
Sprawozdanie z działalności Fundacji Prometeusz _ szkolenia i ratownictwo

2008

1) Dane rejestracyjne fundacji:

a) nazwa fundacji: Fundacja Prometeusz-Szkolenia i Ratownictwo;

b) siedziba fundacji: ul. Racławicka 19 lok 23,0Ż-601' Warszawa;

c) adres fundacji: ul. Racławicka 19 lok 23,0Ż-601- Warszawa;

d) adres do korespondencji ul. Racławicka 19lok 23,0Ż-60l Warszawa;

e) adres poczty elektronicznej: fundacja@fundacjaprometeusz.pl

f) data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 19.L1'.20o7;

g) numer KRS: 0000292890;

h) statystyczny numer identyfikacyjny W systemie REGON: L4L5t569Ż;

i) dane członków zarządu fundacji

Jacek Szyzdek - prezes

Robert Sowiński _ wiceprezes

Janusz Skowroński - wiceprezes

j) określenie celów statutowych fundacji:

Celami Fundacji są:

7. Upowszechnianie wiedzy na temat promocji zdrowia

2. Wspieranie innowacyjnych działań w zakresie zdrowia publicznego

3. propagowanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego.

Propagowanie i nauczanie l'-szej pomocy w społeczeństwie,

4. Promowanie zawodów medycznych i innych związanych z ratownictwem

medycznym.

5' Podnoszenie kwalifikacji służb ratowniczych poprzez wprowadzanie najnowszych

światowych standardów.

2\ zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych;

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1'. Współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami

fizycznymi , w kraju i za granicą , w zakresie realizacji celów Fundacji;

2. organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji, WystaW, koncertów , zawodów sportowych oraz

innych imprez służących celom statutowym.

3. Ufundowanie stypendiów dla wyróżniających się absolwentów szkoleń.

4. organizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych

5" Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, szkoleniowo- edukacyjnej

i doradczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji oraz możliwość prowadzenia działalności

gospodarczej.
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6,/ Wymianę doświadczeń z innymi podmiotamiw kraju i za granicą w zakresie zdrowia

publicznego i ratownictwa medycznego.

Promowanie sponsorów i darczyńców Fundacjiw mediach krajowych i zagranicznych.

Wspieranie działalności innych osób prawnych ifizycznych, a także organizacji, których

działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Prowadzen ie bada ń i p rzygotowywa n ie ekspe rtyz.

Przygotowywanie i zarządzanie projektami w ramach Funduszy Europejskich w kraju i za

granicą w zakresie promocji zdrowia.

Współpracę z instytucjami zagranicznymi, w tym z fundacjami w zakresie gromadzenia

środków i dochodów ze zbiórek imprez publicznych, które fundacja przeznaczy na realizację

celów statutowych.

opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych;

Jesteśmy małą i młoda Fundacją, jednak działamy bardzo prężnie i mamy już duże

osiągnięcia W zakresie prowadzenia szkoleń certyfikowanych przez Europejską Radę

Resuscytacji (ERC).

W roku 2008 przeprowadziliśmy łącznie jeden kurs BLS-AED (Podstawowe Zabiegi

Resuscytacyjne - Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna)> podczas jednego kursu

podstawowych BLS-AED przeszkoliliśmy 30 uczestników, którzy otrzymali certyfikaty ERC

ważne przez 2 laIa. Wyszkoliliśmy również kadrę instruktorską podczas jednego

dwudniowego kursu instruktorskiego BLS-AED, w którym wzięło udział 30 uczestników.

oprócz kursów, Fundacja w roku 2009 przeprowadziła cykl imprez ,,5 złotych minut"

promujących zasadę ,,łańcucha przeŻycia", czyli zautomatyzowanych zachowań świadków

zdarzenia niejednokrotnie ratujących zdrowie lub życie ofiarwypadków ikatastrof.

W trakcie Dni Milanówka , Dożynek w Nadarzynie , prowadziliśmy pokazy profilaktyczne d|a

mieszkańców gmin, w celu podniesienia świadomości społecznej na temat rangi ,,łańcucha

przeżycia", promując jednocześnie ideę włączania się poszczególnych jednostek do

świadomego i umiejętnego reagowania w sytuacji kryzysowej.

W Vll Międzynarodowych Mistrzostwach Polski W Ratownictwie Medycznym 2008 w

Białymstoku Fundacja wystawiła drużynę rat. med.

4) odpisy uchwał zarządu fundacji;

Uchwała nr 1'/Żoo8 w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań

finansowych przewidzianych dla jednostek mikro

5) informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,

zapis, darowizna, środki ze źrodel publicznych, W tym z budżetu państwa i budżetu gminy);

7.

8.

9.

10.

]1.

3)
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6) informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację W ramach celów

statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;

7J działalność gospodarcza

nie prowadziła w 2008

a' informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą, nie prowadzi

b. Wynikfinansowyzprowadzonejdziałalności gospodarczei,

c' procentowy stosunek przychodu osiągnięteg o z działalności gospod arczei do przychodu

osią9niętego z pozostaNch Źrodeł;

8) informacje o poniesionych kosztach:
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9) dane o zatrudnieniu w fundacji:

brak osób zatrudnionych w 2008 r

łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji,

liczba osób zatrudnionych w fundacji zpodziałem na zajmowane stanowiska'

liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 9ospod arczei;

Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników w oparciu o umowę o pracę w 2008

10) dane o Wynagrodzeniach Wypłacanych w fundacji:
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/ wynagrodzenia,

nagrody,

premie,

inne świadczenia,

wyna g rodzen ia osób zatrud n ionych wyłączn ie w działa l ności gospod ar czej;

Fundacja w roku 2008 nie zatrudniała pracowników aniZarządu w oparciu o umowę o pracę, więc

nie ponosiła też kosztów wynagrodzeń.

11) dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Nie dotyczy.

12) dane o wydatkach na Wynagrodzenia z umów zlecenia;

W roku 2008 brak zawieranych umów-zleceń.

13) dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich

wysokości:

Fundacja nie udzielała pożyczek.

1-4) dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku;

PKO BP SA I O/Warszawa ul. Sienkiewicza tŻll$

- stan konta na dzień 31'.L2.2008 - 6 388,87 PLN

15) dane o nabytych obligacjach;

Fundacja nie nabyła obligacji.

16) dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcjiw spółkach prawa handlowego ze

wskaza niem tych spółek;

Fundacja nie nabyła żadnych udziałów ani akcji w spółkach handlowych

17) dane o nabytych nieruchomościach:

Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.

L8) dane o nabytych pozostałych środkach trwałych;

Fundacja nie nabyła żadnych środków.trwaĘch.'

19) dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych

sporządzanych dla celów statystycznych;
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20) dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych

sporządzanych dla celów statystycznych;
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21) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik

fina nsowy tej działalności;

Fundacja nie prowadziła działań zleconych przez podmioty państwowe

22) informa cja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz o

składanych deklaracjach podatkowych:

brak

W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzanej kontroli.
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Uchwała nr tlzooB Rady

Fundatorów Fundacji Prometeusz Szkotenia i Ratownictwo z dnia 1 stycznia 2008

w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych

przewidzianych dla jednostek mikro

Rada Fundatorów z uwagi na to, Że Fundacja Prometeusz _ szkolenia i ratownictwo

w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Żot3, poz' 303 -
tekst jednolity ze zm.) jest jednostką mikro, postanawia sporządzać sprawozdania finansowe

ŻOO8 z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro, o których

mowa w powołanej Ustawie o rachunkowości'

Podpisano:
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