SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA AMAZONEK im. Św. SIOSTRY FAUSTYNY
W OBORNIKACH
ZA ROK OBROTOWY 01.01.2010 DO 31.12.2010

Rok 2010 był drugim pełnym rokiem działalności Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało powołane w
dniu 24 czerwca 2008 r. W dniu 19 września 2008 r. Stowarzyszenie została zarejestrowane w
rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000314053.
Stowarzyszenie posiada numer Regon 300959578 i NIP 6060064567.
Stowarzyszenie na dzień 31.12.2010 r. liczy 24 członkinie.
Stowarzyszenie nie jest organizacją pożytku publicznego. Na pierwszym walnym zebraniu w dniu 12
lutego 2009 r. zostały wybrane władze Stowarzyszenia: zarząd i komisja rewizyjna.
W skład zarządu wchodzą:
1.Danuta Runowska - prezes
2.Barbara Serafin – z-ca prezesa
3.Alina Reich do 12.02.2010 i od 12.02.2010 Danuta Majka - sekretarz
4.Sabina Margas – skarbnik
5.Maria Pietz – członek
W skład Komisji Rewizyjnej powołano:
1.Wanda Marchlewska - przewodnicząca
2.Bogumiła Ratajczak – sekretarz
3.Danuta Łukaszewicz - członek
Stowarzyszenie w roku 2010 realizowało swoje cele statutowe, a więc: rehabilitację fizyczną,
psychiczną i społeczną kobiet po zabiegu mastektomii. Nadto Stowarzyszenie starało się informować
społeczeństwo o problematyce chorób nowotworowych.
Stowarzyszenie realizowało swoje cele między innymi poprzez:
-prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po zabiegach mastektomii, ułatwiającej powrót do
pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeńskiego.
- integrację kobiet po przebytej chorobie nowotworowej.
- wspieranie działań przeciw dyskryminacji i nierównemu traktowaniu kobiet niepełnosprawnych .
- pomoc w zaopatrzeniu w protezy piersi i peruki.
- organizowanie leczenia sanatoryjnego przywracającego sprawność i podnoszącego kondycję
fizyczną i psychiczną po zabiegu.
Stowarzyszenie tak jak w roku ubiegłym tak i tym roku współpracuje z Federacją Amazonek w
Poznaniu, dzięki tej współpracy Stowarzyszenie nasze otrzymuje co kwartał Biuletyny „Nasze Życie”,
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w których znajdujemy tak potrzebną wiedzę na temat profilaktyki i samokontroli w zapobieganiu raka
piersi. Dzięki otrzymywanych informatorów Stowarzyszenie nasze zapoznaje się z pracą i
działalnością innych Stowarzyszeń. Nasze cotygodniowe spotkania w czwartki poświęcamy na
ćwiczenia rehabilitacyjne, masaż linfatyczny, oraz na wymianę doświadczeń związanych z naszą
działalnością.
Zarząd Stowarzyszenia zorganizował wyjazd do Gminy Rogoźno i Ryczywołu. Tematem spotkań było
zapoznanie uczestniczek spotkania ze Statutem Stowarzyszenia, oraz jego działalnością
rehabilitacyjno –profilaktyczną.
Po spotkaniach Stowarzyszenie nasze powiększyło grono o 4 nowe koleżanki.
W dniu 5-6 czerwca 2010 zorganizowano Warsztaty Zajęciowe pod tytułem „Kocham Zycie
Wybieram Zdrowie” spotkanie to miało miejsce w Ośrodku Szkolno-Rehabilitacyjnym w Rogożnie.
Na tym spotkaniu uczestniczyły Pani doktor onkolog Marzanna Górska-Szymot, oraz Pani mgr
socjologii Ewa Kucharska, które omówiły : Jak pokonać raka piersi, oraz nowoczesne metody
leczenia raka piersi.
Tego samego dnia przeprowadzono konkurs p.t. „Kocham Życie-Wybieram Zdrowie” Po wypełnieniu
ankiet i ocenie ich przez wybraną komisję stwierdzono wysoki poziom wiedzy z zakresu raka piersi.
Uczestniczki tego konkursu otrzymały w nagrodę wyjazd na Ogólnopolski Zjazd Amazonek w
Częstochowie. Wieczorem spotkanie odbyło się przy ognisku i pieczeniu kiełbasek był śpiew i tańce.
Następnego dnia dużo wrażeń dostarczyła nam przejażdżka łódką po rogozimskim jeziorze .Pogoda
dopisała.
Zorganizowano Warsztaty Terapeutyczne z Panią Psycholog Danutą Antkowiak-Napierała na temat
psychologiczne uwarunkowania w życiu człowieka ze szczególnym uwzględnieniu choroby
nowotworowej.
W okresie wakacyjnym organizowano spotkania przy grilu na działkach, oraz wyjazd na grzybobranie.
Zaplanowany wyjazd w góry Świętokrzyskie do Kałkowa nie doszedł do skutku z uwagi na brak dotacji
z Urzędu Marszałkowskiego.
W dniu 24 września br. Członkinie Stowarzyszenia uczestniczyły we Mszy Św. z okazji II rocznicy
powstania naszego Stowarzyszenia w Kościele Miłosierdzia Bożego, po mszy św. spotkałyśmy się w
salce przy kawie i ciastku.
1 października 2010 r. odbył się wyjazd na Ogólnopolską Pielgrzymkę Kobiet do Częstochowy,
pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Nadzieja zawieść nie może”.
17 listopada 2010 r. odbyła się prelekcja na temat Prawidłowe odżywianie w chorobie nowotworowej,
odpowiednia dieta i kuracja sokowo-warzywna., oraz zapoznano nas z niekonwencjonalną metodą
zapobiegania raka piersi.
16 listopada 2010 r. dotarła do nas wiadomość o śmierci naszej koleżanki Aleksandry Kaczmarek ,
którą to pożegnałyśmy biorąc udział w pogrzebie zaznaczając swój akces wrzucając do grobu różową
różyczkę symbol Amazonek. Koleżanka Agnieszka napisało z tej to okazji piękny wiesz pożegnalny
dla Oli.
Korzystając z pomieszczeń kościelnych Stowarzyszenie nasze jaki i inne Wspólnoty korzystające z
tych samych pomieszczeń do nasze Stowarzyszenie zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z Biskupem
Grzegorzem Balcerkiem na którym to spotkaniu przedstawiliśmy nasze osiągnięcia i cele statutowe
Uwidocznione to spotkanie jest w naszej kronice .
W miesiącu grudniu odbyło się spotkanie wigilijne na które zostały zaproszone władze Starostwa i
Gminy, po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu życzeń przystąpiliśmy do uroczystej kolacji wigilijnej.
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Zarząd naszego Stowarzyszenia bierze czynny udział w spotkaniach z Władzami Starostwa i Gminy,
koncertach operetkowych, i uroczystościach związanych z naszym miastem. Np., Dni Obornik.
Organizowane są spotkania imieninowe koleżanek przy kawie i cieście.
Stowarzyszenie nasz prowadzi kronikę ważnych wydarzeń .

Księgowość Stowarzyszenia jest prowadzona przez naszego Skarbnika.
Bilans Stowarzyszenia na dzień 31.12.2010 r. wykazuje sumę aktywów i pasywów w kwocie
977,77 zł.
Przychody uzyskano z następujących źródeł:
1. Składki członkowskie

2.710.00 zł.

2. Dotacja ze Starostwa

1.500,00 zł

3. Dotacja z Urzędu Gminy

4.000,00 zł.

4. Darowizny

1.700,00 zł.

5. Pozostałe przychody

1.819,21 zł. (odpłatność Amazonek za udział w imprezie)

Razem przychody:

11.729,21 zł.

Koszty realizacji zadań statutowych
W tym:
1. Podatki i składki ZUS
2. Wynagrodzenie Umowa zlecenie
3. Koszty finansowe(opłaty bankowe)

708,00 zł.
3.792,00 zł
537,50 zł.

4. Pozostałe koszty

4.214,03 zł.

5. Wyjazd do Częstochowy

1.500,00 zł.

6. Przychody Finansowe
Razem koszty:

Wynik finansowy ( zysk)

0,09 zł.
10.751,44 zł.

977,77 zł.
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Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie zatrudnia osób (za wyjątkiem
rehabilitantki na umowę zlecenie).
Stowarzyszenie składa do Urzędu Skarbowego w Obornikach co roku PIT-4R – o wysokości
pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT-8 – zeznanie o wysokości
osiągniętych dochodów przez podatnika dochodowego od osób prawnych.

W roku 2010 r. w Stowarzyszeniu nie była przeprowadzana kontrola przez organa państwowe.
Pracę Obornickiego Stowarzyszenia Amazonek koordynuje 5-osobowy Zarząd, który zgodnie ze
Statutem spotyka się 4 razy w roku.
Raz w roku odbywa się Walne Zebranie członków oceniając działalność Stowarzyszenia.
W kolejnych latach Stowarzyszenie ma zamiar kontynuować rozpoczętą działalność

Zarząd Stowarzyszenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Danuta Runowska
Barbara Serafin
Danuta Majka
Sabina Margas
Maria Pietz
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Oborniki, dnia 14 lutego.2011 r.
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