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Formularz należy wypełnić w języku polskim;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

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

KLUB AMAZONKI W BIAŁYMSTOKU
Kraj POLSKA

Województwo PODLASKIE

Powiat BIAŁYSTOK

Gmina BIAŁYSTOK

Ulica OGRODOWA

Nr domu 12

Nr lokalu -

Miejscowość BIAŁYSTOK

Kod pocztowy 15-027

Poczta BIAŁYSTOK

Nr telefonu 697 610 948

Nr faksu -

E-mail: amazonki@amazonki.bialystok.pl

Strona www amazonki.bialystok.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON

052239798

04.06.2004
21.08.2009
6. Numer KRS

0000209562

Imię i nazwisko

Funkcja

REGINA ZALECH
ŁUCJA TOCZYDŁOWSKA
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji HELENA OSTASIEWICZ
pełnionej przez poszczególnych członków organu
ALBINA WANDAŁOWICZ
zarządzającego)
LUCYNA DORACZYŃSKA
KRYSTYNA ARCISZEWSKA
NINA PAWŁOWSKA
7. Skład organu zarządzającego organizacji

PREZES ZARZĄDU
VICE PREZES ZARZĄDU
VICE PREZES ZARZĄDU
SKARBNIK
SEKRETARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU

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

Funkcja

GRAŻYNA DUDEK

PRZEWODNICZĄCA

ANNA BARWIŃSKA

CZŁONEK

GRAŻYNA MUDREWICZ

CZŁONEK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Wpisany do KRS
X
X
X
X
X
X
X

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Wpisany do KRS

X TAK
X TAK
X TAK

1.Opis działalności pożytku publicznego

Główne zadania podjęte przez Klub Amazonki w Białymstoku w roku 2013.

1.1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację



Comiesięczne spotkania członkiń Klubu w celach informacyjnych, wspierających,
integracyjnych, edukacyjnych.



Rehabilitacja fizyczna obejmująca ok. 100 osób tygodniowo: na sali, w basenie.



Rehabilitacja psychiczna w formie terapii wspierającej proces leczenia, terapii indywidualnej,terapii grupowej, działalności psychoedukacyjnej oraz rehabilitacja społeczna.



Wykłady, prelekcje, pogadanki lekarzy, psychlogów, pracowników ZUS na spotkaniach
klubowych i konferencjach edukacyjnych.



Pokazy oprotezowania, bielizny i kostiumów kąpielowych dla kobiet po mastektomii.



Organizacja jubileuszowych obchodów z okazji XX – lecia działalności Klubu Amazonki
w Białymstoku.



Konferencje edukacyjne dla Klubów Podlaskiej Unii Amazonek z Białegostoku, Bielska
Podlaskiego, Suwałk, Lipska na temat: „ Onkologia XXI wieku”, „Jakość życia Amazonek
po operacji raka piersi” „Kluby Amazonek - Twoją szansą”.



Spotkanie integracyjne przed Świętami Bożego Narodzenia (120 uczestników). Wyjazd
turystyczny „Poznajemy piękne lasy Nadleśnictwa Bielsk” , spotkanie integracyjnorehabilitacyjne Amazonek z pracownikami Nadleśnictwa Bielsk i Nurzec (85 uczestników).
Wyjazd pielgrzymkowo-turystyczny do Częstochowy i Sandomierza ( 47 Amazonek).



Turnus rehabilitacyjny dla 50 Amazonek w Ustroniu Morskim.



Comiesięczne szkolenia wspierające 15 Ochotniczek – Wolontariuszek oraz organizacja ich
pracy polegającej na cyklicznych odwiedzinach chorych kobiet po operacji raka piersi na
oddziale chirurgii onkologicznej Białostockiego Centrum Onkologii.



Aktywne uczestnictwo w festynach, marszach i innych akcjach dotyczących profilaktyki
nowotworowej oraz promocji i ochrony zdrowia.



Spotkania z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych, głównie raka piersi z
pracownikami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, słuchaczami
Policealnej Szkoły Nr1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.



Współpraca z mediami ( wywiady, rozmowy, wypowiedzi) w prasie regionalnej oraz
Radio Białystok, TVP Białystok oraz samorządowej TV Białystok.



Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za organizację zdrowia publicznego takimi
jak: NFZ, Urząd Miejski w Białymstoku Urząd Marszałkowski Województwa
Białostockiego, Białostockie Centrum Onkologii, Wojewódzki Ośrodek Koordynacyjny
profilaktyki raka piersi oraz ze Stowarzyszeniami Amazonek i Stowarzyszeniami osób
niepełnosprawnych,Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, Federacją
Stowarzyszeń "Amazonki" i Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)
1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej
przez organizację działalności pożytku
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

cały kraj

kilka powiatów

poza granicami kraju

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

2.2. Informacje na temat
innych (niż wymienionych
w pkt 2.1) odbiorców, na
rzecz których organizacja
działała

Osoby fizyczne

650

Osoby prawne

5

NIE DOTYCZY

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
Sprawozdawczym
X TAK
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
Sfera działalności pożytku
publicznego
Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych
3.2. 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, z późn. zm.), zaczynając od najważniejszej
wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem działalności

Ochrona i promocja zdrowia

Turystka i krajoznawstwo

Przedmiot działalności
Organizowanie i prowadzenie
rehabilitacji fizycznej ( gimnastyka na
sali), oraz rehabilitacji psychicznej i
integracji społecznej osób leczonych z
powodu raka piersi.
Konferencja edukacyjna: „Onkologia
XXI wieku”, Jakość życia Amazonek” ,
„Kluby Amazonek - Twoją szansą”
Promocja, organizacja i szkolenia
psychologa wolontariatu Ochotniczek,
które cyklicznie odwiedzają kobiety
przed i po operacji raka piersi na
oddziałach Chirurgii Białostockiego
Centrum Onkologii.
Udział w przedsięwzięciach
organizowanych na rzecz profilaktyki
raka piersi i przełamywania bariery lęku
przed rakiem w społeczeństwie.
Wycieczka do Nadleśnictwa Bielsk
Podlaski i Nurzec.

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
X TAK
4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
Sfera działalności pożytku
publicznego
4.2. 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, zaczynając od
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem
działalności

Turystka i krajoznawstwo
Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych
---------

Przedmiot działalności
Pielgrzymka do Częstochowy i
wycieczka do Sandomierza i Baranowa
Sandomierskiego
Organizowanie i prowadzenie
rehabilitacji fizycznej jako gimnastyki w
basenie.
----------

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu
działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej
działalności w okresie sprawozdawczym, a także 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

X NIE
Numer Kodu

Przedmiot i opis działalności

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

68751,70 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

36575,70zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

25218,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej

0,00zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)

1098zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem
1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn

15000,00 zł
31835,70 zł

2. Informacja o kosztach organizacji
2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

56149,22zł

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:
a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

24507,68zł

b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego
29248 ,00zł
c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
d) Koszty administracyjne
e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)
3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
w okresie sprawozdawczym

0,00zł
2393,54 zł
0 ,00zł
12602,48, zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania tych
środków
4.1. Przychody z 1% podatku

10885,70 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem ( 10885,70+1313,22=12198,92zł)

12198,92 zł

4.3. 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
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna oraz społeczna 150 osób niepełnosprawnych po leczeniu raka
piersi.
Edukacja i szkolenia, organizacja i promocja wolontariatu, profilaktyka i ochrona zdrowia,
2 zorganizowanie konferencji edukacyjnych, szkolenia wolontariuszek, wykonanie ulotek i plansz na
temat profilaktyki raz działalności stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych.
Turystyka i aktywny wypoczynek oraz integracja społeczna: – wycieczka do Lasów Bielska
3
Podlaskiego dla 85 osób leczonych z powodu raka piersi.
1

6439,00 zł
3359,92zł
2400,00zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

z podatku od towarów i usług

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą
przyznanego zwolnienia)

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych

z innych zwolnień
-> jakich?__________________________
X nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki X TAK
nie
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej 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, z późn. zm.)

własność
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 na preferencyjnych
warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

użytkowanie wieczyste
najem

użytkowanie
użyczenie
dzierżawa

X nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej
1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(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)

0 osób

1.2. 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)

0 etatów

1 osoba

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
2. Członkowie
X TAK
2.1. Organizacja posiada członków

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego

138

osób fizycznych

0

osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
X TAK

3.1. 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)

nie

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie
sprawozdawczym i czasu pracy)

52 osób

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

1400,00zł

a) z tytułu umów o pracę

0,00zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

1400,00zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom
116,67zł
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom
116,67zł
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
X TAK
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu
nie
terytorialnego
2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe

X NIE

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
L
p
Organ kontrolujący
Liczba kontroli
.
1

-----------

--------

2

-------------

--------

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

Klub Amazonki w Białymstoku działa nieprzerwanie od 12.12.1992 roku. Zrzesza kobiety, które zostały dotknięte chorobą
nowotworową piersi, przeszły operację i uciążliwe leczenie. Trafiły do stowarzyszenia, ponieważ znalazły się w traumatycznej
sytuacji, szukały pomocy, informacji, wsparcia psychicznego. Po oswojeniu się z chorobą, rehabilitacji fizycznej i psychicznej
bardzo często próbują spłacić dług pomagając i wspierając te kobiety, które znalazły się w podobnej sytuacji i są na początku
trudnej drogi do wyzdrowienia. Klub jest organizacją samopomocową. Liczy 138 członkiń. Liczba zrzeszonych w każdym roku się
zmienia. Amazonki przychodzą i odchodzą, czasem zawieszają swoją przynależność w związku ze stanem zdrowia i sytuacją
rodzinną. Od 16.02.1993r. należymy do ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń "Amazonki". Od 4.07.2006r. jesteśmy Klubem
wiodącym Podlaskiej Unii Amazonek. Klub Amazonki w Białymstoku podejmuje wiele działań na rzecz kobiet niepełnosprawnych,
takich jak: organizacja profesjonalnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej, integracyjne spotkania i wyjazdy, szerzenie wiedzy
związanej z chorobami nowotworowymi i ochroną zdrowia, udzielanie informacji i przekazywanie poradników i materiałów
edukacyjnych.
W ramach promocji i ochrony zdrowia organizujemy otwarte konferencje edukacyjne na temat profilaktyki raka piersi,
nowoczesnych metod leczenia, rehabilitacji kobiet po operacji. Uczestniczymy w akcjach dotyczących profilaktyki raka piersi i
innych chorób nowotworowych. Udzielamy wywiadów w mediach, wygłaszamy pogadanki w szkołach i stowarzyszeniach osób
niepełnosprawnych. Staramy się systematycznie i konsekwentnie przełamywać bariery lęku przed rakiem w społeczeństwie.
W trosce o przejrzystość w działaniach Zarząd Klubu poddał się autoewaluacji przy pomocy standaryzowanych narzędzi i przy
udziale trenera. Uzyskaliśmy dobre wyniki autoewaluacji i wyciągnęliśmy wnioski, które pozwolą nam poprawić skuteczność i
przejrzystość naszej działalności.
Czytelny podpis osoby
upoważnionej lub podpisy osób
upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu
organizacji

Regina Zalech
Łucja Toczydłowska
Data wypełnienia sprawozdania

(imię i nazwisko)

06.03.2014.

