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MISJA FUNDACJI
Fundacja została powołana przez Sztorm Grupę w 2016 roku, a jej celem jest
popularyzacja żeglarstwa i aktywnego, sportowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych. Nasze działania w szczególności skoncentrowane są na pomocy dzieciom
z kręgów, dla których dostęp do żeglarstwa jest zamknięty lub utrudniony,
a jednocześnie uważamy, że spotkanie ze światem żeglarstwa może w pozytywny
sposób wpłynąć na ich życie, rozwój, wychowanie.
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CELE STATUTOWE
o Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez popularyzowanie sportów
wodnych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji bytowej.
o Popularyzowanie turystyki wodnej, krajoznawstwa oraz wypoczynku.
o Nauka, edukacja, oświata, wychowanie, oraz podnoszenie bezpieczeństwa
wypoczynku dzieci i młodzieży.
o Udzielanie szeroko rozumianej pomocy dzieciom i młodzieży w trudnych
sytuacjach zdrowotnych i bytowych. Promocja i organizacja wolontariatu.
Upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych.
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WOLONTARIAT
Fundację tworzy ponad 30 wolontariuszy, pełnych pasji i chęci jej przekazywania
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PROJEKTY
Od 2016 r. fundacja aktywnie uczestniczy w projektach popularyzacji żeglarstwa
i pomocy dzieciom z kręgów, dla których dostęp do żeglarstwa jest zamknięty
lub utrudniony, organizując m.in. wakacje dla dzieci osieroconych, dzień sportu
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz prowadząc program edukacyjny
”Bezpieczna woda”.
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PROJEKTY
WAKACJE NA ŻAGLACH
DLA OSIEROCONYCH DZIECI
Nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Hospicjum
Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zgromadzenia Księży Marianów, w ramach której
zabieramy na wakacje pod żaglami dzieci
osierocone przez rodziców-podopiecznych
Hospicjum.
Jest to szczególnie trudny i delikatny temat, dlatego
współpracujemy przy tym projekcie z psychologami
Hospicjum, dobierając bardzo ostrożnie dzieci,
stawiając sobie za cel przekazanie im miłości do
żeglarstwa i nawiązanie nowych znajomości.
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PROJEKTY
ORGANIZACJA ”DNIA SPORTU”
PODOPIECZNYCH FUNDACJI POMOCY
LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
W ramach projektów realizowanych
przez Fundację są m.in. „Dzień Sportu”
organizowany wspólnie z Fundacją Pomocy
Ludziom Niepełnosprawnych – dzień pełen
żeglowania na Jeziorze Zegrzyńskim dla dzieci
w wieku od 8 do 22 lat z wieloma głębokimi
niepełnosprawnościami zarówno ruchowymi
i umysłowymi.
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PROJEKTY
AKCJA EDUKACYJNA: BEZPIECZNA WODA
"Bezpieczna Woda” to program prowadzony przez Fundację i Sztorm Grupę
w latach 2016, 2017 oraz 2018 roku w warszawskich szkołach podstawowych.
Tematyką programu "Bezpieczna Woda" jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo
podczas aktywnego wypoczynku nad wodą wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców.
Program obejmuje akcję edukacyjno-informacyjną obejmującą zajęcia lekcyjne
z uczniami oraz materiały edukacyjno-informacyjne.

Od początku działania programu zrealizowano:

498 GODZIN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH,
W KTÓRYCH WZIĘŁO UDZIAŁ 11.770 UCZNIÓW
W 32 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

Patronat Honorowy
Ministra Sportu i Turystyki
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PROJEKTY
AKCJA EDUKACYJNA:
SZTORM W DECATHLON – PRZYJDŹ
I ZACZNIJ ŻEGLOWAĆ!
Ogólnopolska akcja edukacyjna, promująca
żeglarstwo jako sport powszechny i dla wszystkich.
Akcja odbyła się wiosną 2018 r.
w 16 największych miastach w Polsce,
przy współpracy z Tribord by Decathlon.
W trakcie trwania akcji kilka tysięcy osób
skorzystało z otwartych spotkań z Instruktorami
Żeglarstwa w ramach warsztatów z nauki wiązania
węzłów żeglarskich oraz nauki budowy i obsługi
jachtu żaglowego.
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PROJEKTY
AKCJA EDUKACYJNA: OTWARTE DNI
ŻEGLARSKIE, REGATY RODZINNE
Fundacja co roku organizuje "Rodzinne Regaty
Żeglarskie Sztorm Cup " - nieodpłatny dzień
pełen żeglowania na Jeziorze Zegrzyńskim dla
rodzin z dziećmi.
W warsztatach i regatach zarówno w 2017, jak i
2018 r. wzięło udział ponad 40 rodzin, łącznie
ponad 140 osób. Organizacja wydarzenia
pozwoliła na popularyzację żeglarstwa jako
sportu rodzinnego, niezależnie od wieku.

FINANSOWANIE

Fundacja utrzymuje się wyłącznie ze składek
i darowizn, które można dobrowolnie
przekazywać na konto Fundacji.
Założyciel Fundacji - Sztorm Grupa przekazuje
regularne wpłaty na rzecz Fundacji, dodatkowo
od każdego sprzedanego produktu lub usługi
przekazuje 1 zł na konto Fundacji.
Zachęcamy wszystkie osoby indywidualne
oraz firmy i instytucje, które chciałyby
wspomóc działalność Fundacji – zarówno
w formie darowizn, ale również wspólnych
projektów, wolontariuszy i działań.
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