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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZARZĄDU   FUNDACJI R2                                                                         ZA 2012 ROK


z siedzibą: 
Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków 
posiadającej NIP 679-296-48-62, REGON 120631650, KRS 0000298812

wpisanej do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS w dniu 11 lutego 2008 roku pod numerem 0000298812,

Zarząd fundacji R2 w składzie :

Prezes Zarządu Jarosław Maj, 
Zam. ul. Podkowińskiego 1/40 w Krakowie
Wiceprezes Zarządu Mikołaj Spodaryk,
Zam. ul. Kasztanowa  14 w Krakowie
Członek Zarządu Jan Harasiewicz 
Zam. ul. Golkowicka 22 w Krakowie



niniejszym prezentuje działalność Fundacji w roku 2012 r.

I. 		Cele, formy i zakres działalności Fundacji R2

Zgodnie z § 9  Statutu cele Fundacji stanowią:
1. ratownictwo i ochrona ludności;
2. ochrona i promocja zdrowia;
3. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 
4. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
6. działalność charytatywna;
7. promocja i organizacja wolontariatu;
8. współpraca w zakresie wyżej wymienionych celów z organami administracji, jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich związkami i stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, gospodarczymi, naukowymi oraz ze służbami publicznymi.

Zgodnie z § 10  Statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1.  Organizowanie i prowadzenie służby ratowniczej, w tym:
- 	zrzeszanie ratowników,
- 	szkolenie ratowników,
- 	wykonywanie działalności ratowniczej,
-	tworzenie i utrzymanie stacji ratunkowych, 
-	udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych.
-	doskonalenie i rozwijanie ratownictwa medycznego,
-	zapewnianie odpowiednich warunków do pełnienia służby ratowniczej,
-	współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi
2.  Prowadzenie działalności profilaktycznej, w tym:
- 	prowadzenie działalności informacyjnej oraz instruktażowej w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
- 	realizowanie wśród społeczeństwa szerokiej edukacji w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy.
 3. Współpracę z organizacjami, instytucjami, a także placówkami naukowymi w celu doskonalenia sposobów i metod ratowania osób. 
4. Popieranie wynalazczości, racjonalizatorstwa oraz produkcji taboru i sprzętu ratunkowego zwiększającego  bezpieczeństwo. 
5.  Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, 
6. Wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, edukacyjno-szkoleniowych oraz informacyjno - prawnych.
7.  Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii.
8. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie   użytecznych 
9.   Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji.
10. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
11. Udzielanie wsparcia, w tym technicznego, finansowego i rzeczowego  inicjatywom i organizacjom pozarządowym,
12. Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, zjazdów
13. Organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji
14. Organizowanie zbiórek charytatywnych.
15. Organizowanie wolontariatu.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Z dniem 3 listopada 2008 roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Szczegółowe cele, jakie postawiła przed sobą Fundacja w swojej działalności to:
	prowadzenie działalności ratowników motocyklowych i rowerowych we współpracy z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym, Państwową Strażą Pożarna w Krakowie, Strażą Miejską Miasta Krakowa

nabór i przeszkolenie wolontariuszy w celu stworzenia Grupy Ratowników Rowerowych i Motocyklowych R2, której głównym zadaniem byłoby zapewnienie bezpieczeństwa i niesienie pomocy przedmedycznej obywatelom Miasta Krakowa i licznie odwiedzającym miasto turystom w rejonach, do których dotarcie karetki pogotowia jest utrudnione, tj. w rejonie centrum i Starego Miasta;  
promocję zdrowia i szerzenie idei udzielania pierwszej pomocy poprzez przeprowadzanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla różnych środowisk społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
wsparcie organizacji imprez kulturalnych poprzez udzielenie zabezpieczeń medycznych. 
Cele te z powodzeniem zrealizowała. 


Od dnia 1 maja 2012 grupa ratowników R2 rozpoczęła pełnienie dyżurów, w trakcie których patrolowali miasto i udzielali pomocy potrzebującym i ofiarom wypadków.
W okresie od maja do października ratownicy motocyklowi i rowerowi R2, pełnili swoją samodzielną służbę ratowniczą oraz dyżury ratownicze, na wezwanie dyspozytora CPR na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Małopolski, udzielając pomocy mieszkańcom oraz turystom, odwiedzającym Kraków szczególnie licznie w sezonie letnim, pełnili swoją służbę ratowniczą, dyżury aktywne, samodzielne jak i we współpracy z Państwową Strażą Pożarną i Strażą Miejską w Krakowie.
Raport z dyżurów ratowniczych sezonu ratowniczego 2012, pełnionych we współpracy z CPR # 112; w załączeniu jako integralna część tego sprawozdania merytorycznego.
Niezależnie od pełnionych ochotniczych dyżurów ratowniczych rowerowych i motocyklowych zgodnie z cotygodniowym grafikiem dyżurów (piątki, soboty, niedziele), ratownicy R2 brali udział w dodatkowych pokazach medycznych i szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej:

Dnia 1 maja ratownicy motocyklowi zabezpieczali 1 Bieg Ziemi Limanowskiej czuwając nad bezpieczeństwem uczestników biegu.
Dnia 6 maja ratownicy rowerowi jak i motocyklowi zabezpieczali maraton Skandia Bike Marathon a 12 maja dbali o bezpieczeństwo podczas X Międzynarodowego Biegu Skawińskiego
Dnia 16 maja ratownicy Fundacji wzięli udział w organizacji I Otwartych Mistrzostw Pierwszej Pomocy we współpracy z Akademią Medyczną im Andrzeja Frycza - Modrzewskiego, podczas których dbali o prawidłowy przebieg zawodów.
Dnia 19 maja podczas Dni Dzielnicy III ratownicy prowadzili instruktaż pierwszej pomocy oraz przeprowadzili pokazową akcję ratunkową podczas obchodzenia uroczystości.
Dnia 27 maja ratownicy rowerowi czuwali nad bezpieczeństwem uczestników Święta Rodziny Krakowskiej organizowanego przez urząd Miasta Kraków na bulwarach wiślanych.
W czerwcu ratownicy Fundacji prowadzili szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w szkołach podstawowych, ale także przedszkolach m. In Przedszkolu „Ptasie Radio” czy też „Kangurowym Przedszkolu” podczas których najmłodsi obywatele zostali zapoznani z zasadami wezwania pomocy i udzielenia pomocy na miejscu zdarzenia.
Ponadto w dniach 22-24 czerwca ratownicy motocyklowi dbali o bezpieczeństwo uczestników podczas 4 Wyścigu górskiego – Przełęcz nad Odrą, a także zabezpieczali zlot motocyklowy w Borku k. Bochni: Easy Rider Party.
Dnia 22 lipca zespół 2 ratowników na motocyklu wziął udział w Okręgowych Mistrzostwach Drogowych odbywających się podczas Europejskiego dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i zajął w nich miejsce I.
W dniach 15-19 sierpnia ratownicy na motocyklach i rowerach ratunkowych zabezpieczali Festiwal Pierogów który odbywał się na Małym rynku w Krakowie.

Dodatkowy od 1 maja do 31 grudnia Fundacja podjęła się realizacji projektu „Pierwsza Pomoc – Lubię To!” współfinansowanego  ze środków Programu Operacyjnego Fundusz inicjatyw Obywatelskich w ramach którego zorganizowane zostały spotkania nad woda odbywające się nad przystanią Horn w Krakowie podczas których wszyscy zainteresowani mogli poznać zasady udzielania Pierwszej Pomocy, Tramwaj Ratunkowy R2 w którym ratownicy zachęcali pasażerów do reagowania na sytuacje zagrażające życiu, wydany został Poradnik Pierwszej Pomocy rozdawany wszystkich chętnym podczas wszelakich wydarzeń i spotkań oraz specjalistyczne szkolenia dla wybranej grupy uczestników projektu podczas których przez 8 h mogli oni zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedyczej.

Ponad to od 1 sierpnia do 30 października Fundacja realizowała zadania publiczne współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków pt. „Ratownik Do Kwadratu” oraz „Pierwsza Pomoc Lubię To” dzięki którym zorganizowano spotkanie promocyjne na Rynku oraz Tramwaj Ratunkowy. Podczas tych wydarzeń mieszkańcy Krakowa mogli w praktyce przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy. Dodatkowo zrealizowane zostały szkolenia wewnętrzne dla ratowników Fundacji podnoszące ich kwalifikację.

W dniu 15 oraz 29 września ratownicy motocyklowi zabezpieczali Koncerty odbywające się w Dolinie Będkowskiej.
W dniu 20 października odbyło się zabezpieczenie Familijnego Pikniku charytatywnego WKS Wawel, które było wydarzeniem zamykającym sezon ratowniczy dla zespołów motocyklowych.
25 listopada ratownicy przeprowadzili Szkolenie z zakresu Pierwszej pomocy dla wolontariuszy Hospicjum przy szpitalu Bonifratów w Krakowie.




		         Wszystkie osoby zaangażowane w działalność ratowniczą  Fundacji R2 działają jako ochotnicy Motocyklowego I Rowerowego Pogotowia Ratunkowego Grupy Ratowniczej R2. Fundacja nie zatrudnia pracowników oraz nie wypłaca wynagrodzeń członkom organów statutowych.

			 Z Poważaniem



     Jarosław Maj                                Mikołaj Spodaryk                            Jan Harasiewicz            





