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        Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok 
 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia: 

 

Prezes     Mirosława  Skitek 

Sekretarz                             Aleksandra  Solińska 

Skarbnik                   Janina Rudnicka –Lewandowska 

 

 

Komisja Rewizyjna 

 

Przewodniczący  : Genowefa Stolc 

Członek: Elżbieta Nawrot 

Członek: Krystyna Minkowska 

                   

 

 

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie kompleksowej pomocy osobom chorym na czerniaka, 

ich rodzinom. Propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat choroby czerniaka  

i dostępnych najnowszych metod leczenia oraz wspieranie badań naukowych w tym zakresie. 

Szerzenie wiedzy o chorobie za pomocą prowadzenia działalności szkoleniowej i wydawniczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, Organizowanie pomocy finansowej, psychologicznej 

oraz prawnej chorym. Poszukiwanie podmiotów wyrażających chęć udzielenia pomocy 

chorym na czerniaka oraz ich rodzinom, w szczególności poprzez udzielanie pomocy  

w finansowaniu kosztów leczenia oraz pośredniczenie między chorymi i ich rodzinami  

a takimi podmiotami. 

 
 
 
 
 

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, osobą prawną nie prowadzącą 

działalności gospodarczej. 

Wszelkie prace w ramach Stowarzyszenia wykonywali członkowie Stowarzyszenia nie 

pobierając za to żadnych wynagrodzeń.  
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Zawarto 9 umów: na wykonanie czynności dotyczących administrowania strony internetowej 

Stowarzyszenia, opracowanie programów w pozyskiwaniu funduszy na cele statutowe: z 

lekarzami specjalistami za przeprowadzone akcje wczesnego wykrywania zmian 

nowotworowych na skórze przy pomocy videodermatoskopu: oraz za tworzenie bazy danych 

(obsługę informatyczną i usługę organizacyjną). 

 

 

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez spotkania z pacjentami i ich rodzinami. Udziela 

m.in. wsparcia psychologicznego chorym w trakcie leczenia. Spotkania te odbywały się  

w każdy czwartek w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. 

 

W roku 2015 Stowarzyszenie przeprowadziło szereg badań z udziałem wideodermatoskopu 

oraz wiele akcji edukacyjnych szczególnie dla młodzieży. 

W dniu 7 lutego na zaproszenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii wzięliśmy udział  

w edukacyjnej akcji profilaktycznej ,,Biała Sobota’’. W tym samym czasie uczestniczyliśmy  

w Caritasie, który również obchodził Światowy Dzień Chorego. Rozdawaliśmy ulotki i 

rozmawialiśmy z osobami uświadamiając jak ważne są badania skóry. 

W dniu 10-11 lutego 2015 na zaproszenie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej 

uczestniczyliśmy w obchodach Światowego Dnia Chorego w Warszawie. 

W tym roku zostaliśmy zaproszeni do Ministerstwa Zdrowia, w którym odbyła się debata 

liderów organizacji pacjentów z przedstawicielami ministerstwa. Jak zwykle debata była 

burzliwa. Rozmawialiśmy co udało się do tej pory zrobić i z jak wieloma problemami nadal 

się borykają pacjenci. Wieczorem odbyła się uroczysta Gala wręczania Nagród Św. Kamila 

w Galerii Porczyńskich. Wiele organizacji zostało uhonorowanych za działalność na rzecz 

chorych. 

W dniu 17 maja byliśmy w gminie Skoki i przeprowadziliśmy bezpłatne badania skóry 

specjalistycznym sprzętem – wideodermatoskopem. Przebadaliśmy 40 osób dwa znamiona do 

usunięcia. 

W dniu 31 maja 2015 na zaproszenie Caritas Archidiecezji Poznańskiej i Miasta Poznań 

prowadziliśmy bezpłatne badania skóry specjalistycznym sprzętem - videodermatoskopem 

na Festynie Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. 

Przebadano 55 osób w tym 3 do usunięcia. 

13 czerwca 2015 roku w Koziegłowach na Osiedlu Leśnym 5, na terenie kaplicy Matki Bożej 

Fatimskiej, odbył się IV DZIEŃ ZDROWIA w gminie Czerwonak. Tam również 

przeprowadziliśmy bezpłatne badania wideodermatoskopem. Przebadaliśmy 69 osoby. 

W dniu 14.06.2015r. w godz. 14-18 na terenie Rezerwatu Archeologicznego w Grodziszczku 

odbył się Piknik - "ZDROWYM BYĆ" w trakcie którego mieszkańcy Powiatu Średzkiego 

mogli skorzystać z oferty bezpłatnych badań profilaktycznych. Przebadaliśmy 75 osoby w 

tym 3 znamiona do usunięcia. 

12 lipca 2015 r podczas Kampanii Lato na Madalinie nasze Stowarzyszenie przebadało 

bezpłatnie mieszkańców Wildy. 31 osób  - dwa znamiona do usunięcia. 

Od miesiąca września zaczęliśmy realizować projekt ‘’Razem pokonamy czerniaka’’ na który 

to otrzymaliśmy dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu . 

Akcje zostały przeprowadzone w następujących gminach: 

 
1. 12 września 2015 r w Kórniku przebadano 61 osób 3 nowotwory skóry 5 znamion do 

wycięcia. 

2. 13 września 2015 r w Biedrusku przebadano 54 do usunięcia 4 podejrzane znamiona. 

3. 25 września 2015 r w Dopiewie w Lisówkach przebadano 34 osoby 5 znamion do usunięcia. 

4. 03. Październik 2015 r w Buku przebadano 30 do usunięcia 5 znamion. 
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5. 13 października 2015 r w Kleszczewie przebadano 29 osób 5 podejrzanych znamion 

6. 19 października w Kostrzynie przebadano 56 osób 12 znamion do usunięcia. 

7. 26 października w Pobiedzisko Letnisko przebadano 22 osoby. 

8. 03.listopada 2015 r w Swarzędzu przebadano 39 osób 5 znamion do usunięcia 

9. 07 listopada 2015 r w Rokietnicy przebadano 30 osób 3 znamiona do usunięcia 

10. 09 listopada 2015 w Luboniu przebadano 49 osób 5 znamion do usunięcia. 

Razem przebadano 404 osoby znaleziono 3 podejrzenia o nowotwory skóry do usunięcia 

podejrzanych zmian – 49. 

 

 21 listopada 2015 w Galerii MM Poznań ul. Święty Marcin 24 zrobiliśmy bezpłatne badania 

skóry wideodermatoskopem. Organizatorem akcji była Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna. Przebadaliśmy 26 osób. 

W niedzielę 22 listopada wspólnie ze Stowarzyszeniem Psyche Soma Polis zorganizowaliśmy 

akcję bezpłatnego badania znamion i pieprzyków. Przebadaliśmy 36 osób . 

W dniu 12 grudnia pojechaliśmy do Krzyża Wielkopolskiego. Przebadaliśmy 39 osoby w tym 

dwa znamiona podejrzane. 

W grudniu po raz trzeci zorganizowaliśmy akcję Mikołajki w WCO pod hasłem 

‘’Opierniczmy raka’’. W akcję włączyły się szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz 

przedszkola poznańskie. Dzieci przygotowały kartki świąteczne i drobne upominki dla 

chorych przebywających w szpitalu. Młodzież ze Szkoły Muzycznej uświetniła akcję 

kolędami i pastorałkami. 

W mieście Koninie z inicjatywy Skarbnika Janiny Rudnickiej Lewandowskiej zostały 

zorganizowane następujące akcje: 

28. 03. 2015 

20. 06.2016 

29. 08.2016 

Przebadano 256 osób i wykryto jednego czerniaka. 

 

Łącznie w roku 2015 przebadano na akcjach profilaktycznych 1031 osób. Stwierdziliśmy – 

potwierdzone późniejszymi badania histopatologicznymi 5 czerniaków. 

 

Stowarzyszenie posiada sprzet videodermatoskop od 2011 i przebadaliśmy ponad 5 tys osób. 

Istnieje potrzeba zakupu  i unowocześnieniu sprzętu aby móc  nadal przeprowadzać akcje 

profilaktyczne – badań skóry. 

 

 

 

Prezes Mirosława Skitek        Sekretarz Aleksandra Solińska          Skarbnik Janina Rudnicka-   

Lewandowska 

 

 

 


