sPRAWozDANlE MERYToRYGZNE z DztAŁALNoŚcl
ToRUŃsKEGo sToWARłszENlA,,AMAzoNKl" zA 201 { RoK.

Toruńskie Stowarzyszenie,,Amazonki'' zarejestrowane 01 .0 1 .2009 roku
wspierane przez FederŻrcję Polskich Klubów,Ąmazonki", kontynuuje
wypracowan ą cd'1992 roku działalnośórehabilitacyjną integracyjną i
szkoleniową dla kobiet dotkniętych chorobą nowotworową oraz edukację
młodziezy dotyczącą samobadania piersi. Stowarzyszenie prowadzi
działania systematycznie, zgodnie z programem rehabilitacji na rzer,z
kobiet po zabiegach i leczeniu raka piersi.
Rehabilitacja, edukacja i profilaĘka są podstawowymi celami
toruńskiąo Stowarzyszenia ńmazonki''.
Rehabilitacia psvchiczna prowadzona jest pzez psychologa.
Zajęcia odbywająsię w grupach lub indywidualnie dla członków
Stowarzyszenia oraz szkoleniowo-konsultacyjne dla OchotniczekWo]ontańuszek.
Rehabilitacia fizvczna prowadzona jest pzez fizjoterapeutki:
- w siedzibie Stowarzyszenia w poniedziałki dwie grupy oraz w inne
dnitygodnia po uzgodnieniach indyłidualnych ( drenaŻ limfatyczny ręki).
- w basenie Zespołu Szkół M.E.E. w czwańek od godz. 19.00
- w czasie zorganizowanych wyjazdowych pobytach integracyjnych
codziennie.

-

Praca wolontariatu:

przeszkolone wolontariuszki prowadzą rczmow ,,plzy
łóżku" w szpitalach zgodnie z harmonogramem. W siedzibie
.Amazonki''

Stowarzyszenia podczas dyżurów w czwańki od godz. 14.00 prowadzą
rozmowy z osobami zainteresowanymi problemem raka piersi, są to
najczęściejpacjentki po operacji oraz członkowie ich rodzin. Dostępny
jest telefon zaufania gdzie można uryskać informacje na temat choroby i
jej leczenia, całkowicie anonimowo. Aktywny udział w programie
,,Kwiecień - Toruński Miesiąc Walki z Rakiem" oraz udział w realizacji
programów na temat wczesnego wykrywania raka piersi. Były to
szkolenia w Poznaniu i Ciechocinku, konferencje: ''W trosce o Źycie
ludzkie', konsultacje ze specjalistami. Aktualnie działa 15 czynnych
wolontariuszek.
Rehabilitacją objęte są kobiety dotknięte chorobą nowotworową w
trakcie leczenia oraz po jąo zakończeniu:
_ w siedzibie Klubu: poniedziałki, średnio 65 osób
_ w basenie: czwańki, średnio 20 osób
- w szpitalach
łóżku'', średnio3 osoby tygodniowo.
"przy
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Amazonki uczetniczyĘ w szkoleniach dla:
- amazonek z nawrotem choroby nowotworowej w Ciechocinku
- amazonek "młodych" w Gdańsku
- amazonek
w Krakowie i Ciechocinku.
"senioreK
W sĘczniu 2011 roku została zaloŻona profesjonalna strona internetowa,
został zakupiony komputer. Aby urozmaicić spotkania integracyjne
odbywające się w kazdy poniedziałek po rehabilitacjiflzycznĄ odbyły się
dwie prezentacje kosmetyków.
W ramach Porozumienia o WspóĘracy Partnerskiej na zaproszenie
olsŹyńskiego Towarzystwa ńmazonki" reprezentacja toruńskich
amazonek w sierpnia br. uczestniczyła w V Spańakiadzie Amazonek
,,Dąż do sprawności"zorganizowanej dla klubów kobiet po mastektomii z
terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
Na Stadionie Leśnym w olsztynie odbyĘ się spońowe igrzyska
,,AmazoneK. lmprezę połączono z festynem dla mieszkańców miasta,
liczne atrakcje jak występy zespołów muzycznych, chóru i mecz piłki
nożnej uświetniĘcałośó.Nasza reprezentacjazĄ$a ll miejsce'
Dla kobiet Amazonek takie spotkania sącennym doświadczeniem,
integrują środowisko,stwarzają moŻhwości wymiany doświadczeń i
współpracy. Propagują aĘwny sĘl Życia i pozytywne nastawienie
wobec otoczenia,
Brałyśmyudziałw ogólnopolskiej Pielgrzymce Amazonek i konferencji
onkologicznej w Częstochowie pod hasłem
dobro mimo to'.
"Czyń
Na zakończenie każdego roku kalendaęowego odbywa się talv.
,,Spotkanie oplatkowe'' Ędące okazją do podsumowania działatności
Stowarzyszenia. Na spotkaniu gościliśmyWceprezydenta Miasta
Torunia, przedstawiciela Wydziału Zdra nia, opiekuna naszego
Stowarzyszenia dr Edwarda KĘewskiąo, psychologa, fizjoterapeutki,
Panią Dyrektor Centrum Wspierania Dzieci i MłodzieŻy.
Czas umilił nam zespoł muzyczny, który tworząWychowankowie
Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży Młody Las pod kierunkiem
wychowawów KrzysŻofa Melera i Jarosława Rygielskiego. Wspólne
śpiewanie hymnu Amazonek ikolęd było miłym akcentem spotkania.
l:l .Jj;:{)lr^. 18 dlł\]
,
r1: i6t ui,"jiil" C0l-l,g
!:. '''. 'i :]".J ''ł1:i1iń'|n
.i;i r,;r3fiVttiW,,

... r.- .

;'i.i:i i1 t..'.

t'

;,:r' r.s

Toruń; 5 marca 2o12r.

1:';l!ll,l!lH0l

SKARBi\I !K

Óz-,.łł

Halina Szllt:d!

,-.3.1^EZEsa
'Yął^

I"ónz l{o)cka

