 
	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
2006             154 1362,3            > 180 000
2007             168 363              > 200 000
2008             161 095              > .200 000

1   stan na dzień 31.XII. każdego roku
2  w  tym:  nieruchomość  rolna (30.000)
3  w  tym: amortyzacja  (22 000)
    
Zakończenie. Plany na 2009 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 (2009)  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.	kolonia zdrowotna Szkoły Astmy  ( kolonia) ,
6.	konferencje naukowe ( konferencje)
7.	indywidualne szkolenia lekarzy (szkolenia) 
8.	doroczne konferencje i  nagrody  statutowe fundacji  ( nagrody),
9.	domowe leczenie tlenem (Ośrodek DLT),
10.	leczenie zaburzeń oddychania w czasie snu 
     ( Ośrodek OBS),
11.	wydawnictwa naukowe, w tym: "Radomski Rocznik Lekarski"  ( Rocznik-RRL),
12.	diagnostyka, wspieranie nowych metod w medycynie  ( diagnostyka)
13.	uzupełniające zakupy sprzętu medycznego dla placówek chorób płuc  ( sprzęt),
14.	komputeryzacja  zakładów  płucnych,  informacja naukowa  ( komputer -Internet),
15.	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 2009













FUNDACJA ODDYCHANIE





 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 KRS00037851 NIP 796-10-63-229  e: pulmo@wss.com.pl    


Informacje - 2009 (1)

    Fundacja Oddychanie  ustanowiona została 26 października 1989 roku, a zarejestrowana w marcu następnego roku, będąc wówczas pierwszą i jedyną fundacją z zakresu ochrony zdrowia w ówczesnym województwie radomskim.

       Za kilka miesięcy mija nam 20 lat. Stąd nasz zamiar, aby następne biuletyny roczne rozpoczynać od części historycznej, w skrócie opisującej wcześniejszą działalność fundacji, obejmującej okres już prawie całego pokolenia. 

       Od momentu powstania nawiązaliśmy kontakty z ponad 400 osobami, organizacjami, firmami oraz instytucjami, uzyskując stamtąd pomoc, często wielokrotnie. 
         Gospodarujemy oszczędnie: widać to w wysokości poniesionych tzw. kosztَw „zakładowych". Oczekujemy jednak nadal pomocy przy realizacji konkretnych celَw  (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 2008 roku

         Na wstepie należy zaznaczyć, że ostatnie 2 lata nie były okresem sprzyjającym naszej działalności. Region radomski przeżywał wielomiesięczne zakłócenia w działalności ochrony zdrowia, w tym  spowodowane długotrwałą walką lekarzy o godziwe wynagrodzenia, łącznie z uciążliwymi strajkami i innymi formami prostestów.  Dziedzina chorób płuc dodatkowo notuje regres, w następstwie naturalnego ubytku fachowych kadr lekarskich, a drugiej strony istnieją od kilku lat znaczne ograniczenia administracyjne dla  lekarzy chcących podjąć trud  specjalizacji  w dziedzinie chorób płuc (centralizacja ośrodków specjalizacyjnych, dwustopniowość samej specjalizacji , co w praktyce oznacza okres 10 lat na jej uzyskanie). 

Program I - PROFILAKTYKA	
			
 1. Promowaliśmy takie działania, które eliminują zanieczyszczenia  powietrza oraz wspieraliśmy akcje antynikotynowe. 

 2. Mamy także porażki. W roku ubiegłym zawiesiła swoją działalność Szkoła Chorych na Astmę, od 1997 roku prowadzona przez dr Boguckiego oraz inżyniera Głowackiego. Inny rodzaj aktywności w tej dziedzinie ci sami aktywiści Fundacji prowadzą obecnie przy stowarzyszeniu Kocham Radom. Tym niemniej, nasza Szkoła w dużym stopniu przyczyniła się do podniesienia rangi, poziomu leczenia i rehabilitacji u chorych   na astmę w regionie radomskim. Kwestia ewentualnej reaktywacji zależy – tak jak pozostała działalność – od spontanicznej potrzeby i  konkretnego działania pojedynczego człowieka lub malej grupy inicjatywnej. 

5. Po raz kolejny nie przyznano nagród fundacji. Instytucja nagród zaczyna się nieco deprecjonować. Niektóre  cele, w przeszłości  promowane przez nasze nagrody, są obecnie w znacznym stopniu realizowane instytucjonalnie (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. 3 grudnia zorganizowaliśmy coroczną konferencję naukową pod nazwą Dzień PneumonologicznyPolskiego Towarzystwa Lekarskiego z udziałem kilkudziesięciu lekarzyr różnych specjalności. Wykładowcami byli specjalisci problemow szczegółowych z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie   oraz lekarze radomskiego oddziału chorób płuc, a tematyka obejmowała  aktualne standardy profilaktyki, diagnostyki  i leczenia zatorowości płucnej, podstawom rehabilitacji oddechowej a także trudnościom w rozpoznawaniu długo zalegających ciał obcych w oskrzelach. Dodatkowo sfinansowano szkolenia lekarzy, w tym współorganizowano comiesięczne posiedzenia naukowe lekarzy pionu chorób płuc naszego regionu – 9 w minionym roku.

3 Wydano kolejny, już 11 tom Radomskiego Rocznika Lekarskiego, Zamieszczone w nim prace oryginalne, referaty, cześć historyczna oraz wspomnienia lekarzy pochodzą z  rożnych specjalności. Rocznik zatem jest  jedną z nielicznych form  integrujących środowisko medyczne naszego regionu. Od kilku lat aktywnie współpracują  z redakcją nasi  stomatolodzy, którym udostępniliśmy łamy Rocznika.                                                                                                                                 

4. Pomagamy pewnej liczbie chorych w dostępie do świadczeń, nieodpłatnym wypożyczaniu sprzętu leczniczego itp.

5. Uzupełniano zaopatrzenie w sprzęt  naszego szpitala  i oddziału płucnego: tym razem zakupiono cztery  pełne stanowiska  komputerowe, przekazując kolejne inhalatory oraz inne drobne urządzenia, konieczne dla zapewnienia ciągłości pracy aparatury, 
                                                                                                                                                  
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 każ dej imprezy, regularnie  spotykamy się z jej  sponsorami i innymi Przyjaciółmi.

3. Roczne sprawozdanie z naszej działalności dociera do publikatorów oraz do darczyńców. 

Program IV - FINANSE

   1. Minimalizujemy własne koszty, tzw. "zakładowe", które wciąż kształtują się  na skromnym poziomie,  a cała praca fundacji wciąż opiera się o ochotników - czyli  nie jest płatna.

  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, czyli na 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 2008 roku przedstawiono poniżej. 
 Dochody ( stan na 31.XII. 2008)  złote
------------------------------------------------
·	Przychody  finansowe                   7  717
Zyski ze sprzedaży akcji 	         4 414
Odsetki bankowe		            330
Dywidendy                                               2 973             

·	Zyski  nadzwyczajne                     3 000  
Darowizny pieniężne     	              -
Darowizny rzeczowe                                    - 
Darowizny celowe                                  3 000
Pozostałe (zwrot nadpłat VAT itp)            -

·	Inne  przychody	                            2 156
Ze  świadczeń  celów  statutowych          2 156 
Zadan. zlec.przez  j. samorz./ i państw          -       
Dotacje jedn. samorządu i państw.                - 
--------------------------------------------------- 
RAZEM		                            12 873

b/  Wydatki ( stan na 31.XII. 2008)    złote
------------------------------------------------
·	Koszty zakładowe	            1 551
Koszty biura i zarządu	                                 515
Usługi obce	   	            1 036
Pozostałe                                                    -

·	Wydatki z funduszy celowych       18 0261	
Wydawnictwa (Rad.Roczn. Lekarski.)      3 497
Sprzęt dla placówek medycznych                 400
Konferencje naukowe, sympozja                3 049
Szkolenia indywidualne lekarzy                 9 800
Szkoła Chorych na Astmę                         -
1wydatki netto- bez podatku VAT	

·	Pozostałe  (podatki, odpisy, in.)      3 786
Podatek od dywidend                                   564
Inne podatki                                                  -
Amortyzacja                                              3 222

RAZEM			          23 363

       Strata za rok 2008 wyniosla 10 490 zł,  pokryta ona zostaje z rezerw wieloletnich  funduszy  celowych  (aktualnie w wysokości ponad 48 000 zł). 
                                                                                                                                                                                                            7. Majątek fundacji ulokowany jest w ponad dziesięciu różnych przedsięwzię-ciach, w postaci  akcji, udziałów, nieruchomości oraz w banku i kasie: 
( Giełda Papierów Wartościowych = 25%, fundusze powiernicze = 23 %, nieruchomość rolna =  19%, inne środki trwałe = 16%, wartość magazynu= 5,5%  wolne środki w banku i kasie = 10%. Rynkowa wartość majątku – po  cenach zakupu to ponad 160  tysięcy  złotych – jest  trudna do określenia, gdyż jego część – około 1/5 (nieruchomość) – znajduje się poza obrotem publicznym (giełdą). Wspomniana nieruchomość, stanowiąca dotąd  ½ współwłasności, w 2008 roku, w wyniku długiej procedury sądowej stała się wyłączną własnością Fundacji, ma też założoną nową księgę wieczystą. 

