie była prowadzona.

II. informacja na temat beneficjentów Fundacji
2.1 liczba odbiorców działań fundacji
- osoby fizyczne - 28
- osoby prawne - 0

Informacja na temat działalności nieodpłatnej pożytku publicznego:

Strefa działalności
pożytku
publicznego

Przedmiot działalności Numer kod
(PKD)

Działalność na
rzecz dzieci i
młodzieży w tym
wypoczynek dzieci
i młodzieży

Rejsy śródlądowe:
1. odbył się 6-dniowy rejs wędrowny dla 1 wychowanka

wraz z rodzice, gdzie Sternikiem był wychowanek.
2. odbył się 6-dniowy rejs wędrowny 5 wychowanków z

Rodzinnego Domu Dziecka w Zaborowie.
3. odbył się 5-dniowy rejs wędrowny 10 wychowanków z

SOS Wioski Dziecięce w Lublinie.
4. odbył się rejs 14-dniowy wędrowny dla 2

wychowanków oraz z ojcem,
5. odbył się rejs 14-dniowy wędrowny dla 2

wychowanków oraz z rodzicami zastępczymi,
6. odbył się rejs 19-dniowy wędrowny dla 2

wychowanków z Rodzinnego Domu Dziecka w
Zaborowie.

85.59.B



7. fundacja sfinansowała komercyjne półkolonie dla 3
wychowanków Domu Dziecka Ogrodowa w
Warszawie.

8. odbył się 3-dniowy rejs wędrowny 4 wychowanków
Domu Dziecka Ogrodowa w Warszawie.

Nauka, szkolnictwo
wyższe, edukacja,
oświata i
wychowanie

Fundacja udzieliła:
1. w roku szkolnym 2019/2020 - dwóch stypendiów

naukowych dla kadetów na kontynuowanie nauki w
szkołach morskich takich jak: Wojskowa Akademia
Morska, oraz SOiO Conradinum,

2. w roku szkolnym 2020/2021 - jednego stypendysty
naukowych dla kadetów na kontynuowanie nauki w
szkołach morskich takich jak: Wojskowa Akademia
Morska

85.51.Z

Informacja na temat działalności odpłatnej pożytku publicznego: nie była prowadzona

Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS:
Nie była prowadzona.

Wolontariusze:

Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres
krótszy niż 30 dni

3 osoby

Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres
od 30 dni do 6 miesięcy

0 osób

Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres
dłuższy niż 6 miesięcy

0 osób

http://conradinum.pl/

