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NAZWA ORGANIZACJI
Krotoszyński Klub “Amazonki”
ADRES ORGANIZACJI
63-700 Krotoszyn,
ul. Zdunowska 12
ADRES KORESPONDENCYJNY
63-700 Krotoszyn,
ul. Zdunowska 12
TELEFON STACJONARNY
(062) 722 65 29
TELEFON KOMÓRKOWY
BRAK
HISTORIA
Krotoszyński Klub „Amazonki” został założony przez jedna z amazonek w listopadzie 1994r. Była to organizacja działająca, co prawda nieformalnie, ale za to
bardzo prężnie. I od samego jej poczęcia zrzeszała wiele kobiet.
Celem organizacji jest pomoc kobietom po leczeniu raka piersi oraz pełna rehabilitacja psychiczna. Zadaniem klubu jest również wzajemne wspieranie się w
dojściu do możliwie całkowitego wyleczenia.
Krotoszyńskie amazonki od samego początku są bardzo zaangażowane w swojej działalności. Organizują różne akcje na rzecz zdrowia, uczestniczą w szkoleniach, turnusach rehabilitacyjnych i zawodach sportowych. W naszych szeregach
są amazonki – ochotniczki, które mogą udzielać wsparcia bezpośrednio po operacjach już w szpitalach. Jest to ważna sprawa, ponieważ pomoc okazuje się
wówczas bardzo potrzebna.
Każda kobieta w razie potrzeby może nieodpłatnie skorzystać z masażu limfatycznego ręki po stronie operowanej. W tym celu zostały odpowiednio przeszkolone
profesjonalne masażystki. Prowadzona jest również gimnastyka usprawniająca.
Stowarzyszenie wydaje materiały informacyjne, dostępne w przychodniach lekarskich.
Żeby moc działać na większą skale amazonki postanowiły zarejestrować Klub
w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu. Stało się to 17 maja 2005r. i od tej
chwili działają jako Stowarzyszenie Krotoszyński Klub „Amazonki” oraz wybrano
logo klubu.
Amazonki biorą udział w szkoleniach organizowanych przez tutejszy Urząd Miasta, w których zdobywają wiedze na temat prowadzenia Stowarzyszenia i pozyskiwania środków finansowych.
CELE STATUTOWE
Celem Krotoszyńskiego Klubu „Amazonki” jest pomoc kobietom po leczeniu
raka piersi oraz pełna ich rehabilitacja psychofizyczna. „Amazonki” dbając o swój
komfort psychiczny i fizyczny przeciwstawiają się nawrotowi choroby. Zadaniem
Klubu jest również wzajemne wspieranie się w dojściu do możliwie całkowitego
wyleczenia.

EMAIL
amazonki.krotoszyn@wp.pl
STRONA WWW
amazonki-krotoszyn.webpark.pl
FORMA PRAWNA ORGANIZACJI
stowarzyszenie zarejestrowane
ROK POWOŁANIA
1994
ROK REJESTRACJI
17.05.2005
STATUS OPP
NIE
Czy organizacja ubiega się o
środki z tzw. 1% ?
NIE
KRS
0000 23 4447
REGON
3000 57 338
KONTO BANKOWE
PKO Krotoszyn
71 1020 2267 0000 4002 0045
6293
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DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
• Głównym działaniem Klubu jest organizacja spotkań, na których każda kobieta po przebytym raku piersi otrzymuje wsparcie oraz
poczucie, że nie jest osamotniona w walce z chorobą.
• Krotoszyńskie „Amazonki” od samego początku są bardzo zaangażowane w swojej działalności – organizują różne akcje na rzecz
zdrowia, uczestniczą w szkoleniach, turnusach rehabilitacyjnych i zawodach sportowych.
• W szeregach Klubu są tzw. „Amazonki” – ochotniczki, które ukończyły specjalistyczne szkolenie z zakresu wspierania kobiet
bezpośrednio po przebytej mastektomii (amputacji piersi). Pierwszy kontakt pacjentki będącej jeszcze w szpitalu z „Amazonką”ochotniczką, która przezwyciężyła chorobę jest niezwykle budujący i pozwala uwierzyć, że rak jest uleczalny.
• Każda kobieta w razie potrzeby może nieodpłatnie skorzystać z masażu limfatycznego ręki po stronie operowanej. W tym celu
zostały odpowiednio przeszkolone dwie rehabilitantki; prowadzona jest również gimnastyka usprawniająca.
• Stowarzyszenie rozpowszechnia broszurki informacyjno-edukacyjne (dostępne w przychodniach lekarskich) o działalności Klubu.
• Aby móc działać na szerszą skalę, „Amazonki” zarejestrowały Klub w Krajowym Rejestrze Sądowym 17.05.2005 r. i od tej chwili
działają jako Stowarzyszenie Krotoszyński Klub „Amazonki”.
• Metodą na dobre samopoczucie są również spotkania integracyjne w plenerze – w tym celu organizowane są spotkana z „Ama
zonkami” z innych Klubów, co pozwala na miłe kontakty towarzyskie, wymianę doświadczeń oraz dokładnych i aktualnych informacji
na temat raka piersi.
• Klub nie zapomina również o wsparciu duchowym – w ostatnich latach zorganizowano wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej w Pi
askach koło Gostynia, skąd po modlitwie udano się do Nietążkowa na wspólne biesiadowanie.
• Organizowane są wyjazdy typowo rekreacyjne, ponieważ miłe spędzenie wolnego czasu to jedna z wielu form terapii uzdrawiającej
NAJWAŻNIEJSZE DOKONANIA / IMRPEZY
• We wrześniu 2005 r. „Amazonki” uczestniczyły w Spartakiadzie Pływackiej w Lesznie, gdzie zajęły trzecie miejsce.
• W październiku 2005 r. krotoszyńskie „Amazonki” brały udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce do Częstochowy.
• 2008 r. Marsz razem z Amazonkami z Wielkopolski i władzami
• 2009 r. 15-lecie Klubu
• 2009 r. I Zawody Kręglarskie dla Amazonek z Wlkp. i zprzyjaźnionych stowarzyszeń z Krotoszyna
• 2010 r. II Zawody Kręglarskie dla Amazonek z Wlkp. i zprzyjaźnionych stowarzyszeń z Krotoszyna
• 2010 r, prelekcja dr. nauk humanistycznych Małgorzaty Adamczak z którą Klub współpracuje
Coroczne:
• zawody pływackie
• zawody łucznicze
• pielgrzymki do Częstochowy
PLANOWANE IMPREZY /WYDARZENIA/ DZIALANIA W ROKU 2011 I DALSZEJ PERSPEKTYWIE
Coroczne:
• zawody pływackie
• zawody łucznicze
• pielgrzymki do Częstochowy
Inne:
• współpraca ze Szkołą nr 7 przy Festynie
• udział w ogólnopolskich zawodach łuczniczych
• udział w zawodach płwackich dla wielkopolskich amazonek w Lesznie
• szkolenia z obsługi komputera, z j. angielskiego, wizażu, stylistyki organizowane przez Federację
• dokup sprzętu do nowo powstałej sali rehabilitacyjnej
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ZARZĄD ORGANIZACJI

ORGAN KONTROLI

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA W ZARZĄDZIE

IMIĘ I NAZWISKO

Barbara Fabiszak

prezes

Emilia Anna Kaj

Maria Krystyna Wachowiak

I vieprezes

Joanna Zofia Marcisz

Danuta Maria Belter

II viceprezes

Maria Aleksandra Kubiak

Urszula Zakońska

sekretarz

Irena Krystyna Baran

skarbnik

Janina Kazimiera Żurkiewicz

członek zarządu

Janina Kazimiera Wajszczak

członek zarządu
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