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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.
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Stowarzyszenie nie zatrudniało w 2012 roku żadnej osoby. Wszelkie prace w ramach
Stowarzyszenia wykonywali członkowie Stowarzyszenia nie pobierając za to żadnych
wynagrodzeń.
Zawarto 8 umów o dzieło: na wykonanie czynności dotyczących administrowania strony
internetowej Stowarzyszenia i 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 psychicznego chorym w trakcie leczenia. Spotkania te odbywały się w każdy
czwartek w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.
W dniach 10 - 11 lutego uczestniczyliśmy w "VI Forum Liderów Organizacji
Pacjentów" organizowanym, jak co roku, z okazji Światowego Dnia Chorego przez
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Stowarzyszenie prezentowała prezes
Mirosława Skitek. Uczestniczyła w konferencji z ministrem zdrowia B. Arłukowiczem
oraz wzięła udział w uroczystej Gali wręczenia corocznych nagród św. Kamila
przyznawanych dla wyróżniających się organizacji pozarządowych oraz ludzi niosących
pomoc dla chorych.
W ciągu roku 2012 nasze Stowarzyszenie wzięło udział w następujących akcjach:
Z okazji Międzynarodowego Dnia Chorego od 11 lutego do 17 lutego nasze
Stowarzyszenie wspólnie z Caritas Archidiecezji Poznańskiej zorganizowało akcję
bezpłatnych badań videodermatoskopem w kilku miejscowościach Wielkopolski.

11 lutego odwiedziliśmy Pniewy. Przebadaliśmy 100 osób, w tym 66 kobiety i 34
mężczyzn. Do usunięcia 14 podejrzanych znamion.

13 lutego odwiedziliśmy Leszno. Tam przebadaliśmy 68 osób - 46 kobiet i 22 mężczyzn.
Do usunięcia 7 znamion w tym podejrzenie czerniaka,

14 lutego byliśmy w Rawiczu. Tam było najwięcej chętnych, bo 126 osób - 86 kobiet i 40
mężczyzn. Do usunięcia 14 podejrzanych znamion.

15 lutego zawitaliśmy do Kościana. Przebadaliśmy 55 osób, w tym 37 kobiet i 18
mężczyzn. 4 podejrzane zmiany do usunięcia.

16 lutego w Obornikach przebadaliśmy 55 osób, w tym 38 kobiet i 17 mężczyzn. Do
usunięcia 3 podejrzane znamiona.

17 lutego w Nowym Tomyślu odwiedziły nas 84 osoby, w tym 53 kobiety i 31 mężczyzn.
Do wycięcia 9 podejrzanych znamion.
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W ciągu tygodnia przebadaliśmy łącznie 488 osób. Podejrzanych znamion stwierdziliśmy 47
z zaleceniem natychmiastowym usunięciem. Kilka podejrzeń czerniaka skóry.

25.02.2012 Zdrowie to podstawa – Konin
"Zdrowie to podstawa", tym razem zorganizowanej przez Urząd Miejski w Koninie
w sobotnie popołudnie 25 lutego, w Szkole Podstawowej nr 6. Obecny był tam także inicjator
tego - cyklicznego już - przedsięwzięcia prezydent miasta Józef Nowicki, sprawujący
honorowy patronat nad imprezą. Przeprowadziliśmy tam badania oraz rozmawialiśmy
o chorobie i metodach jej leczenia. Zdiagnozowaliśmy 52 osoby w tym 11 znamion do
usunięcia.

31.03.2012 r. Badania profilaktyczne w Kórniku
We współpracy z Wydziałem Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kórniku
nasze Stowarzyszenie przeprowadziło badania profilaktyczne videodermatoskopem zmian
barwnikowych na ciele w kierunku wykrycia zmian chorobotwórczych wymagających
leczenia lub nadzoru specjalisty. Z badania skorzystało 16 mieszkańców gminy Kórnik.
Bardzo zła pogoda i lokalizacja badań była przyczyną tak małej frekwencji.

21.04.2012 Badania profilaktyczne w Akademii Walki z Rakiem - Poznań
W sobotę 21 kwietnia 2012 w Akademii Walki z Rakiem mieszczącej się przy
ul. Wierzbięcice 18/5 odbyła się kolejna nasza akcja badania znamion barwnikowych w celu
wykrycia wszelkich nowotworów skóry, a w szczególności czerniaka złośliwego.
Przebadaliśmy 70 osób do usunięcia było 12 podejrzanych znamion.

28-29.04.2012 Światowy dzień czerniaka Poznań
Akcja "Światowy Dzień Czerniaka" została przygotowana w ramach FESTIWALU
ZDROWIA, który odbył się 28 i 29 kwietnia w Centrum Handlowym King Cross Marcelin
w Poznaniu. Nasze Stowarzyszenie przeprowadzało badania profilaktyczne za pomocą
videodermatoskopu. Zbadaliśmy 76 osób i 16 znamion do usunięcia.

11.05.2012 Bełchatów – Bal charytatywny – zbiórka na szczepionkę profesora
Andrzeja Mackiewicza.
W dniu 11 maja na zaproszenie prezesa Fundacji Pomagamy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej
wzięliśmy udział w balu charytatywnym organizowanym przez w/w fundację. Dochód z tej
imprezy zasilił nasze konto.

27.05.2012 Festyn rodzinny oraz Dzień Dziecka na Ostrowie Tumskim
w Poznaniu
Oprócz skorzystania z porad lekarzy specjalistów, Mammobusa, Krwiobusa oraz wielu badań
przesiewowych, uczestnicy festynu mieli możliwość przebadania skóry videodermatoskopem
pod kątem czerniaka złośliwego. Zbadaliśmy 94 osoby w tym 7 znamion do usunięcia.
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02.06.2012 – Kętrzyn - Kaperalia
Na zaproszenie Burmistrza Miasta Kętrzyna Krzysztofa Hećmana i Komandora
Kętrzyńskiego Klubu Żeglarskiego Tadeusza Siwickiego nasze Stowarzyszenie
przeprowadziło akcję profilaktyczną badań skóry videodermatoskopem pod kątem wykrycia
nowotworu skóry w tym czerniaka złośliwego podczas Kaperalii w dniu 02.06.2012 r.
w Kętrzynie. Przebadaliśmy 102 osoby w tym 3 podejrzenia o czerniaka oraz 15 znamion do
usunięcia.

10.06.2012 Białe dni Grodźca
W akcji przeprowadzonej przez nasze Stowarzyszenie na terenie Ośrodka Zdrowia w Grodźcu
w ramach „Białych Dni Grodźca” lekarz z Wielkopolskiego Centrum Onkologii
przeprowadził badania skóry przy pomocy videodermatoskopu pod kątem czerniaka
złośliwego. Z badań skorzystało 81 okolicznych mieszkańców w tym było 6 znamion do
usunięcia.

16.06.2012 Festyn Rodzinny Poznań
W sobotę w dniu 16 czerwca 2012 r. gościliśmy na festynie parafialnym przy kościele
pw. Św. Anny w Poznaniu ul. Matejki. Przeprowadziliśmy badania videodermatoskopem
z udziałem lekarza onkologa pod kątem wykrycia wczesnych stadium chorób nowotwororych
skóry. Zbadaliśmy 45 osób w tym zalecono wycięcie 12 podejrzanych znamion.

22.06.2012 Gizałki
W dniu 22 czerwca na zaproszenie Wójta Gminy Gizałki z okazji 15 lecia partnerstwa
Gizałki-Apen uczestniczyliśmy aby promować szczepionkę profesora Andrzeja Mackiewicza.
Nawiązaliśmy wiele kontaktów mając nadzieję na dalszą współpracę.

29.07.2012 Skulsk
W niedzielę 29 lipca nasze Stowarzyszenie wzięło czynny udział w Skulsku koło Konina
w Targach Organizacji Pozarządowych organizowanych przez Stowarzyszenie „Skulsk nasze wspólne dobro” i Stowarzyszenie Instytut Zachodni z Poznania. Z badań skorzystały 73
osoby, 11 znamion do usunięcia.

05.08.2012 Badania profilaktyczne w Koninie
W akcji zorganizowanej przez Franciszkański Zakon Świeckich i Stowarzyszenie Chorych
na Czerniaka w Koninie w dniu 5. sierpnia badania pod kątem czerniaka złośliwego
wykonywał lekarz z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu przy użyciu
videodermatoskopu. Przebadaliśmy 122 osoby w tym stwierdzono podejrzenie 9 raków skóry
i 15 znamion do usunięcia.
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26.08.2012 Lubstówek
Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka zostało zaproszone do Lubstówka na Diecezjalno–
Powiatowo–Gminne Dożynki, które odbyły się 26. sierpnia w niedzielę. Bezpłatne badanie
zmian na skórze (znamiona, pieprzyki, itp.) pod kątem czerniaka złośliwego za pomocą
videodermatoskopu wykonywał lekarz z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.
Przebadano 31 osób w tym 4 podejrzane znamiona do natychmiastowego usunięcia.
16.09.2012 Badania profilaktyczne w Koninie
Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka wraz z Franciszkańskim Zakonem Świeckich
i Urzędem Miejskim w Koninie w niedzielę 16 września br. zorganizowało bezpłatne badanie
videodermatoskopem zmian na skórze (znamiona, pieprzyki, itp.). Uczestniczyło w nich 59
osób 8 osobom zalecono usunięcie podejrzanych znamion.

30.09.2012 Modła Królewska
Na zaproszenie Wójta Gminy Stare Miasto, Pana Ryszarda Nawrockiego Stowarzyszenie
przeprowadziło akcję bezpłatnego badania skóry. Podczas Dnia Sportu w Szkole
Podstawowej w Modle Królewskiej badanie videodermatoskopem zmian na skórze
(znamiona, pieprzyki, itp.) pod kątem czerniaka złośliwego wykonywał lekarz
z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Zbadano 63 osoby w tym zalecono 9ciu
osobom usunięcie podejrzanych znamion.

07.10.2012 Uroczysta V Gala Banku Miłosierdzia. Poznań
W dniu 7 października 2012 na zaproszenie Dyrektora Caritas Archidiecezji Poznańskiej
prezes Mirosława Skitek uczestniczyła w uroczystej Gali wręczenia nagród dla darczyńców i
ludzi dobrego serca- podziękowanie za wkład i zaangażowanie na rzecz potrzebujących.

26-28 X 2012 KAMPANIA SPOŁECZNĄ PROMUJĄCĄ
PSYCHOONKOLOGIĘ - Zwrotnika Raka Epizod VII 26-28 października w
Szkole Wyższej Psychologii Społecznej / Poznań ul.Kutrzeby 10
Stowarzyszenie włączyło się w Kampanię Społeczną Zwrotnik Raka Epizod VII
Umożliwiając chętnym badania i wygłaszając prelekcję na temat choroby nowotworowej

skóry. Zbadano 36 osób.
09.12.2012 Wczesne wykrycie i leczenie pomaga pokonać czerniaka - Konin
Akcję bezpłatnego badania znamion przygotowało Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka w
Koninie. Specjaliści badali videodermatoskopem zmiany na skórze (znamiona, pieprzyki, itp.)
pod kątem czerniaka złośliwego. Badanie przeprowadzili lekarze z Wielkopolskiego Centrum
Onkologii w Poznaniu. Tym razem z badań skorzystali m.in. podopieczni Fundacji Podaj
Dalej. Chętnych na badania było 61 osób w tym wykryto 5 podejrzanych znamion
z zaleceniem do usunięcia.
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05.12.2012 Dzień Wolontariusza
W konińskim ratuszu nagrodzono 17 wyróżniających się wolontariuszy. Wśród nich znalazła
się członkini naszego stowarzyszenia - Janina Rudnicka-Lewandowska.

Świąteczna niespodzianka w WCO 20.12.2012
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku nasi wolontariusze
przebrani za św. Mikołaja, Śnieżynkę oraz Reniferka rozdawali słodycze i owoce na terenie
Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Swoim spontanicznym zachowaniem wywoływali
uśmiechy na twarzach chorych.
Nasze Stowarzyszenie od dwóch lat współpracuje z Volkswagenem Poznań gdzie dwa razy
do roku przeprowadzamy badania kontrolne znamion skórnych wśród pracowników zakładu.
W tym roku nasze akcje odbyły się w dniach 12-14 marca oraz 10-12 września na terenie
trzech zakładów Volkswagena Poznań. Przebadaliśmy 448 osób, Wykryliśmy 51
podejrzanych znamion nadających się do usunięcia.
Również pod naszą opieką są pracownicy Elektrobudowy – Konin. Takie badania odbyły się
13 i 14 września 2012 roku. Przebadano 67 osób zdiagnozowano 11 znamion podejrzanych
nadających się do usunięcia.
Po raz pierwszy w dniu 19 lipca 2012 roku w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu
przeprowadziliśmy badania wśród pracowników. Zdiagnozowano 60 osób w tym 14 osobom
zalecono usunięcie podejrzanych znamion.
Dzięki tym akcjom udaje nam się pozyskać darowizny na nasze cele statutowe, przede
wszystkim na dalsze leczenie szczepionką przeciw czerniakowi złośliwemu prof. Andrzeja
Mackiewicza.
Wyżej wymienione akcje miały na celu szerzenie informacji na temat nowotworów skóry
w tym czerniaka złośliwego. Przeprowadzono badania profilaktyczne za pomocą urządzenia
do wczesnego wykrycia wszelkich zmian – videodermatoskopu. W akcjach tych udział wzięło
udział 3 lekarzy onkologów i 7 wolontariuszy. Przebadano 2196 osoby. Zalecono wycięcie
308 znamion. Znaleziono 6 podejrzeń o czerniaka i 25 innych nowotworów skóry.
W czasie akcji korzystaliśmy z materiałów informacyjnych, ulotek.

Aby dobrze prowadzić Stowarzyszenie oraz podnosić kwalifikacje nasi członkowie
uczestniczyli w następujących formach szkoleń , zjazdów, forum.
1. 16-18 marca 2012 r IX Zjazd Gnieźnieński. ,,Europa obywatelska. Rola i miejsce
chrześcijan’’. Skierowane przede wszystkim do III sektora organizacji
pozarządowych. Nawiązywanie współpracy i realizacji celów. Dzięki warsztatom
obywatelskim w czasie zjazdu omawiano w jaki sposób możemy realizować jedno z
ważniejszych powołań każdego człowieka, obywatela Polski i Europy – jakim jest
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kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego.- uczestnik Janina Lewandowska –
Rudnicka.
2. 15-16 maja ,,Tworzenie projektu dla organizacji pozarządowej” – uczestnik
Mirosława Skitek.
3. 05.07, 12.07, 13.07. ,,Aspekty prawne funkcjonowania Stowarzyszenia’’ PISOP
Poznań – Mirosława Skitek
4. 29 lipca - Targi Organizacji Pozarządowych w Skulsku nawiązanie współpracy z
„Działamy Razem” Janina Rudnicka Lewandowska
Spotkania organizowane przez Centrum Informacyjno-Doradcze działające przy Fundacji
im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej
Forum Inicjatyw Pozarządowych „Współpraca NGO z Biznesem – razem możemy
więcej” dniu 15.10.2012 w Starostwie Powiatowym w Koninie Al. 1 Maja 9
„Ekonomia społeczna szansą na rozwój organizacji pozarządowych po 2013 r.” w dniu
24.10.2012 w Starostwie Powiatowym w Koninie Al. 1 Maja 9
1. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ Lokalne Centrum Wolontariatu
Konin, ul. Południowa 2A – szkolenie „ Jak pracować z wolontariuszem 50+” 22.11.2012
29. 11.Forum Organizacji Pozarządowych Poznań – Mirosława Skitek, Janina Rudnicka Lewandowska
Przez cały rok wszystkim zwracającym się chorym (było ich kilkadziesiąt) udzielaliśmy
wsparcia psychologicznego oraz pomagaliśmy w uzyskaniu dostępu do specjalistów i badań.
W dalszym ciągu jest brak funduszy na utrzymanie chorych biorących szczepionkę prof. A.
Mackiewicza.
Podjęte działania przez Prezes Stowarzyszenia i prof. A. Mackiewicza spowodowały
zainteresowanie się mediów naszym problem, które w ten sposób nagłośniły naszą trudna
sytuację.
Wystąpiliśmy w mediach – prasa – Głos Wielkopolski, Gazeta Wyborcza, Przewodnik
Katolicki, bezpłatnych lokalnych gazetach oraz w telewizjach TVP, TVN, Polsat oraz
telewizjach lokalnych WTK, Info. O naszej sytuacji mówiły takie programy jak ,,Uwaga’’,
,,Sprawa dla reportera’’ ,,Interwencja’’, ,,Na celowniku’’ ,,Sprawa do załatwienia’’ oraz w
wiadomościach lokalnych i ogólnokrajowych.
Poprzez nagłośnienie naszej trudnej sytuacji pragnęliśmy zwrócić uwagę na palący problem
pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych dla których nie ma podstaw prawnych
na dzień dzisiejszy do finansowania ich leczenia.
W celu promocji Stowarzyszenia i pozyskiwania 1% z PIT zostały wydrukowane małe
kalendarze oraz ulotki, zostały rozesłane do poradni dermatologicznych i onkologicznych
oraz biur rachunkowych w całej Polsce.
Stowarzyszenie współpracuje z Katedrą Immunologii Nowotworów w Wielkopolskim
Centrum Onkologii, Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, Instytutem Praw
Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Akademią Walki z Rakiem, Caritas, Urzędem Miasta
i Starostwem w Koninie, Urzędem Miasta Poznania Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej,
VW Poznań, Elektrobudową w Koninie, Konińskimi Amazonkami, Stowarzyszeniem
Magnolia , Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych, Fundacją Podaj Dalej oraz Gladiator.
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Stowarzyszenie w 2013 roku zamierza podjąć dalsze wysiłki w pozyskiwaniu funduszy na dla
ratowania życia chorych na czerniaka.
Zamierzamy prowadzić akcje profilaktyczne badań znamion skórnych w mniejszych
miejscowościach, gdzie jest trudniejszy dostęp do badań profilaktycznych. W tym celu
zamierzamy wystąpić do Urzędów o środki finansowe umożliwiające pokrycie tych kosztów.
Stowarzyszenie nadal będzie wspierało dążenia profesora Andrzeja Mackiewicza do
zakończenia badań nad szczepionką przeciw czerniakowi aby została jak najszybciej
zarejestrowana i dostępna dla wszystkich, którzy ją potrzebują do końca życia.

Prezes Mirosława Skitek

Sekretarz Aleksandra Solińska
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Skarbnik Janina RudnickaLewandowska

