Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008. Stowarzyszenie Klub „ Amazonia99 w Darłowie
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000235486, data wpisu,
rejestracji lub utworzenia 06.06.2005r.
nr NIP: 4990532582 nr REGON: 320307713
data rejestracji jako organizacji pożytku publicznego: 27.08.2008r.
adres: 76-150 Darłowo, ul. J. Matejki 17
gmina Miasto Darłowo, powiat Sławno
województwo zachodniopomorskie
nr telefonu: 665 394 865
nazwa banku i numer rachunku :
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie 84 8566 0003 9263 2000 0001
Działalność statutowa:
a) organizowanie różnych form wzajemnego wsparcia i samopomocy;
b) podnoszenie kondycji psychicznej i fizycznej członkiń;
c) tworzenie warunków sprzyjających integracji kobiet po leczeniu i w trakcie leczenia raka
piersi;
d) włącznie się w akcje związane z profilaktyką i diagnostyką, mające na celu wczesne
wykrywanie raka piersi;
e) nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi klubami w kraju i za granicą;
f) organizowanie szkoleń „problemowych**, spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych i
turystycznych dla członkiń klubu;
g) organizowanie szkoleń oraz spotkań z profesjonalistami o tematyce związanej z
profilaktyką, wczesną diagnostyką i zwalczaniem chorób nowotworowych;
h) organizowanie wspierających badań kontrolnych dla członkiń Klubu np.:
densytometrycznych, ginekologicznych, itp.: i) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i
fundacjami działającymi
na rzecz ludzi chorych i niepełnosprawnych; j) organizowanie i szkolenie ochotniczek, jako
grup wsparcia
i samopomocy;
k) udział w imprezach organizowanych na rzecz walki z rakiem piersi;
l) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych
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Stowarzyszenie Klub „Amazonki" w Darłowie prowadzi swoja działalność na rzecz osób
zrzeszonych zgodnie z przyjętymi założeniami statutowymi. W roku kalendarzowym 2008
działania prowadzono w następujących formach;
• cotygodniowe dyżury wolontariuszek: w każdy wtorek godz. 16.00-18.00 w siedzibie
Stowarzyszenia Klub „Amazonki"w Darłowie przy
ul. Wieniawskiego 13;
• zebrania ogólne członkiń - raz w miesiącu lub w zależności od potrzeb;
• w dniach 7-12 kwietnia 2008r. zorganizowano wycieczkę do Włoch, pozyskano na ten cel
środki finansowe z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie - 21.780,00
złotych;
• współpracowano z grupą młodzieży z ZS im. S. Żeromskiego
w Darłowie, uczestniczącą w Ogólnopolskim Programie „ Mam haka na raka**;
w ramach profilaktyki przeprowadzono także zajęcia i pogadanki dla młodzieży w gminnych
szkołach gimnazjalnych;
dzięki środkom pozyskanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych - Partner 3, mającego na celu wspieranie
profilaktyki, ochrony zdrowia i rehabilitację osób niepełnosprawnych,
Stowarzyszenie zrealizowało zajęcia rehabilitacyjne w basenie oraz cykl
masaży limfatycznych w gabinecie masażu oraz zajęcia z psychologiem;
w dniach 5 -6 września członkinie Stowarzyszenia uczestniczyły
w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Łuczniczo — Strzeleckiej w Gdańsku;
w dniu 21 września zorganizowana została profesjonalna sesja zdjęciowa
dla członkiń Stowarzyszenia;
w dniach 26-27 września w miejscowości Kopań odbył się Piknik
Integracyjne - Sportowy, połączony z „I Spartakiadą Amazonek w
Darłowie";
w miesiącu październiku, w dniach l - 14 X, 7 osób uczestniczyło w
turnusie rehabilitacyjnym w Bornym Sulinowie;
24 listopada Stowarzyszenie zorganizowało ogólnodostępne spotkanie
poświęcone profilaktyce chorób nowotworowych zatytułowane
„ Rak ma moją twarz, a ja mam słońce w kapeluszu**;
29 listopada 2008r. 2 osoby uczestniczyły w szkoleniu w Warszawie
„ Rak piersi w Polsce- między prawdą nauki, a polityką czekania na cud";
zorganizowano także Spotkanie Wigilijne, które odbyło się dn.16 grudnia,
a uczestniczyli w nim oprócz członkiń Stowarzyszenia również
zaproszeni goście, m.in. burmistrz miasta Darłowo, starosta powiatu
sławieńskiego, zastępca wójta gminy Darłowo, przedstawiciele
darłowskiej służby zdrowia, MOPS-u, i inni;
spotkania w Klubie są otwarte dla osób z zewnątrz, dzięki temu z jednej
strony mogą w tych spotkaniach uczestniczyć osoby potrzebujące
pomocy, wsparcia i zrozumienia z powodu swojej choroby, jak również
te, które pragną przyjść z pomocą i wsparciem ludziom chorym i ich
rodzin;
doskonalimy formy współpracy z lokalnym środowiskiem stowarzyszeń i
organizacji pozarządowych;
na bieżąco pomagamy koleżankom walczącym z nawrotem choroby
nowotworowej bądź znajdującym się w depresji spowodowanej przebytą
choroba;
prowadzimy działania mające na celu pozyskanie środków na realizację
zadań statutowych;

pozyskujemy coraz większą liczbę ludzi dobrej woli, wspierających nasza
działalność;
współpracujemy z Władzami Miasta Darłowa, które w roku 2008 w
ramach realizacji Zadania Publicznego, dofinansowały naszą działalność
w zakresie kultury fizycznej i sportu kwotą 1.861,58 złotych;
• bardzo dobrze układa się również współpraca z Władzami Gminy i Miasta Darłowo oraz
Starostwa Powiatowego w Sławnie; na wsparcie i pomoc ze strony wymienionych partnerów
zawsze możemy liczyć.
W 2008 r Klub Amazonki w Darłowie podjął współpracę z Koszalińskim Bankiem.
Żywności, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Darłowie, Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Darłowie w celu zaopatrywania ubogiej ludności w żywność.
Wspólnymi działaniami pozyskano dla mieszkańców Ziemi Darłowskiej 197,8 ton żywności
o wartości 475 987,9 zł, z czego członkinie Klubu Amazonki w Darłowie i ich rodziny
otrzymały 5,82 tony żywności o wartości 16 013,61 zł.
Finansowanie naszych działań opiera się zarówno na środkach pozyskanych z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób. Niepełnosprawnych, środkach pozyskanych w Starostwie
Powiatowym, jak również na środkach pochodzących ze składek członkowskich i wpłat od
sponsorów. Dzięki temu jesteśmy w stanie wspomagać i wspierać w różnej formie członkinie
naszego Stowarzyszenia.
Należy również nadmienić, że w roku 2008 Stowarzyszenie Klub „Amazonia*' w Darłowie
przyjęło nowych członków i obecnie liczy 38 osób.

