SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
KLUBU AMAZONKI W BIAŁYMSTOKU ZA ROK 2010
opracowane zgodnie z ramowym zakresem sprawozdań
zawartym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r.
I. Informacje ogólne o Klubie Amazonki w Białymstoku.
Nazwa organizacji: KLUB AMAZONKI W BIAŁYMSTOKU
Adres: 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12.
Telefony: 697 610 948.
Prezes: 697 610 948,
V-ce prezes: 85 6761 529
V-ce prezes: 85 7455 385
Strona internetowa: www.amazonki.bialystok.pl
e-mail: amazonki@amazonki.bialystok.pl
Nazwa banku: Bank Pekao SA I Oddział Białystok
Numer konta: 32 1240 1154 1111 0010 0300 7773
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Data i numer rejestru: Pierwsza rejestracja 04.06.2004r do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000209562.
Od dnia 21.08.2009r – Organizacja Pożytku Publicznego.
Nr REGON: 052239798.
Nr NIP: 9661736553.
PKD: Numer 94,99,Z wg PKD 2007 ( DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA)
Zarząd Klubu
Członkowie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia
swojej funkcji w organie kierującym i kontrolnym.
Dane członków Zarządu Klubu Amazonki wg KRS
Imię i nazwisko
Regina Zalech
Łucja Toczydłowska
Zofia Lewkowicz
Elżbieta Malinowska
Albina Wandałowicz
Małgorzata Makarska
Jolanta Rokicka

Funkcja Zarządzie
Prezes
wiceprezes
wiceprezes
sekretarz
skarbnik
członek Zarządu
członek Zarządu

Adres zamieszkania
15-502 Białystok, ul. Plażowa 21c
15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 81/6/7
15-302 Białystok, ul. Mazowiecka 39A/35
15-236 Białystok ,ul. Białowieska 8/2
15-349 Białystok, ul. Duboisa 19/25
15-820 Białystok, ul. Zagórna 39/28
15-507 Białystok, ul. Kajki 30

Dane Komisji Rewizyjnej wg KRS:
Imię i nazwisko
Grażyna Dudek
Anna Maria Barwińska
Helena Ostasiewicz

Funkcja w Komisji
przewodnicząca
członek
członek

Adres zamieszkania
15-740 Białystok, ul. Antoniukowska 15/56
16-010 Wasilków, ul. Grodzieńska 10
15-340 Białystok, ul. Wspólna 1b

Liczba członków na koniec 2010r:
Klub Amazonki w Białymstoku zrzeszał 140 osoby na koniec 2010r.
Liczba wolontariuszy w stowarzyszeniu: W Klubie działa 65 osób jako wolontariusze.

II. Cele statutowe Klubu wg KRS:
 94,99,Z; wszechstronne działanie na rzecz kobiet leczonych z powodu raka piersi, wzajemne
wsparcie psychiczne, pomoc praktyczna i samopomoc,
 94,99,Z; promocja i organizacja wolontariatu Ochotniczek, oraz cykliczne szkolenia, objęcie
opieką pacjentek leczonych na oddziałach onkologicznych BCO,
 94,99,Z; reprezentowanie interesów kobiet dotkniętych rakiem piersi,
 94,99,Z; udzielanie pomocy osobom fizycznym dotkniętym rakiem piersi, będącym w skrajnie
trudnej sytuacji,
 94,99,Z; zaznajamianie społeczeństwa z problematyką kobiet po leczeniu raka piersi oraz
możliwościami ich powrotu do normalnego życia,
 94,99,Z; przedstawianie problemów dotyczących kobiet z rakiem piersi lokalnym organom
władzy i instytucjom odpowiedzialnym za organizację zdrowia publicznego,
 94,99,Z; aktywne włączenie się do akcji na rzecz profilaktyki i wczesnego wykrywania
chorób nowotworowych, głównie raka piersi,
 94,99,Z; prowadzenie profesjonalnej rehabilitacji ruchowej i psychologicznej kobiet po
mastektomii,
 94,99,Z; współdziałania z władzami, stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi,
społecznymi, zawodowymi i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych,
 94,99,Z; organizacja edukacji kobiet oraz podnoszenie świadomości i wiedzy onkologicznej
w społeczeństwie ,
 94,99,Z; systematyczne i konsekwentne przełamywanie barier lęku przed rakiem,
 94,99,Z; rehabilitacja społeczna i integracja środowiska kobiet dotkniętych chorobą
nowotworową piersi,
 94,99,Z; zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających realizację zadań
statutowych,
 94,99,Z; ochrona i promocja zdrowia.
III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
Klub Amazonki w Białymstoku nie prowadzi działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Klub prowadzi działalność statutową
nieodpłatną.
IV. Zadania realizowane przez Klub zgodnie z Ustawą o Organizacjach Pożytku Publicznego i
Wolontariacie w zakresie:
 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin,
 ochrony i promocji zdrowia,
 działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 promocji i organizacji wolontariatu,
 rehabilitacji psychicznej i fizycznej osób po operacji raka piersi.
V. Najważniejsze uchwały Zarządu i Walnego Zebrania Klubu.
Wykaz uchwał podjętych przez Walne Zebranie Klubu oraz Zarząd Klubu w roku 2010.
Rodzaj zebrania

Data
zebrania

1.

Zebranie Zarządu
Klubu

12.01.2010

2.

Walne Zebranie
Sprawozdawcze

04.03.2010

3.

Walne Zebranie
Sprawozdawcze

04.03.2010

4.

Walne Zebranie
Sprawozdawcze

04.03.2010

5.

Walne Zebranie
Sprawozdawcze

04.03.2010

L.p.

Nr i treść Uchwały
1. W sprawie sposobu prowadzenia księgowości zgodnie
z zasadami rachunkowości.
3. W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego z
działalności Klubu Amazonki w Białymstoku za okres
od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
4. W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Klubu
Amazonki w Białymstoku za okres od 01.01.2009r. do
31.12.2009r.
5. W sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Rewizyjnej
z działalności Klubu Amazonki w Białymstoku za okres od
01.01.2009r. do 31.12.2009r.
6. W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu
Amazonki w Białymstoku za rok 2009.

6.

Walne Zebranie
Sprawozdawcze

04.03.2010

7.

Walne Zebranie
Sprawozdawcze

04.03.2010

8.
9.
10.

Zebranie Zarządu
Klubu
Zebranie Zarządu
Klubu
Walne Zebranie
Nadzwyczajne

7. W sprawie nadania tytułu Honorowego Członka Klubu
Amazonki w Białymstoku Pani dr Irenie Parfieniuk.
8. W sprawie nadania tytułu Honorowego Członka Klubu
Amazonki w Białymstoku Pani Jolancie Annie Markiewicz
Wilkiewicz.

17.11.2010

3. W sprawie uchwalenia nowego Statutu Klubu.

17.11.2010

4. W sprawie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego.

02.12.2010

3. W sprawie uchwalenia nowego Statutu Klubu.

VI. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i kosztach działalności Klubu w 2010r.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
1. składki członkowskie
2. wpłaty 1% podatku opp
3. wkład własny do wyjazdów turystycznych i imprez integracyjnych
4. dotacja PCPR i MOPR do wyjazdów turystycznych i imprez
integracyjnych
5. darowizny gotówkowe na cele statutowe
6. odsetki bankowe
Razem
Informacja o poniesionych kosztach:
1. koszty statutowe:
- koszty konferencji edukacyjnych,
- koszty wyjazdów turystycznych,
- koszty imprez integracyjnych,
- koszty rehabilitacji,
2. koszty administracyjne.
. - zużycie materiałów
- usługi obce
- wynagrodzenia
- pozostałe koszty
Razem

6288,00zł.
9476,50zł.
23140,00zł
19853,70zł.
4000,00zł
284,94zł.
------------------------63043,14zł.
51756,87zł.
2250,00zł.
39803,14zł.
5997,23zł.
3706,50zł.
5812,21zł.
2499,79zł
1303,84zł.
550,00zł.
1458,58zł.
---------------------------57 569,08zł.

Wynik finansowy za 2010 rok wynosi plus
5474,06zł,
Jest to zwiększenie środków pieniężnych na koncie bankowym i w kasie.
Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 24.02.2011r.: Zarząd postanawia zaliczyć dodatni wynik finansowy w
wysokości 5474,06zł. na zwiększenie funduszu statutowego Klubu w roku 2011.

VII. Krótki opis działań Klubu w 2010r.
Klub Amazonki w Białymstoku swoje statutowe cele dotyczące wsparcia, pomocy, samopomocy
i edukacji realizował głównie poprzez:
* prowadzenie comiesięcznych spotkań organizowanych w pierwszy czwartek miesiąca, na które
zapraszani byli lekarze: onkolodzy, ginekolog, lekarz od rehabilitacji oraz psychoterapeutka,
rehabilitantka, przedstawiciel MOPR, przewodnicząca Podlaskiego Towarzystwa
Laryngektomowanych, prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm KKB.
Podczas wykładów i prelekcji omawiane były nurtujące nas problemy zdrowotne i
rehabilitacyjne, które przełamywały barierę strachu przed chorobą i leczeniem.
Organizowane były również pokazy oprotezowania, bielizny dla kobiet po mastektomii,
kostiumów kąpielowych, peruk oraz pokazy kosmetyczne.
Odbyło się 12 zebrań Klubu, 12 zebrań Ochotniczek, 14 zebrań Zarządu.
* systematyczną rehabilitację psychiczną prowadzoną przez wykwalifikowaną pedagog
psychoterapeutkę w ramach, której odbywały się:
1. Szkolenia permanentne Ochotniczek – Wolontariuszek polegające na wspomaganiu i
zapewnieniu pomocy w rozwiązywaniu bieżących trudności w kontakcie ochotniczka –
pacjentka, wymianie informacji oraz zapobieganiu tzw. „wypaleniu się” ochotniczek
odwiedzających chore kobiety po operacji raka piersi na oddziałach chirurgii Białostockiego
Centrum Onkologii.

2. Działania psychoedukacyjne realizowane w postaci pogadanek, krótkich referatów na
spotkaniach klubowych poszerzające wiedzę kobiet z zakresu funkcjonowania emocjonalnego
(w tym radzenia sobie ze stresem), społecznego (np. problemy komunikacji w rodzinie w
sytuacji choroby) oraz poznawczego (np. Jak zmieniać niezdrowe przekonania o sobie).
3. Terapie wspierające proces leczenia polegające na wspieraniu samodzielności kobiety chorej,
uczeniu stawiania realistycznych celów i osiągania tych celów w procesie rekonwalescencji.
4. Terapie indywidualne służące odrzuceniu przez pacjentkę niewłaściwych dla jej zdrowia
wzorców myślenia i zachowania.
5. Terapie grupowe szczególnie istotne w przypadku kobiet w krótkim czasie po zabiegu
operacyjnym; ta forma pomocy ma na celu uruchomienie procesów adaptacyjnych do sytuacji
choroby, udzielenie wsparcia, psychoedukację.
* systematyczną rehabilitację fizyczną prowadzoną przez przeszkoloną w Centrum Onkologii w
Warszawie rehabilitantkę onkologiczną w ramach, której odbywała się:
 Cotygodniowa gimnastyka prowadzona na sali gimnastycznej Dziennego Oddziału
Rehabilitacji BCO w sześciu grupach 12-osobowych 1 raz w tygodniu. Stosowano ćwiczenia wolne, ćwiczenia oddechowe torem piersiowym i mieszanym, ćwiczenia czynne z
użyciem przyborów takich jak: laski do ćwiczeń, piłki lekkie, ciężarki 0,5 kg, kółeczka
gumowe do ćwiczeń dłoni, szarfy gumowe. Kobiety regularnie uczestniczące w rehabilitacji
fizycznej odzyskują sprawność sprzed operacji, ładną sylwetkę, unikają obrzęku
limfatycznego, wracają często do pracy zawodowej i prac domowych.
 Nauka automasażu – szkolenie dla nowych członkiń i przypominanie pozostałym zasad
automasażu kończyny po stronie operowanej.
 Zajęcia rehabilitacyjne na Pływalni w Zaściankach dla grupy 12 osobowej.
 Marsze rehabilitacyjne terenowe z instruktorem Nordic Walking.
 Turnus Rehabilitacyjny w Bukowinie Tatrzańskiej dla 50 kobiet niepełnosprawnych po
operacji raka piersi. W czasie trwania turnusu Amazonki poprawiały swoje zdrowie, kondycję
fizyczną i psychiczną, poznały także piękne okolice polskich Tatr oraz Podhala.
* systematyczną i odpowiedzialną pracę Ochotniczek – Wolontariuszek prowadzoną pod hasłem
„Pomagając innym pomagam sobie”.
W Klubie działa 20 Ochotniczek. Z tego 15 czynnych odpowiednio przygotowanych Ochotniczek
podczas 64 wizyt przeprowadziło 673 rozmowy przy szpitalnym łóżku BCO, niosły każdej
przerażonej kobiecie nadzieję na możliwość wyleczenia i dalszego normalnego życia. Informowały
chore oraz ich rodziny o dostosowaniu się do nowych warunków życia, rehabilitacji fizycznej i
psychicznej, zaopatrzeniu w protezy, peruki, uprawnieniach rentowych, stopniach niepełnosprawności
i działalności Klubu Amazonki w Białymstoku. Wolontariuszki, przekazywały każdej kobiecie po
operacji poradniki i inne materiały edukacyjne i informacyjne.: poradnik dla Amazonek, Poznaj swój
nowotwór to ma znaczenie, Rak potrójnie ujemny, jak czytać wyniki badań.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia Ochotniczki zorganizowały na wszystkich oddziałach
Białostockiego Centrum Onkologii „opłatek” składając życzenia wszystkim przebywającym chorym i
pracownikom szpitala.
* działalność edukacyjną i profilaktyczną kobiet po mastektomii oraz społeczeństwa prowadzona
pod hasłem: „Więcej wiem – to mniej się boję”.
W 2010 roku zorganizowano:
 w kwietniu - konferencję szkoleniowo-edukacyjną oraz warsztaty szkoleniowe na temat
„Zapobieganie i leczenie przerzutom do kości u kobiet po leczeniu raka piersi”.
W konferencji uczestniczyło ok. 100 osób: 70 Amazonek z Białegostoku oraz 20
z pozostałych Klubów Unii Podlaskiej oraz osoby zainteresowane tematem, studenci i lekarze
onkologii.
W drugiej części konferencji psycholog wygłosiła pogadankę na temat „Pokochaj siebie taką
jaka jesteś”.
. w sierpniu odbyła się konferencja szkoleniowo-edukacyjna otwarta dla kobiet po leczeniu
raka piersi , w której uczestniczyło ok. 100 osób, w tym Amazonki z klubów w Białymstoku,
Bielsku Podlaskim, Augustowie i Suwałkach oraz inni chorzy, studenci i pracownicy BCO
zainteresowani tematem.
Wygłoszone były dwa referaty na temat :
- „Leczenia celowane osób po operacji raka piersi z wynikiem HER2 potrójnie dodatnim”
- „Choroby serca i nadciśnienia u kobiet w trakcie leczenia raka piersi”.
Po wykładach odbyła się dyskusja.

Aktywnie uczestniczyłyśmy w akcjach prozdrowotnych na rzecz profilaktyki i wczesnego
wykrywania raka piersi oraz promocji zdrowego stylu życia poprzez udział:
 w lutym z okazji Międzynarodowego dnia chorób nowotworowych uczestniczyłyśmy w Dniu
Otwartym Białostockiego Centrum Onkologii,
 w akcjach na rzecz profilaktyki chorób nowotworowych organizowanych przez Urząd
Miasta, BCO, NFZ w Galerii Alfa z okazji: Dnia Kobiet, Dnia Matki.
Przygotowałyśmy stoisko z materiałami edukacyjnymi, ulotkami klubowymi.
 w Festynie na Plantach : BIEGAM, CHODZĘ – WIĘC JESTEM.
 w MARSZU ŻYCIA i NADZIEI pod hasłem „Rak to nie wyrok” zorganizowanym
wspólnie ze Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem oraz Urzędem Miejskim, Białostockim
Centrum Onkologii . W marszu uczestniczyło ok. 50 Amazonek z Klubu oraz przedstawiciele
władz miasta i pracownicy BCO.
 w podsumowaniu Ogólnopolskiej Kampanii Młodzieżowej „Mam haka na raka”.
 w listopadzie Zarząd przeprowadził prelekcje słuchaczkom II roku Policealnej Szkoły
Ochrony Zdrowia Nr 2 na temat profilaktyki raka piersi i samobadania piersi oraz
Wspierającej roli Klubu Amazonek w powrocie do zdrowia kobiet po operacji raka piersi”.
 w październiku – Miesiącu Walki z Rakiem Piersi – w audycjach Radia Białystok, Telewizji
Białystok , spotkaniach informacyjnych i reklamowych NFZ na temat badań profilaktycznych,
oraz wywiadach do regionalnych i centralnych gazet.
Zachęcałyśmy kobiety do regularnych badań profilaktycznych, a także do samobadania piersi.
* organizację spotkań integracyjnych:
w marcu - spotkanie z okazji Dnia Kobiet,
w sierpniu - Pielgrzymka Białostockich Amazonek do Świętej Wody k/Wasilkowa,
w grudniu - przed Świętami Bożego Narodzenia spotkanie opłatkowe dla wszystkich ( ponad 120 )
Amazonek wraz z zaproszonymi gośćmi. Impreza była dofinansowana z funduszy MOPR i PCPR,
wyjście do kina, wspólne słuchanie poezji kol. Magdaleny Fabczak – przewodniczącej Podlaskiego
Stowarzyszenia Laryngektomowanych.
Wszystkie te wyjazdy, wyjścia i spotkania były dostosowane do potrzeb i możliwości uczestniczek,
pomagałyśmy sobie nawzajem w pokonywaniu trudności w codziennym funkcjonowaniu.
* organizacę zbiorowego wypoczynku połączonego z integracją, rehabilitacją, turystyką i kulturą.
W roku sprawozdawczym odbył się:
- w czerwcu wyjazd turystyczno-rekreacyjny do Wrocławia,
W wyjeździe uczestniczyło 50 kobiet niepełnosprawnych z terenu miasta Białegostoku i z Powiatu
Białostockiego. Do imprezy dostałyśmy dofinansowanie z funduszy MOPR i PCPR na podstawie
napisanej oferty o dofinansowanie tego zadania.
* uczestnictwo w imprezach i spotkaniach o zasięgu ogólnopolskim:
 w październiku - Pielgrzymka Kobiet po operacji raka piersi na Jasną Górę w Częstochowie
połączona ze zwiedzaniem najcenniejszych zabytków Krakowa .W imprezie uczestniczyło
50 kobiet niepełnosprawnych z terenu miasta Białegostoku i z Powiatu Białostockiego.
Efektem tej imprezy była poprawa stanu psychicznego kobiet, integracja społeczna oraz
niesienie pomocy słabszym. Imprezę dofinansowano z funduszy MOPR i PCPR na złożoną
ofertę o dofinansowanie.
 w maju - Klub białostocki współorganizował wspólnie z Federacją Stowarzyszeń Amazonek
ogólnopolskie szkolenie doskonalące Ochotniczek II stopnia, w którym uczestniczyło 16
Amazonek z całej Polski, w tym 4 z naszego Klubu.
 W maju – dwie osoby odbyły szkolenie I stopnia wolontariuszek Ochotniczek w Krakowie.
 w czerwcu – trzy osoby odbyły szkolenie liderek w Ciechocinku i v-ce liderek w Wągrowcu.
 w sierpniu 3 osoby uczestniczyły w warsztatach seniorek w Wągrowcu i Iwoniczu Zdrój.
 w sierpniu 3 osoby przebywały na warsztatach młodych Amazonek w Kołobrzegu.
 w maju 3 osoby były na warsztatach kobiet z nawrotem choroby w Poznaniu.
Od wielu lat przy realizacji celów statutowych Klub Amazonki w Białymstoku współpracuje z:
 Białostockim Centrum Onkologii w Białymstoku,
 Departamentem Spraw Społecznych – Referatem Zdrowia Urzędu Miejskiego w
Białymstoku,












Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie – Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
Białymstoku,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
Narodowym Funduszem Zdrowia – Oddział Podlaski,
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku,
Federacją Stowarzyszeń „Amazonki”,
Firmą AMOENĄ , POFAM – POZNAŃ, ALLES, AVON, MEDI-SOFT i innymi
firmami zaopatrzenia ortopedycznego,
klubami Amazonek w województwie podlaskim należącymi do Unii Podlaskiej,
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych,
Policealną Szkołą Ochrony Zdrowia Nr 2 w Białymstoku,
Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr.

* W ramach zdobywania środków finansowych na realizację zadań statutowych zaprojektowano i
wydrukowano ulotki informacyjno-promocyjne zapraszające do wpłacania 1% podatku na nasz Klub.
Wpłaty z 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego w roku 2010 wyniosły 9476,50zł.
W roku 2010 z tych wpłat sfinansowałyśmy następujące działania pożytku publicznego:
- opłata za prowadzoną psychoterapię indywidualną i grupową
- 1710zł,
- opłata za zajęcia rehabilitacyjne w basenie
- 1036,50zł,
- opłata za marsze rehabilitacyjne terenowe Nordic Walking
- 1510zł,
- opłata za wynajem sali na gimnastykę rehabilitacyjną i psychiczną
- 400zł,
Łączna kwota wydatków sfinansowanych z wpłat 1% opp wynosi
4656,50zł.
Pozostałą sumę z wpłat 4820zł przeznaczymy na sfinansowanie rehabilitacji w I półroczu 2011r.
Dyrekcja Białostockiego Centrum Onkologii za niewielką opłatą umożliwia nam korzystanie z
pomieszczeń szpitalnych na działalność statutową ( spotkania edukacyjne, integracyjne,
rehabilitację, warsztaty psychoterapeutyczne, szkolenia Ochotniczek).
Wyjazd turystyczny do Wrocławia, wyjazd turystyczny do Krakowa i pielgrzymka do Częstochowy
oraz spotkanie opłatkowe w około 40-60% finansowane były przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na które to napisałyśmy oferty do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pozostałe koszty pokryto ze środków
własnych Klubu.
Rehabilitacja psychiczna i fizyczna kobiet po operacji raka piersi prowadzona jest nieodpłatnie dla
członkiń Klubu. Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po operacji raka piersi jest finansowana
w 75% przez Departament Spraw Społecznych – Referat Zdrowia Urzędu Miejskiego w
Białymstoku, pozostałe koszty pokrywane są z funduszy klubowych.
W ramach współpracy z Policealną Szkołą Zdrowia Publicznego Nr 2 kilka naszych Amazonek
korzystało z bezpłatnych masaży i zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych przez słuchaczy szkoły
pod kierunkiem instruktora.
W 2010 roku Klubu Amazonki w Białymstoku bazując na doświadczeniu z lat ubiegłych i nowych
pomysłach konsekwentnie realizował zadania statutowe. Stowarzyszenie podejmuje wiele działań na
rzecz kobiet z rakiem piersi m.in. prowadzi rehabilitację psychiczną i ruchową, tworzy warunki
sprzyjające wzajemnemu wsparciu i samopomocy. Edukuje i szkoli członkinie Klubu na
konferencjach i spotkaniach z zapraszanymi na zebrania klubowe prelegentami. Działa na rzecz
podnoszenia świadomości i przełamywania lęku przed nowotworem, na rzecz profilaktyki i
wczesnego wykrywania raka uczestnicząc i współorganizując akcje społeczne na terenie miasta i
współpracując z mediami. Wolontariuszki – Ochotniczki w sposób umiejętny i taktowny pomagają
wielu kobietom w bardzo trudnym okresie ich życia. Wspólne wyjazdy i spotkania integrują grupę,
poprawiają kondycję Amazonek, zacieśniają emocjonalne więzi, wpływają na pozytywne relacje,
ułatwiają powrót do normalnego życia, do walki z chorobą nowotworową i jej skutkami.
Wszystkie prace i działania wykonywane są nieodpłatnie przez członków i sympatyków Klubu.
Informacje o terminach spotkań, zebraniach, dyżurach oraz materiały informacyjne o naszej
działalności i migawki z życia Klubu umieszczane i uaktualniane były na dwóch gazetkach ściennych
w przychodni BCO oraz na naszej stronie internetowej.

VIII. Inne dane o Klubie Amazonki w Białymstoku:
a/ Klub nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę.
b/ Klub nie wypłaca żadnego wynagrodzenia.
c/ Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu nie pobierają żadnego wynagrodzenia,
premii, nagród ani innych świadczenia z tytułu wykonywanych funkcji.
d/ Psycholog zatrudniony był na umowę o dzieło i z tytułu wykonywanej pracy otrzymał
wynagrodzenie w wysokości 550zł.
e/ Klub nie udzielał żadnych pożyczek.
f/ Stowarzyszenie nie było nabywcą obligacji, akcji ani innych papierów wartościowych.
g/ Stowarzyszenie nie było nabywcą nieruchomości.
h/ Stowarzyszenie nie zakupiło żadnych środków trwałych..
i/ Dla celów statystycznych Stowarzyszenie sporządziło sprawozdanie do Urzędu Miejskiego
Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru .
Podmioty państwowe i samorządowe nie były dla Klubu „zleceniodawcą”.
Klub korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym (art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z
15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych).
Klub składa zeznania roczne: PIT – 4R, PIT -11, CIT –8, CIT8/0.
Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd w dniu 2.03.2011r. i zatwierdzone przez
Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 3.03.2011r.Uchwała Nr 3.
W Klubie przeprowadzona była kontrola przez Urząd Kontroli Skarbowej jako krzyżowa przy
kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w 15 października 2010r.
Skontrolowano dokumentację imprez zorganizowanych przez Klub w 2008r. i dofinansowanych
z funduszy PFRON. Zaleceń pokontrolnych nie było.

Białystok. 3.03.2011.

