Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
za rok 2011

√
√
√
√

Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Data wpłynięcia sprawozdania

Miejsce na notatki MPiPS

(wypełnia MPiPS)

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe
Gmina

BIAŁYSTOK
Miejscowość

BIAŁYSTOK
Nr faksu

-

KLUB

AMAZONKI

W

BIAŁYMSTOKU
Województwo

Kraj

POLSKA

PODLASKIE

Ulica

Nr domu

OGRODOWA

12

Kod pocztowy

BIAŁYSTOK

E-mail

Nr lokalu

Nr telefonu

697 610 948

Strona www

amazonki@amazonki.bi
alystok.pl

www.amazonki.bialystok.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym

04.06.2004.

4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego

21.08.2009.

5. Numer REGON

BIAŁYSTOK
-

Poczta

15-027

Powiat

052239798

6. Numer KRS
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0000209562

REGINA
ŁUCJA
7. Skład organu zarządzającego organizacji ZOFIA
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej
przez
poszczególnych członków organu
zarządzającego)

ZALECH
TOCZYDŁOWSKA
LEWKOWICZ

- PREZES ZARZĄDU
- V-CE PREZES
- V-CE PREZES

ZARZĄDU
ZARZĄDU

ELŻBIETA MALINOWSKA - SEKRETARZ ZARZĄDU
ALBINA WANDAŁOWICZ - SKARBNIK ZARZĄDU
MAŁGORZATA MAKARSKA - CZŁONEK ZARZĄDU
JOLANTA ROKICKA
- CZŁONEK ZARZĄDU

8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej
przez
poszczególnych członków organu
kontroli lub nadzoru)

9. Cele statutowe organizacji

GRAZYNA

DUDEK - PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

ANNA BARWIŃSKA - CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
HELENA OSTASIEWICZ- CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

Wszechstronne działanie na rzecz osób leczonych z
powodu raka piersi, wzajemne wsparcie psychiczne,
pomoc praktyczna i samopomoc.
Systematyczne i konsekwentne przełamywanie barier
lęku przed rakiem w społeczeństwie.
Podnoszenie świadomości i wiedzy onkologicznej w
społeczeństwie.

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)
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10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych
organizacji na podstawie statutu organizacji)

- Promocja i organizacja wolontariatu Ochotniczek,
oraz cykliczne szkolenia, objęcie opieką pacjentek
leczonych na oddziałach onkologicznych BCO,
- udzielanie pomocy osobom dotkniętym rakiem
piersi, będącym w skrajnie trudnej sytuacji,
- zaznajamianie społeczeństwa z problematyką kobiet
po leczeniu raka piersi oraz możliwościami ich
powrotu do normalnego życia,
- przedstawianie problemów dotyczących kobiet z
rakiem piersi lokalnym organom władzy i instytucjom
odpowiedzialnym za organizację zdrowia publicznego,
- aktywne włączenie się do akcji na rzecz
profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób
nowotworowych, głównie raka piersi,
- organizowanie i prowadzenie profesjonalnej
rehabilitacji ruchowej i psychologicznej kobiet po
mastektomii,
- współdziałania z władzami, stowarzyszeniami,
organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi i
fundacjami działającymi na rzecz chorych i
niepełnosprawnych,
-organizacja edukacji kobiet z wiedzy onkologicznej
- rehabilitacja społeczna i integracja środowiska
kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi,
- zdobywanie i gromadzenie środków finansowych
umożliwiających realizację zadań statutowych,
- ochrona i promocja zdrowia,
- upowszechnianie i organizacja kultury fizycznej,
turystyki i aktywnego wypoczynku,
- organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i
sportowych.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego 1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem
wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA I
PROWADZENIA REHABILITACJI FIZYCZNEJ I
PSYCHICZNEJ OSOBOM DOKNIĘTYM RAKIEM PIERSI.
2. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE
UPOWSZECHNIANIA I ORGANIZACJI KULTURY
FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU.
3. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROMOCJI
I ORGANIZACJI WOLONTARIATU.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Opis działalności pożytku publicznego

© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

Opis głównych zadań podjętych przez organizację.
•Comiesięczne spotkania członkiń Klubu w celach informacyjnych,
wspierających, integracyjnych, edukacyjnych.
•Rehabilitacja fizyczną obejmująca ok. 100 osób tygodniowo: na sali,
w basenie, marsze Nordic – Walking, terapia tańcem i ruchem.
•Rehabilitacja psychiczna w formie terapii wspierającej proces
leczenia, terapii indywidualnej,terapii grupowej, działalności
psychoedukacyjnej.
•Wykłady, prelekcje, pogadanki lekarzy, psychlogów, pracowników ZUS
na spotkaniach klubowych i konferencjach.
•Pokazy oprotezowania, bielizny i kostiumów kąpielowych dla kobiet
po mastektomii, pokazy kosmetyczne.
•Spotkanie integracyjne dla 130 osób niepełnosprawnych przed
Świetami Bożego Narodzenia, wspólne spotkanie integracyjnorehabilitacyjne Amazonek ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi
w Choroszczy, wyjazd turystyczno-pielgrzymkowy 50 kobiet do
Warszawy i Częstochowy, turnus rehabilitacyjny w Jastrzębiej Górze
dla 50 kobiet po operacji raka piersi.
•Szkolenia permanentne 15 Ochotniczek i organizacja ich pracy
polegającej na cyklicznych odwiedzinach chorych kobiet po
operacji raka piersi na oddziale chirurgii onkologicznej BCO.
•Aktywne uczestnictwo w festynach, marszach i innych akcjach
dotyczących profilaktyki nowotworowej, promocji i ochrony zdrowia.
•Współpraca z mediami ( wywiady, rozmowy, wypowiedzi) w prasie
regionalnej i ogólnopolskiej oraz Radio i Telewizji.
•Współpraca z różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za organizację
zdrowia publicznego takimi jak: NFZ, Urząd Miejski w Białymstoku,
Białostockie Centrum Onkologii, Wojewódzki Ośrodek Koordynacyjny
profilaktyki raka piersi oraz ze Stowarzyszeniami osób
niepełnosprawnych i Federacją Stowarzyszeń "Amazonki"

2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku
publicznego

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo",
„cały kraj", „zagranica")

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej

tak
nie

2. Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp.

Nazwa placówki

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

1

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

4

-

-
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby
fizyczne

ok.650

Osoby
prawne

4

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

1. Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych
tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż
3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

I.Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po
operacji raka piersi:
-gimnastyka rehabilitacyjna na sali - 5 grup w
tygodniu po 10-12 osób w grupie,
-marsze terenowe Nordic Walking - treningi po 10
osób 1 raz w tygodniu w okresie od kwietnia do
października,
-terapia tancem i ruchem - 1 grupa 10-osobowa 1
raz w tygodniu od listopada do końca roku.
-rehabilitacja psychiczna:
-warsztaty terapii grupowej i wspierajacej
prowadzone w 2 grupach 10-osobowych 2 razy w
miesiącu,
-terapia i wsparcie indywidualne kobiet po
operacji raka piersi w zależności od potrzeb,
-psychoedukacja kobiet po operacji raka piersi
na comiesęcznych zebraniach Klubu.
II.Organizacja turystyki i aktywnego wypoczynku:
Wyjazd 60 osób do Choroszczy połączony ze
zwiedzaniem zabytków,zabawami sportowymi i
ogniskiem integracyjnym ze Stowarzyszeniem
Honorowych Dawców Krwi w Choroszczy.
III.Promocja i organizacja wolontariatu:
Cykliczne szkolenie 15 Ochotniczek. Objęcie
chorych kobiet leczonych na oddziale chirurgii
Białostockiego Centrum Onkologii opieką,
przygotowanie materiałów edukacyjnych
dotyczących rehabilitacji i postepowania po
operacji raka piersi, wsparcie psychiczne
chorych i ich rodzin.
12 Ochotniczek w ciągu 2011r odbyło ok.50 wizyt
i przeprowadziło 493 rozmowy udzielając
wsparcia i przekazując niezbędne informacje.
Kod PKD:

94,99,Z

Kod PKD:

94,99,Z

Kod PKD:

94,99,Z

2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
organizację nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo",
„cały kraj", „zagranica")

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
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1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
pożytku publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadaiącego/ych tej
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)

tak
nie

I.Prowadzenie rehabilitacji psychicznej i
fizycznej dla kobiet po mastektomii:
1.gimnastyka rehabilitacyjna w basenie dla 24
osób 1 raz w tygodniu,
2.zajęcia ogólnousprawniające w basenie 1 raz w
tygodniu dla 8 kobiet,
3.zajęcia z psychoterapii grupowej:
-rehabilitacja psychiczna i społecznawarsztaty grupowe na temat oceny postaw
bohaterów wspólnie obejrzanego filmu: Rok 1920,
-wspólne spotkanie integracjno-opłatkowe 130
kobiet niepełnosprawnych - Amazonek po operacji
raka piersi połączone z konkursem samodzielnie
wykonanych robótek związanych ze Świetami
Bożego Narodzenia, wspólne śpiewanie kolęd,
dzielenie się opłatkiem i poznanie tradycji
Bożonarodzeniowych w różnyh krajach świata.
Wysłuchanie koncertu kolęd polskich w wykonaniu
chóru Cantata z Dobrzyniewa Kościelnego.
II.Organizacja wspólnego wyjazdu turystycznopielgrzymkowego do Warszawy i Częstochowy w
październiku dla 50 kobiet niepełnosprawnych.
Zwiedzanie Cmentarza Wojskowego i Katolickiego
na Powązkach w Warszawie, zwiedzanie zabytków
Jasnej Góry oraz udział w XIV Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Kobiet po operacji raka piersi na
Jasną Górę.
Kod PKD:

94,99,Z

Kod PKD:

94,99,Z

Kod PKD:
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację odpłatnej działalności pożytku
publicznego

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo",
„cały kraj", „zagranica")

4. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

tak
nie

-

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg
klasyfikacji PKD, należy podać informację na temat trzech
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu
działalności)

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

-

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo",
„cały kraj", „zagranica")

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat)

48 971,39 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
3. Przychody z działalności gospodarczej
4. Przychody z działalności finansowej

0,00 zł
11 169,50 zł
0,00 zł
306,39 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

12 501,50 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:

10 000,00 zł
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w
tym:

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

0,00 zł

b) ze środków budżetu państwa

0,00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

10 000,00 zł
0,00 zł

d) z dotacji z funduszy celowych
7. Ze źródeł prywatnych ogółem:
a) ze składek członkowskich

w
tym:

14 994,00 zł
6 494,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych
c) z darowizn od osób prawnych

0,00 zł
8 500,00 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników
majątkowych)

0,00 zł

g) z nawiązek sądowych

0,00 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0,00 zł

8. Z innych źródeł

0,00 zł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego
w okresie sprawozdawczym
1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

-8 170,57 zł

2. Wynik działalności gospodarczej

0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

0,00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej
w poprzednich okresach sprawozdawczych
2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej
w okresie sprawozdawczym ogółem

4 820,00 zł
13 945,96 zł

3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

1

Rehabilitacja psychiczna i fizyczna kobiet po operacji raka
piersi.

2

Organizacja imprez z zakresu sportu, turytyki i aktywnego
wypoczynku.

916,32 zł

3

Działalność w zakresie promocji,edukacji i organizacji
wolontariatu Ochotniczek.

413,35 zł

4

Koszty administracyjne: Usługi telekomunikacyjne,oraz koszty
delegacji służbowych na warsztaty terapeutyczne i edukacyjne.
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10 771,50 zł

1 844,79 zł

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym, wraz z kwotą
1

-

0,00 zł

2

-

0,00 zł

3

-

0,00 zł

4

-

0,00 zł

Koszty ogółem:

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

36 420,25 zł

13 945,96 zł

7 374,89 zł

3 971,64 zł

24 340,07 zł

8 129,53 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 097,73 zł

962,23 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 607,56 zł

882,56 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
w
tym:

d) koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
świadczenia, amortyzacja
e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej
z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
f) pozostałe koszty ogółem:

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

z podatku od czynności cywilnoprawnych
z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień

-> jakich?

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej
działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r.
Nr 43, poz. 226)
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tak
nie

W tym:
wysokość kosztów
finansowana
z 1 % podatku
dochodowego
od osób fizycznych

własność
użytkowanie wieczyste

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:

najem
użytkowanie
użyczenie
dzierżawa
nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

0 osób

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są
już zatrudnione w organizacji)

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie, należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy
w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5
w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12.
Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej

0 etatów

1 osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)
tak

1. Organizacja ma członków

nie
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku
obrotowego

3. Zmiana członkostwa w organizacji

142 osób fizycznych
0 osób prawnych
organizacja pozyskała 16 członków
organizacja straciła 14 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji,
niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby
świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

tak
nie

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres nie dłuższy
niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji
w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w
tym:

0 osób

a) członkowie organizacji

0 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób
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c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób

d) członkowie organu zarządzającego

0 osób

e) inne osoby

0 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż
30 dni

63 osób
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji
w okresie sprawozdawczym)

a) członkowie organizacji

52 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej











0 osób

d) członkowie organu zarządzającego

7 osób

e) inne osoby

4 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

a) z tytułu umów o pracę

w
tym:

0,00 zł

wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

nagrody

0,00 zł

premie

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną
działalnością pożytku publicznego
w
tym:

0,00 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

0,00 zł
750,00 zł
0,00 zł
750,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą organizacji

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł
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7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń
w organizacji — wówczas należy wpisać te uwagi
w przygotowane pole)

Klub nie zatrudnia żadnych pracowników
administracyjnych i organizacyjnych. Wszystkie
zadania wykonują członkowie Zarządu,
wolontariuszki Ochotniczki oraz członkinie Klubu
społecznie. Jedyną osobą zatrudnioną na umowę o
dzieło była rehabilitantka prowadząca gimnastykę
rehabilitacyjną na sali w ciągu 1 miesiąca.

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
tak

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

nie

0,00 zł

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

-

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samorządu terytorialnego

tak
nie

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp. Nazwa zadania

Kwota

10 000,00 zł

1

REHABILITACJA PSYCHICZNA I RUCHOWA KOBIET PO MASTEKTOMII w 2011r

2

-

0,00 zł

3

-

0,00 zł

4

-

0,00 zł

5

-

0,00 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez
organy administracji rządowej

tak
nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp. Nazwa zadania

Kwota

1

-

0,00 zł

2

-

0,00 zł

3

-

0,00 zł

4

-

0,00 zł
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5

0,00 zł

-

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie
sprawozdawczym
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

tak
nie

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp. Nazwa zamówienia

Kwota

1

-

0,00 zł

2

-

0,00 zł

3

-

0,00 zł

4

-

0,00 zł

5

-

0,00 zł

X. Informacje uzupełniające
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej
20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Nazwa spółki

Lp.

Siedziba spółki

% udziałów
lub akcji
w kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

1

-

-

-%

-%

2

-

-

-%

-%

3

-

-

-%

-%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

-

2

-

3

-

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp.

Organ kontrolujący

Przedmiot kontroli

Data zakończenia
kontroli

1

Realizacja działań wynikających z Umowy: Rehabilitacja psychiczna i ruchowa
kobiet po mastektomii.

DEPARTAMENT SPRAW SOŁECZNYCH URZĘDU
MIEJSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

2

-

-

-

3

-

-

-

4

-

-

-
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6.12.2011

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia
2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

tak
nie

5. Dodatkowe informacje
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Klub Amazonki w Białymstoku działa od grudnia 1992 roku.Należy do ogólnopolskiej
Federacji Stowarzyszeń "Amazonki". Jest Klubem wiodącym Podlaskiej Unii Amazonek.
Zrzesza ok.150 kobiet, które dotknięte zostały chorobą nowotworową piersi, przeszły
operację i bardzo uciążliwe leczenie. Amazonki to kobiety po operacji raka
piersi,które same pokonały raka i teraz mają dość siły, by nieść pomoc i wsparcie
tym chorym osobom, które są na początku trudnej drogi walki z rakiem. Organizacja
nasza we współpracy z odpowiednimi instytucjami podejmuje wiele działań na rzecz
kobiet niepełnosprawnych, by znalazły wsparcie psychiczne, profesjonalną
rehabilitację fizyczną i psychiczną, zrozumienie i pomoc praktyczną. W ramach
promocji i ochrony zdrowia organizujemy otwarte konferencje edukacyjne na temat
profilaktyki raka piersi, nowoczesnych metod leczenia, rehabilitacji kobiet po
operacji, przekazujemy materiały dotyczące profilaktyki, poradniki dla kobiet po
operacji raka piersi i inne materiały informacyjne dotyczace chorób nowotworowych.
Staramy się systematycznie i konsekwentnie przełamywać bariery lęku przed rakiem w
społeczeństwie. Prowadzimy szeroko profilaktykę raka piersi i innych chorób
nowotworowych.
Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

REGINA ZALECH - PREZES

Podpis

Data wypełnienia
sprawozdania

6.03.2012r
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Miejsce na pieczęć organizacji, jeśli
organizacja posiada pieczęć

