Sprawozdanie z działalnościFundacji Prometeusz - szkolenia i ratownictwo medyczne 20L5

1)

dane rejestracyjne fundacji:

nazw a fundacj i, Fundacj a Prometeusz-Szkolenia i Ratownictwo

a)

b) siedziba fundacji, ul. Racławicka 19 lak23,02-601Warszawa
c) adres fundacji' ul. Racławicka 19 lok23,02-60l Warszawa
d) aktualny adres do korespondencji: ul. Racławicka 19 lok 23,02-60I Warszawa
e) adres poczty elektronicz nej, jeŻe1ifundacja taki posiada: fundacja@fundacjaprometeusz.pl
f) data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, 19.11.2007
g) numer KRS, 0000292890
h) statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON, REGON 14l'515692
i) danę członków zarządufundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i
adrę s zamie szkania czł onków zar ządu fu ndacj i)

Jacek Sryzdek - Prezes, Janusz Skowroński

j)

_ wiceprezes,

Robert Sowiński-wiceprezes

określenie celów statutowych fundacji;

Celanri Fundacji są

1. Upowszechnienie wiedz

2.
3.

4.
5.

2)

na temat promocji zdrowia

Wspieranie innowacyj n y ch działań w zakresie zdr owia publicznego
Propagowanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego
Propagowanie i nauczanie pierwszej pomocy w społeczeństwie
Promowanie zawodów medycznych i innych związanychz ratownictwem medycznym
Podnoszenie kwalifikacji służbratowniczychpoprzezwprowadzanie
światowych standardów.

najnowszych

zasady, formy i zakres działalnościstatutowej z podaniem rcaIizacji celów statutowych;

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjarrtipozaruądowymi oraz
osobami ftzycznymi' w kraju i za granicą w zakresie realizacji celów Fundacji
2. organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji, wystaw, koncertów, zawodów sportowych

3.
4.
5.

oraz innych imprez służących cęlom statutowym.
Ufundowanie stypendiów dla vłyróŻniĄących się absolwentów szkoleń

organizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji i sęminariów
naukowych
Prowadzenie działalnoŚci wydawniczej informacyjno-promocyjnej, szkoleniowoedukacyjnej i doradczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji oraz możliwości

ia działaInościgo spodarczej .
Wymianę doświadczeń z innymi podńiotami w kraju izagranicąw zakresie zdrowia
publicznego i ratownictwa medy cznego
Promowanie sponsorów i darczyflców Fundacji w mediach krajowychi zagrantcznych
Wspieranie działalnościinnych osób prawnychiftzycznych, atakŻe orgalizacji,
którychdziałalnośćjestzbieŻnazcelarriFundacji

prowadzer]

6.
7.
8.

ąą\I\
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g.

Prowadzenie badan i przygotowywanie ekspertyz
10' Przygotowanie i zarządzanie projektami w ramach Fundacji Europejskich w kraju i za
granicą w zakresie promocji zdrowia.
zakresie
1 1 . Współp racę z instytucj am i zagranicznymi w tym z fundacj ami w
gromadzenia środków i dochodów ze zbiorekimptezpublicznych, które fundacja
przęzrlaaza na r ealizację celów statutowych

3)

opis głównychzdaruefiprawnych w działalnościfundacji o skutkach finansowych;
Jesteśmy małą Fundacją jednak działarrty bardzo prężnie i mamy duże osiągnięcia w

za}resie prowadzenia szkoleń certyfikowanych przęzEuropejskąRadę Resuscytacji oraz
własnych kursów' W roku ŻOI5 przeprowadziliśmy w ramach IV Konkursu Praskiego z
Pierwszej Pomocy dla szkół Podstawowych dwa bezpłatne kursy BLS-AED (Podstawowe
Zabiegi Resuscytacyjne-Autom atyczna Defibrylacj a Zevłnętrzna) oraz kurs urazowy.
Zwienczęttiem kursów były organizowane przęzFundację Zawody z Pierwszej Pomocy
dIa26 druŻyn uczniów Szkół Podstawowych z PrawobrzeŻnej Warszawy. Zrckuna rok

projekt ten cieszy się coraz większym powodzeniem' a co zatymidziebierzę udział c,oraz
więcej nauczycieli i uczniów.
Kontynuowaliśmy współpracę z miastem Milanówek i gminąNadałZyfi. W czasie
świąttych miast prowadziliśmy pokazy ratowniczę dla mieszkańców. Fundacja
przeprowadziładvłakoncerty w dniu 3.I2.20I5 w Hali Widowiskowej warszawskiego
Torwaru poświęconę m.in. tematyce ,,5 złotychminut'' i ratowaniu ŻyciaIudzkiego przez
świadka zdarzenia.
w 2015 Fundacja pręznie zabezpieczałamedycznie biegi masowe w Warszawie
_ Samsung Irena Women's
podnosząc Ęm samym bezpieczenstwo uczestników i widzów
Run, Biegnij Warszawo, BMW Półmaraton Praski, Bieg Wegański, PZU Maraton
Warszawski.

4)
5)

odpisy uchwał zatządufundacji;
informacje o wysokości uzyskanych przycho dów, z wyodrębnieniem ich źródeł(np. spadek, zapis,
darowizna, środki ze źrodełpublicznych, w tym zbudzetupaństwa i budzetu gminy);
Uzyskane przychody w 20L5roku

wyniosły: 8Ż8 974,70

w tym:

-przychody ze szkolęn
- obstawy medyczne
- nadwyżka
- koncert

przychodów nad kosztami

muzyki

-

wynajem sprzęlu

-

przychody finansowe

- darowizny

6 660,00

338 139,24
57 69r,7r

233 93t,42
g 694,33

4,83
183 868,00

6) informacje o odpłatnych świadczeniachrealizowanychprzez fundację w ramach celów

statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

\N
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odpłatnei

Koszty z działalności
nieodpłatnej

6 660,00

4 005,47

7Ż2,00

Koncerly

233 931,42

Ż39 074,95

II0 3ŻI,ŻI

Obstawy medyczne

338139,Ż4

250 208,5r

3 723,75

Rodzaj

Prrychody

Szkolenia

KoszĘ z działalności

odpłatnej prowadząc
Fundacja w roku 2015 uzyskiwała przychody z działalnościstatutowej
płatne kur sy or az zab ezpieczaj ąc me dy cznie bie gi mas owe w War szawie

7)

działalnośćgospodafcza:

a)

9)

informacj a, czy fundacja prowadzi działalnośÓ gospodarczą -

danę o zatrudnieniu w fundacji: nie

a)

dotyczy

Łącznaliczbaosob zatrudnionych w fundacji,

b) i"rbuosób

c)

prowadzi

zatrudnionych w fundacji zpodziałemna zajmowane stanowiska,

|iczbaosób zatrudnionych wyłącznie w działalnościgospodarczej;

10) dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji: nie dotyczy

a)
b)

NagrodY;

c)

Premie;

d)

inne świadczenia;

e)

Wynagrodzenia - 2200,00 zŁ;

vłynagrodzenia osób zatrudnionych wyłączni e w działalnościgospo darczĄ;

nie dotycry
11) dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięc Znęgo wynagrodzenia:

wynagfodzenia,
a) wypłaconego łącznie człoŃom zarządui innych organów fundacji, zpodziaŁemna

nagrody' premie i inne świadczenia,
nagroc
b) wypłaconego osobom kierujący m działalnościągospod arcząz podziałem na wynagro dzenia,
premie i innę świadczenia;
12) dar'e o wydatkach na wynagrodzeniaz umów zlecenia;

z tytulu kosztów
Usługi obce - t8gŻ0r57rwynagrod zenia orazabezpieczenia społeczne
administracYjnYch - 2 200'00
według ich wysokości: nie
13) dane o udzielorty chprzezfundację poŻyczkachpieniężnych,zpodztaŁem
a) zę w skazaniem poŻy czkobiórców,
b) ze wskazaniem warunków przyznania poŻy czek,

c)

podanie podstawy statutowej udzielonych poŻy czek;

€^\
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banku;
14) dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych zewskazaniem

I

rachunek bieżący w

i5)

PKo BP SA I oAilarszawa

danę o nabytych obligacjach; nie

brak lokat' Ęlko

dotyczy

prawa handlowego ze wskazaniem
16) dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
tych spółek; nie dotyczy
17) dane o nabytych nieruchomościach: nie dotyczy

a) wysokościkwot wydatkowanych

b)

na nabycie nieruchomości,

przeznaczenie nabyych nieruchomoŚci

;

18) dane o nabytych pozostałych środkachtrwałych; nie

doĘczy

finansowych sporządzanych
19) dane o wartoŚci aktywów fundacji ujętych we właściwychsprawozdaniach
dla celów statystycznych;

AkĘwa trwałe - środek transportu
finansowych
20) dane o wartości zobowiązail'fundacji ujętych we właściwychsprawozdaniach
sporządzanych dla celów statystycznych; brak
oraz wynik finansowy
2I) dane o dztaŁalności zleconej fundacji ptzezpodmioty państwowe i samorządowe

tĄ

dziaLalności; nie dotyczy

2Ż) irformacja o rozriczeniufundacji z tytułu ciĘących zobowiązaipodatkowych; brak
23) info'*acja o składanych deklaracjach podatkowych'
- CIT-8

. PIT.4R
-

PIT-8AR

- PIT-11

W okresie sprawozdaw czymw Fundacji nie została przeprowadzona kontrola'

Fundacja Frometeusz
Szkolenia i Ratowntcnro
.Iunusz Słwwroński

ątt

