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ul. Aleksandrowicza 5   (Oddział Płucny)
skr.pczt.160,   26-600  Radom 1
tel:+48  361 49 23, fax/tel:+48 361 30 58(7)
Bank: PKO BP Nr: 42 1020 4317 0000 5002 0088 0476
lub:   BISE SA  Nr: 78 1370 1154 0000 1701 4639 9000


Informacje - 2007 (1)

         Fundacja Oddychanie  ustanowiona została 26 paź-dziernika 1989 roku, a zarejestrowana w marcu następnego roku, będąc wówczas pierwszą i jedyną fundacją z zakresu ochrony zdrowia w ówczesnym województwie radomskim.
          Od tego momentu nawiązaliśmy kontakty z ponad 400 osobami, organizacjami, firmami oraz instytucjami, uzyskując stamtąd pomoc, często wielokrotnie. 
         Gospodarujemy oszczędnie: widać to w wysokości poniesionych tzw. kosztów „zakładowych". Oczekujemy jednak nadal pomocy przy realizacji konkretnych celów  (p. strona ostatnia: wykaz funduszy celowych), zwłaszcza na uzupełniające zakupy sprzętu medycznego dla pionu chorób płuc publicznej służby zdrowia, działalność organizacji chorych na promocję różnych form zapobiegania chorobom płuc oraz na postęp na polu ich rozpoznawania i leczenia.  

Działalność fundacji w 2006 roku

Program I - PROFILAKTYKA	
			
 1. Promowaliśmy takie działania, które eliminują zanie-czyszczenia powietrza, wspieraliśmy akcje antynikotynowe. 
 2. Zaczynamy od niepowodzenia. Zamarła działalność ( a może tylko zawiesiła się?) powstałego przed 7 laty  Klubu Niepalących Fundacji Oddychanie. Traktujemy to jako fakt, a nie porażkę. Każda nasza dotychczasowa aktywność rodziła się w oparciu o spontaniczną potrzebę działania konkretnego ochotnika, lub malej grupy. W pewnym momencie uznali oni, że „swoje zrobili”. I chyba słusznie: obecnie coraz większa moda na niepalenie to także jedna ich cegiełka.
3. Zespół Prelegentów naszej fundacji uczestniczył w cyklu zajęć promocji zdrowia w radomskich szkołach.
5. W ubiegłym roku nie przyznano nagród fundacji. Instytucja nagród zaczyna się nieco deprecjonować, a cele, które w przeszłości były promowane przez nasze nagrody, są obecnie w znacznym stopniu realizowane instytucjo-nalnie (walka z  nikotynizmem,  zanieczyszczaniem powietrza). Nadal brak było kandydatur do nagród w dziedzinie zasług w zwalczaniu chorób płuc: radomskiej pulmonologii nie wspiera ani samorząd miejscowy, ani – niestety – działania centralne.  

 Program II -   DIAGNOZA  I   LECZENIE  CHORÓB  PŁUC

1. Fundacja korzysta z możliwości bezpośredniego dostępu do informacji oraz opracowań dotyczących sytuacji radomskiej pulmonologii, gdyż Siedziba nasza znajduje się na terenie oddziału płucnego w Radomiu.
2. 1 grudnia zorganizowaliśmy coroczną konferencję naukową pod nazwą Dzień PneumonologicznyPolskiego Towarzystwa Lekarskiego z udziałem kilkudziesięciu lekarzy różnych specjalności. Tematem wiodącym były nowe, międzynarodowe standardy postępowania w astmie oskrzelowej oraz przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Nadto dwa referaty pochodziły z radomskiego oddziału płucnego. Ponadto, współorganizowaliśmy 9 szkoleń lekarzy pionu chorób płuc naszego regionu.
3  W czerwcu Fundacja wydała  ważną pozycję ksiażkową: monografię 20 lat Domowego Leczenia Tlenem (DLT) w Polsce. Ta forma leczenia jest najtańszym sposobem rehabilitacji chorych z ciężką niewydolnością oddychania – mogą oni egzystować w swoim naturalnym środowisku, wśród najbliższych. Polska posiada wzorową organizację tej formy leczenia, a Radom ma jeden z najstarszych i wyróżniających się ośrodków DLT w kraju. Przy wydaniu książki pracowała trójka naszych lekarzy, opracowaliśmy materiał ponad 60 polskich ośrodków. Przedsięwzięcie współfinansowały dwie, współpracujące z nami fundacje z Bydgoszczy i Warszawy.
4. Również w czerwcu, w dniach 23-25 kilkoro z nas organizacyjnie włączyło się do jubileuszowej Konferencji Ośrodków DLT w Polsce w pobliskich Chlewiskach. Fundacja pokryła część kosztów, projektując i wykonując pamiątkowe medale dla zasłużonych weteranów na tym polu. Pokryliśmy też koszty uczestnictwa dwójki lekarzy w tej konferencji.
5. Pomagamy pewnej liczbie chorych w dostępie do świad-czeń, nieodpłatnym wypożyczaniu sprzętu leczniczego itp.
6. Uzupełniano zaopatrzenie w sprzęt  naszego szpitala  i oddziału płucnego: partycypowano ( kwotą 17.000) w zaku-pie dwóch karetek szpitalnych – m.in. do transportu chorych na choroby płuc, uruchomiono monitoring izby przyjęć i gabinetu bronchoskopowego oddziału płucnego (~2400 zł), przekazano kilka inhalatorów, oraz inne drobne urządzenia, konieczne dla zapewnienia ciągłości pracy aparatury, ważnej  np. dla rozpoznawania zaburzeń oddychania podczas snu.  
7. Grupa ochotników skupiona przy Szkole dla Chorych na Astmę Fundacji Oddychanie; prowadziła  regularne zajęcia dla chorych dorosłych i dzieci  w Klubie Osiedlowym Michałów -  ogółem odbyło się kilka takich szkoleń. 2 lutego kolejną, udaną imprezą zorganizowaną przez aktywistów szkoły, była Zabawa Karnawałowa, połączona z konkursami, nagrodami dla alergicznych i astmatycznych dzieci oraz … wykładami (przy kawie) dla ich rodziców.

Program III - PROMOCJA CELÓW  FUNDACJI
 1. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, organami państwa, publiczną służbą zdrowia, lokalną i regionalną prasą, radiem, TV.
2.  Promujemy cele Fundacji podczas każdej imprezy, regu-larnie  spotykamy się z jej  sponsorami i Przyjaciółmi.
3. Roczne sprawozdanie z naszej działalności dociera do publikatorów oraz do darczyńców. 

Program IV - FINANSE
   1. Minimalizujemy własne koszty, tzw. "zakładowe", któ-re kształtują się  na skromnym poziomie, a praca fundacji opiera się o ochotników, czyli  jest niepłatna.
  2.  Staramy się o odpowiedni  udział własnych dochodów w wydatkach na poszczególne cele szczegółowe.
3. Część przychodów przeznaczamy na powiększenie majątku fundacji - źródła przyszłych dochodów/rezerwy.
 4. Dla rzetelności rozliczeń z naszymi sponsorami prowadzona jest szczegółowa dokumentacja wszystkich funduszy celowych. Liczymy na to, że radomscy sponsorzy będą mieli większy udział w naszych dochodach;  w ubiegłych latach zdarzało się, że znacząca część darowizn pochodziła spoza terenu naszego regionu 
   5. Finanse fundacji są jawne a ich stan podajemy do publicznej wiadomości.
   6. Strukturę dochodów i wydatków w 2006 roku przedstawiono poniżej. 

Dochody ( stan na 31.XII. 2006)  złote
----------------------------------------------
·	Przychody  finansowe                  3 227
                 Zyski ze sprzedaży akcji 	-
                 Odsetki bankowe		           507
Dywidendy	                            2 720

·	Zyski  nadzwyczajne                   27 873
                 Darowizny pieniężne     	          351
                 Darowizny rzeczowe                             2 389
Darowizny celowe                                10 800
Pozostałe (zwrot nadpłat VAT itp)       14 333

·	Inne  przychody	                            4 361
Ze  świadczeń  celów  statutowych          4 361
                 Zadan. zlec.przez  j. samorz./ i państw          0
Dotacje jedn. samorządu i państw.                0
---------------------------------------------------
RAZEM		                          35 461

b/  Wydatki ( stan na 31.XII. 2006)    złote
------------------------------------------------
·	Koszty zakładowe	           2 877
Koszty biura i zarządu	           1 785
Usługi obce	   	          1 092
Pozostałe                                                    -

·	Wydatki z funduszy celowych       39 802
Wydawnictwa (Rad.Roczn. Lekarski.)       153
Wydawnictwo ( 20 lat DLT w Polsce)  12 320
Sprzęt dla placówek medycznych           22 236
Konferencje naukowe, sympozja              3 263
Szkolenia indywidualne lekarzy                  466
Szkoła Chorych na Astmę                         1 305
Zespół bezdechu sennego (OBS)                    59


·	Pozostałe  (podatki, odpisy, in.)      4 740
Podatek od dywidend                                  519
Inne podatki                                                  71
Amortyzacja                                             4 150

RAZEM			          47 419

          Saldo  (strata) na koniec roku wyniosła 11 958 zł;   znajduje ona pokrycie w istniejących rezerwach na kontach   wieloletnich  funduszów celowych (aktualnie 21 750 zł) oraz w pozostałym majątku finansowym fundacji.  
7. Majątek fundacji ulokowany jest w kilkunastu różnych przedsięwzięciach:  akcji, udziałów, nieruchomości oraz w banku i kasie ( Giełda Papierów Wartościowych = 18%, fundusze powiernicze = 17,3 %, akcje banku BISE SA 6,7 %, nieruchomość rolna =  19,5%, inne środki trwałe = 17,5%, wartość magazynu= 6,5%  wolne środki w banku i kasie = 14,5 %. Rynkowa wartość majątku, po cenach zakupu to ponad 180  tys. złotych, jest trudna do określenia, gdyż jego część – ok. ¼ – znajduje się poza obrotem publicznym (giełdą).

Majątek Fundacji1
Rok                  cena zakupu        wartość rynkowa
-------------------------------------------------
1989	           120    	           120
1990	         7 590	       10 050
               1992	       13 830	          ?
               1994	       27 329	          ?
1996	       27 527               ~  40 000
1998               80 6672              ~  85 000
2000               93 0172               >100 000
2002             104 1112              >100 000
2004             141 9132             > 150 000
2005             151 0662              > 160 000
2006             154 1362,3            > 180 000

1    stan na dzień 31.XII. każdego roku
2 w  tym:  nieruchomość  rolna (30.000)
3 w  tym: amortyzacja  (14 991)
    
Zakończenie. Plany na 2007 rok

    1. Fundacja będzie działała w czterech głównych programach, na zasadach pracy społecznej – ochotniczej,  i w zakresie sprawdzonym dotychczas.
    2. Podobna będzie struktura wydatków:  co najmniej 80% przychodów zużyjemy ściśle na cele statutowe, a ewentualną nadwyżkę przeznaczymy na rezerwy, co pozwoli na pewną niezależność od rocznych wahań wielkości przychodów, oraz - co najważniejsze - na możliwość kontynuacji wieloletnich programów.
3. Oczekujemy, że nasi „starzy” i  nowi  Przyjaciele pomogą  w urzeczywistnieniu celów statutowych, których wykaz przypominamy poniżej.

AKTUALNIE (2007)  ISTNIEJĄCE FUNDUSZE CELOWE FUNDACJI  -  OFIARODAWCA  MOŻE WSKAZAĆ /WYBRAĆ  JEDEN  Z  NICH – 
 W  NAWIASACH PODANO  NAZWĘ   SKRÓCONĄ 

1.	wszelkie cele statutowe wymienione poniżej     ( cele statutowe),
2.	profilaktyka, promocja zdrowia ( profilaktyka 
3.	Klub Niepalących  ( klub )
4.	Szkoła Chorych na Astmę  (szkoła),
5.	konferencje naukowe ( konferencje)
6.	indywidualne szkolenia lekarzy (szkolenia) 
7.	doroczne konferencje i  nagrody  statutowe fundacji  ( nagrody),
8.	domowe leczenie tlenem (Ośrodek DLT),
9.	leczenie zaburzeń oddychania w czasie snu ( Ośrodek OBS),
10.	wydawnictwa naukowe, (Radomski Rocznik Lekarski)  (-\RRL),
11.	diagnostyka, wspieranie nowych metod ( diagnostyka)
12.	uzupełniające zakupy sprzętu medycznego dla placówek chorób płuc  ( sprzęt),
13.	informacja naukowa  ( komputer –Internet -informacja),
14.	profilaktyka rozedmy płuc i zapaleń oskrzeli (Program POChP)

UWAGI DODATKOWE:

-   każdy ofiarodawca może wskazać jeden lub więcej wymienionych  wyżej  celów darowizny,
-  wszyscy sponsorzy,  zwykle w  marcu otrzymują sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni, w tym:  finansowe.   
- prosimy także o głosy i propozycje dotyczące programu naszej działalności	
Biuro Fundacji Oddychanie 
                                                                       marzec-czerwiec 2007


