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Sprawozdanie   merytoryczne
za 2010 rok

Powstała jesienią 2009 r. idea zawiązania na Targówku organizacji zrzeszającej osoby
po chorobie raka piersi wiosną 2010 r. zaczęła być realizowana. W północno - wschodniej
części Warszawy nie było takiej organizacji. Sama dzielnica Targówek liczy ponad 123 tys.
mieszkańców, a rak piersi to najczęściej występujący nowotwór. Dlatego działalność w celu
wszechstronnego  działania  na  rzecz  edukacji  prozdrowotnej  w  ramach  profilaktyki
onkologicznej osób przed, w trakcie i po leczeniu raka piersi oraz ich rodzin i bliskich, jest tu
potrzebna.

1. Działania organizacyjne

Początkowo  zawiązało  się  Koło  Amazonek,  które  wraz  z  powiększającą  się  liczbą
członków oraz sympatyków postanowiło przekształcić się w stowarzyszenie. Panie wybrały
nazwę  oraz  logo  tej  nowej  organizacji.  Zdecydowały,  że  nazwa  stowarzyszenia  będzie
brzmiała:  „FENIKS”  Stowarzyszenie  Amazonek  Warszawa  –  Targówek.  Znak  graficzny
przedstawia popiersie kobiety badającej sobie pierś w kolorze różowym, kolorze Amazonek,
obejmowanej  przez  powstałego  z  popiołów,  w  pełnej  krasie  ptaka  –  feniksa  w  kolorze
zielonym,  kolorze  nadziei.  Opracowany  został  statut,  określający  jej  cele  i  sposoby
działalności,  prawa i  obowiązki  członków,  władze  i  majątek.  W dniu  19  lipca  b.r.  Walne
Zgromadzenie Członków zatwierdziło statut, wybrało zarząd i komisję rewizyjną. Rozpoczęta
została  procedura  rejestracyjna  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym,  która  zakończyła  się
zarejestrowaniem  Stowarzyszenia  dnia  27.10.2010  r.  Następnie  dopełniono  pozostałych
formalności  poprzez  wystąpienie  do  Wojewódzkiego  Urzędu  Statystycznego  o  nadanie
numeru REGON i   do  Urzędu Skarbowego o  nadanie  numeru NIP,  oraz  założone zostało
konto bankowe.

Stowarzyszenie nasze  decyzją członków zostało członkiem  Federacji  Stowarzyszeń
Amazonek, która zrzesza 245. organizacji. Amazonki, to największa pod względem liczebności
pozarządowa organizacja pacjencka w Polsce. 
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W  dniu  8  listopada  b.r.  odbyło  się  spotkanie  przedstawicielek  Stowarzyszenia  z
Panem  Grzegorzem  Zawistowskim  Burmistrzem  Dzielnicy  Targówek,  w  czasie  którego
przedstawiłyśmy władzom dzielnicy cele naszego dzialania.

2. Działania na rzecz członków

W 2010 r. zebrania członków odbywały się na początku w piątki, ale po uzgodnieniach
kobiety zdecydowały, że lepszym dniem na spotkania będzie poniedziałek i tak się stało. Na
cotygodniowych  zebraniach  omawiane  były  przede  wszystkim  problemy  poszczególnych
osób,  wymieniane  były  doświadczenia  indywidualne.  W  wielu  spotkaniach  uczestniczyła
psychoonkolog, co dobrze wpływało na kobiety, porządkowało ich odczucia psychiczne. 

3. Działania kulturalne

Zorganizowane zostały wspólne wyjścia do teatrów;
-  do  Teatru  na  Woli  na  spektakl:  „Oczy  Brigi e  Bardot”  z  Barbarą  Kra ówną  i

Marianem Kociniakiem w rolach głównych
-  do  teatru  Studio  na  spektakl:  „Holiday”  oparty  na  znanym  filmie:”Śniuadanie  u

Tiffaniego”
- do Teatru Wielkiego na spektakl: „Chopinowski Teatr Pieśni”, który był finałowym

przedstawieniem konkursu; wystąpili laureaci konkursu; po tym spektaklu udało się paniom
obejrzeć drugą część występu leningradzkiego teatru tańca
Wrażenia ze spektakli były wymieniane w czasie zebrań. 

4. Imprezy międzyklubowe

W  październiku  członkinie  FENIKSa  wyjechały  na  XIII  Ogólnopolską  Pielgrzymkę
Amazonek  do  Częstochowy.  Uczestniczyły  w  uroczystym  koncercie  zorganizowanym  przy
Częstochowskie Stowarzyszenie Amazonek, w uroczystej mszy świętej, spotkaniu wszystkich
uczestniczek pielgrzymki.  W czasie tego wyjazdu spotkałyśmy się z Amazonkami z innych
miast,  poznałyśmy się,  rozmawiałyśmy z  kobietami  o różnych doświadczeniach z różnych
ośrodków.

Członkinie  FENIKSa  wzięły  udział  w  Marszu  Różowej  Wstążki  organizowanym
corocznie w październiku – miesiącu walki z rakiem piersi.

5. Szkolenia

W  maju  członkinie  FENIKSa  wzięły  udział  w  szkoleniu  II  stopnia  ochotniczek  w
Białymstoku. 
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W  czerwcu  przedstawicielka  FENIKSa  brała  udział  w  spotkaniu  w  Ciechocinku
zorganizowanym przez Federację Stowarzyszeń Amazonek, przeznaczonym dla liderek. 

6. Działania edukacyjne

W dniu 11 października  odbył się, zorganizowany przez Amazonki z FENIKSa, wykład
o profilaktyce  schorzeń kręgosłupa pod tytułem:  „Kręgosłup nie  musi  boleć”  wygłoszony
przez mgr Dariusza Gerca. Schorzenia kręgosłupa są częstym powikłaniem po mastektomii.
Wykład  był  „otwarty”,  wysłuchało  go  oprócz  Amazonek  osoby  nie  będące  członkami
Stowarzyszenia. 

W  dniu  06.12.2010  r.  zorganizowane  zostało  przez  panie  z  FENIKSa  spotkanie  z
wybitnym  specjalistą  rehabilitacji  obrzęku  limfatycznego  dr  Januszem  Dosiem  na  temat:
„Przyczyny powstawania, konsekwencje kliniczne oraz interdyscyplinarne leczenie obrzęku
limfatycznego  u  kobiet  po  leczeniu  raka  piersi”.  Problem  obrzęku  limfatycznego  dotyczy
wielu  osób  nie  tylko  po  leczeniu  raka  piersi,  ale  także  innych  chorób  nowotworowych.
Zainteresowania  wykładem  było  duże.   Oprócz  Amazonek,  uczestniczyli  w  nim  goście  z
różnych organizacji, urzędów, jednostek służby zdrowia. Sprawozdanie ze spotkania zostało
zamieszczone w piśmie „Kwartalnik Pacjenta”. Koszty związane z zakupem odpowiedniego
papieru i wydrukowaniem zaproszeń, wydrukiem materiałów na konferencją,  honorarium
dla  wykładowcy,  wynajęcia  sali,  opłaceniem  poczęstunku  dla  uczestników  i.t.p.  zostały
pokryte  przez  sponsorów.  Pomocy  w  realizacji  tego  przedsięwzięcia  udzielili  pracownicy
SZPZLO Warszawa-Bródno.

Artykuły o problematyce nowotworu piersi są zamieszczane prze FENIKSa w piśmie
„Kwartalnik Pancjenta”.

7. Finanse Stowarzyszenia

          Stowarzyszenie jest organizacją działającą na zasadach non profit. Na razie jedynym
źródłem przychodów są składki członkowskie. Determinuje to zakres naszego działania. 
W 2010 r. (dane na 20.12.2010 r.)
                 przychody wyniosły:                                           ……………790,00………………………
                 poniesiono wydatki:                                           ……………543,51…………………………
                  pozostało:                                                          …………… 246,49…………………………

W celu pozyskania środków na planowane na 2011 r. działania Stowarzyszenie opracowało
wnioski  o  dotacje  na  przedstawione  w  nich  programy  do  różnych  instytucji.  Wysokość
uzyskanych z tych źródeł środków zdeterminuje możliwości realizacji naszych planów.
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