
Sprawozdanie z działalności
Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek w 2004 roku

 Zielonogórskie  Stowarzyszenie  Amazonek  powstało  w  1994  roku. 
zarejestrowane  w Rejestrze   Stowarzyszeń  nr  669  w  Sądzie  Okręgowym w 
Zielonej Górze. Skupia około 90 kobiet po amputacji piersi wskutek choroby 
nowotworowej.

Jesteśmy organizacją o statusie  pożytku publicznego,  mieszczącą się w 
Zielonej Górze 65-034 przy ul. Dąbrowskiego 35, zarejestrowaną w Krajowym 
Rejestrze Sądowym w Zielonej Górze pod nr 0000158901 dnia 06.04.2004.
Regon  - 971193228

Organem uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest Zarząd, 
w skład którego wchodzą:

1. Wanda Tyszkiewicz - prezes zarządu
2. Barbara Siusta             - zastępca prezesa
Anna Karolak        - sekretarz zarządu 
Elżbieta Krępa  - skarbnik zarządu
Jadwiga Kuźniarek  - członek zarządu
Grażyna Wawrzyniak - członek Zarządu
Janina Klein  - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
          Ryszarda Wybudowska 

Maria Michalska 
Janina Skarżycka 

Zgodnie ze statutem celem naszej działalności jest:
• roztaczanie  opieki  nad kobietami oczekującymi na zbieg operacyjny, 

jak
    i po operacji poprzez wolontariat amazonek
• poszukiwanie form i metod pełnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej 

kobiet po zabiegu mastektomii.
• profilaktyka  kobiecych  chorób  nowotworowych,  informowanie 

społeczeństwa o problemach chorób nowotworowych.
• prowadzenie  poradnictwa  przez  lekarzy,  psychologów,  specjalistów 

innych dziedzin .
• integracja kobiet po amputacji piersi
• onkologiczny telefon zaufania



W Stowarzyszeniu działa grupa 9 ochotniczek przeszkolonych na kursach 
 I i II stopnia, które wspierają psychicznie kobiety przed i po zabiegu amputacji 
piersi,  udzielaja praktycznych wskazówek,  wręczają  poradniki  dla amazonek. 
Ochotniczki chodzą systematycznie (dwa razy w tygodniu) do szpitala. W 2004 
roku  przeszkolono  2  ochotniczki  na  kursie  I-go  stopina  i  2  na  kursie  II-go 
stopnia.

Rehabilitację  psychiczną  prowadzi  zatrudniony  na  umowę-  zlecenie 
psycholog-terapeuta,  przeszkolony  w  2004  roku  przez  Federację  Polskich 
Klubów Kobiet po Mastektomii. W 2004 roku odbywały się raz w tygodniu w 
dwóch grupach zajęcia z psychologiem, istniała też możliwość skorzystania z 
terapii  indywidualnej.  Nowością  wprowadzoną  w  2004  roku  były  warsztaty 
psychologiczne dla ochotniczek.  Raz w miesiącu odbywały się spotkania,  na 
których  ochotniczki  korzystały  z  pomocy  psychologa  w  radzeniu  sobie  z 
problemami i sytuacjami wynikającymi ze spotkań z chorymi kobietami.

Bardzo ważnym elementem działalności Stowarzyszenia jest rehabilitacja 
fizyczna  poprzez  gimnastykę  korekcyjną,  masaż  limfatyczny oraz  zajęcia  na 
basenie. Posiadamy własną salę rehabilitacyjną przy Szpitalu Wojewódzkim w 
Zielonej  Górze  wyposażoną  w  potrzebny  sprzęt.  Zatrudniamy  na  umowę-
zlecenie  rehabilitantkę  przeszkoloną  przez  Instytut  Onkologii.  Amazonki 
gimnastykują się 2 razy w tygodniu w dwóch grupach w sali rehabilitacyjnej, 
tam też  raz  w tygodniu  korzystają  z  masażu  limfatycznego.  Również  raz  w 
tygodniu odbywają się zajęcia na basenie.

Następnym  kierunkiem  działania  Zielonogórskiego  Stowarzyszenia 
Amazonek jest profilaktyka kobiecych chorób nowotworowych. Stowarzyszenie 
aktywnie  uczestniczy  we  wszelkich  inicjatywach  mających  na  celu 
uświadomienie  społeczeństwu zagrożeń tymi chorobami.  Czynimy to  między 
innymi  poprzez  wygłaszanie  pogadanek  na  spotkaniach  z  uczniami  szkół 
średnich  i  studentami  Uniwersytetu  Zielonogórskiego  a  także  z  dorosłymi 
mieszkańcami  naszego  miasta.  Kilkakrotnie  mówiłyśmy  o  profilaktyce  i 
działalności Stowarzyszenia w prasie, radio i telewizji.

Stowarzyszenie działa również na rzecz integracji środowiska kobiet po 
amputacji  piersi  poprzez  organizowanie  cotygodniowych  spotkań  w  naszej 
siedzibie.  Problematyka  tych  spotkań  jest  bardzo  różnorodna,  poruszająca 
istotne dla kobiet problemy i zagadnienia.

Stowarzyszenie  dysponuje  lokalem,  w którym odbywają  się  spotkania. 
Funkcjonuje  biuro  Stowarzyszenia,  codziennie  pełnione  są  dyżury,  a  także 
działa onkologiczny telefon zaufania - stacjonarny i komórkowy umożliwiający 
osobom zainteresowanym kontakt i uzyskanie wszelkich informacji.

Współpracujemy z ościennymi Stowarzyszeniami Amazonek oraz innymi 
organizacjami  i  stowarzyszeniami  działającymi  na  rzecz  osób 
niepełnosprawnych w kraju i za granicą ( Guben i Cottbus ).



Przedstawicielki  Stowarzyszenia  uczestniczyły  w  szkoleniach  i 
konferencjach  dotyczących  pisania  projektów,  ustalania  zasad  i  form 
współpracy 
samorządów  z  organizacjami  pozarządowymi,  spotkaniach  organizacji 
działających na rzecz kobiet.

Rok  2004  był  rokiem  jubileuszu  X-lecia  istnienia  Zielonogórskiego 
Stowarzyszenia  Amazonek.  Wymagało  to  wielkiej  pracy  i  dzięki 
zaangażowaniu Zarządu, komitetu organizacyjnego i członkiń Stowarzyszenia 
23-go  października  2004  odbył  się  Koncert  Nadziei  w  Filharmonii 
Zielonogórskiej.  Uczestniczyło  w  nim  wielu  zaproszonych  gości, 
przedstawicieli  władz,  mieszkańców  Zielonej  ory,  bardzo  liczne  delegacje 
stowarzyszeń amazonek z kraju, delegacje z Guben i Cottbus, łącznie 400 osób.

Stowarzyszenie nasze za pracę na rzecz kobiet zostało odznaczone przez 
panią wicemarszałek Senatu Jolantę Danielak Srebrnym Medalem Senatu.

Bilans Stowarzyszenia na dzień 31.12.2004r. wykazuje zysk w kwocie
          12.451,39 zł.
          Przychody uzyskaliśmy z następujących źródeł:

1. Składki członkowskie 7.489,82
2. Środki pochodzące z budżetu państwa i gminy         16.999,70
    w tym:
• Urząd Miasta Zielona Góra
    ( na rehabilitację fizyczną kobiet po mastektomii) 7.000,00
• Lubuski Urząd Marszałkowski
    ( na rehabilitację psychiczna kobiet po mastektomii) 5.000,00
• Miejski Ośr. Pomocy Społecznej Zielona Góra
    ( na organizację obchodów X-lecia Stowarzyszenia ) 4.499,70
• Urząd Miasta Zielona Góra - prezydent
     ( dofinans. Org.obchodów X-lecia Stow.)     500,00
3. Darowizny od osób prawnych          13.750,00
4. Darowizny od osób fizycznych     250,00
5. 1 % podatku dochodowego  7.003,73

Poniesione koszty w 2004 roku kształtowały się następująco:
1. Realizacja celów statutowych 31.597,57
    w tym:
• wynagrodzenia ( umowa-zlecenie ) z tytułu
    rehabilitacji fizycznej i psychicznej 11.310,00
• organizacja obchodów  X-lecia Stowarzyszenia 16.978,54



• opłaty sądowe KRS      678,00
• udział w Spartakiadzie Amazonek ( autokar )      635,00
• szkolenie ochotniczek      420,00
• składki na rzecz Federacji Polskich Kl. Kob.po Mast.
    i Klubów Regionalnych      400,00
• telefon zaufania      250,00
• pozostałe koszty ( prasa fachowa, opłaty bankowe, spot.
    integracyjne)      926,03
2. Koszty administracyjne   7.762.53
    w tym:
• usługi telekomunikacyjne   1.251,93
• czynsze, zużycie energii cieplnej i oświetleniowej   3.721,57
• podróże służbowe             1.184,11
• zużycie materiałów ( śr.czystości, mat.biurowe )    568,03
• usługi pocztowe      255,79
• wywóz nieczystości      545,10
• inne koszty ( ubezpieczenie mienia )      236,00

Stowarzyszenie  nasze  nie  prowadzi  działalności  gospodarczej,  nie 
zatrudnia  osób  (za  wyjątkiem   rehabilitanta  i  psychologa  -  umowa 
zlecenie).
Wartość aktywów i pasywów na dzień 31.12.2004 wynosiła  12.680,87 zł
Do Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze składamy miesięcznie PIT-4
o wysokości pobranych zaliczek na podatek dochodowy oraz raz w roku
CIT-8  -  zeznanie  o  wysokości  osiągniętych  dochodów  (  poniesionych 
strat) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
W  Stowarzyszeniu  nie  była  przeprowadzana  kontrola  przez  organy 
państwowe.
Pracę  Zielonogórskiego  Stowarzyszenia  Amazonek  koordynuje 
siedmioosobowy  Zarząd,  który  zgodnie  ze  statutem,  spotyka  się  co 
najmniej  4  razy  w  roku,  raz  w  roku  odbywa  się  Walne  Zebranie 
Członków oceniające działalność Stowarzyszenia w poprzednim roku.
Ocena 2004 roku odbyła się 3.03.2005 roku.

Zielona Góra dn.3.03.2005 r.


