„Morza są słone od potu marynarzy
i łez bliskich po nich.”

SKWER LUDZIOM MORZA
Szanowni Państwo !
Od kilku lat naszej działalności, z różnych rejonów kraju, jak również z zagranicy
przyjeżdżają do Fundacji rodziny, które straciły swoich bliskich na morzu, pozostawione
samymi sobie, ze swoim bólem, cierpieniem, bezsilnością na zdarzenia losowe jakie je
dotknęły.
Liczba takich rodzin przez cały czas rośnie. Są to rodziny, których bliska osoba zginęła
w katastrofie morskiej m.in. na m/f HEWELIUSZ, m/t ATHENIAN VENTURE, m/s
KRONOS, jak również w pojedynczych zdarzeniach.
Bardzo często po spotkaniu, mają potrzebę zapalenia symbolicznego światełka pamięci,
dla Tych którym nie było dane powrócić z morza.
W Wolinie, gdzie siedzibę ma Fundacja, takiego miejsca nie ma …
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom z inicjatywy Fundacji oraz Rodzin, których
bliscy nie powrócili z morza w różnym czasie, miejscach i okolicznościach,
powstał projekt pn. Skwer LUDZIOM MORZA. Głównym jego elementem będzie,
umieszczona na kamieniu polnym tablica upamiętniająca „Wszystkich Tych,
którzy bez względu na czas, miejsce i okoliczności nie powrócili z morza do swoich
bliskich” odlana w brązie.

Szanowni Państwo,
realizacja tego projektu w dużej mierze zależeć będzie przede wszystkim od ofiarności
darczyńców i sponsorów, na których zrozumienie i życzliwość liczą owdowiałe Rodziny.
Pełni nadziei na przychylność z Państwa strony, zwracamy się z prośbą o wymierną
pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia (m.in. poszukujemy kotwicy, kamienia polnego
o wymiarach wys. 120-150 cm, szer. 80-100 cm) oraz zachęcamy zainteresowanych do
objęcia Patronatem powstanie Skweru LUDZIOM MORZA.
Zwracamy się z prośbą do osób fizycznych i prawnych o wsparcie tej inicjatywy
oraz rozpropagowanie jej idei.

Każdy, kto chciałby w jakikolwiek sposób zaangażować się w realizację tego
projektu, proszony jest o kontakt z nami.

Z gorącymi pozdrowieniami,
Fundacja „OSTATNI REJS” oraz owdowiałe Rodziny

Darowizny wpłacone na konto Fundacji OSTATNI REJS można odpisać od podatku w PIT
rocznym (nie mylić z 1%)*
*Darczyńcy wspierający działania statutowe Fundacji w formie darowizny mogą
skorzystać z możliwości odliczenia darowizny od dochodu na podstawie art. 18
ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych
(10%) albo na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych (6%).
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