
 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2019 r. 

 

Styczeń   

Na zaproszenie Urzędu Gminy Kaźmierz nasze Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie 

profilaktyczne skierowane do seniorów z gminy połączone z badaniami znamion na skórze przy 

pomocy videodermatoskopu. Prelekcja na temat nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem 

czerniaka złośliwego odbyła się w czwartek 17 stycznia 2019r. w Bibliotece Publicznej w Kaźmierzu 

przy ul. Dworcowej 14. Prelekcję pt. ”Senior świadomy-czerniak wykluczony!” wygłosiła prezes 

Stowarzyszenia Mirosława Skitek. 

W piątek 18 stycznia obyły się odpłatne badania w Gabinecie logopedycznym przy ul. Horacego 7 w 

Poznaniu. Zostało wykonanych 8 map ciała, 4 badania znamion, zostało przebadanych 7 kobiet oraz 5 

mężczyzn. 

 

Luty 

W sobotę, 4 lutego 2019 roku odbyły się XIX obchody Światowego Dnia Walki z Rakiem. W ramach 

wydarzenia nasze Stowarzyszenie uczestniczyło w Drzwiach Otwartych w Wielkopolskim Centrum 

Onkologii przy ul. Garbary 15. Przy stoisku z ulotkami były udzielane informację dot. choroby, 

możliwość leczenia, dostępnych terapiach oraz ważność wczesnej profilaktyki. 

W dniu 9 lutego 2019 r. na zaproszenie Caritas Archidiecezji Poznańskiej oraz Wydziału Zdrowia i 

Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania wzięliśmy udział w „Białej Sobocie”. Akcja została 

przeprowadzona w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Głogowskiej 92 

w Poznaniu. Jak co roku badania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, chętnych było tak 

wielu, że niestety nie zdążyliśmy przebadać wszystkich. Od godz. 9:00 do 13:00 przebadaliśmy 66 

osób. Do natychmiastowego usunięcia skierowano 10 osób u których zdiagnozowano niepokojące 

znamiona. Do obserwacji i ponownej kontroli za pół roku skierowano 6 osób. Dbajmy o swoje zdrowie 

badając znamiona. 

W sobotę 23 lutego obyły się odpłatne badania w Gabinecie logopedycznym przy ul. Horacego 7 w 

Poznaniu. Zostało wykonanych 10 map ciała, 5 badań znamion, zostało przebadanych 13 kobiet oraz 

2 mężczyzn. 



W ramach realizacji zadania dofinansowanego „Senior świadomy czerniak wykluczony” z Urzędu 

Gminy Kaźmierz zostały zorganizowane profilaktyczne badania znamion skierowane do seniorów. 

Badania zostały przeprowadzone 28 lutego 2019r. w Klubie Seniora w Kaźmierzu przy ul.Topolowej 2. 

Od godz. 15:00 do 18:00 przebadaliśmy 41 osób. Do natychmiastowego usunięcia skierowano 6 osób 

u których zdiagnozowano niepokojące znamiona. Do obserwacji i ponownej kontroli za pół roku 

skierowano 6 osób. Dbajmy o swoje zdrowie badając znamiona. 

 

Marzec  

W tym miesiącu Stowarzyszenie rozpoczęło realizację trzech dużych kampanii społecznych. Dwie 

kampanie zostały skierowane do młodzieży. Pierwsza z nich była realizowana w ramach zadania 

współfinansowanego z budżetu Miasta Poznania pt.:” Odłóż smartfona- sprawdzaj znamiona”, 

natomiast druga w ramach zadania współfinansowanego ze środków Powiatu Poznańskiego pt.„Twoja 

skóra bliższa niż koszula- zadbaj o nią!”. Zostały one skierowane do nieaktywnej zawodowo młodzieży 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta Poznania oraz Powiatu Poznańskiego. 

Kampanie miały na celu podniesienie wiedzy i świadomości wśród młodzieży na temat nowotworów 

skóry, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej złośliwego i śmiertelnego nowotworu skóry, jakim 

jest czerniak. Podczas warsztatów młodzież została uświadomiona zwłaszcza w zakresie wczesnej 

diagnostyki, profilaktyki oraz postępowania w trakcie trwania choroby, szkodliwości nadmiernego 

korzystania z solarium, wykonywania tatuaży na skórze na której są liczne znamiona. Uczniowie 

uczestniczący w kampanii uzyskali możliwość uporządkowania wiedzy na temat czerniaka, którego 

zauważalnym efektem był wzrost jakościowy wiedzy na ten temat. Chętni uczniowie brali udział w 

quizie z licznymi nagrodami, który był podsumowaniem wiedzy uzyskanej w trakcie zajęć.  

Trzecia kampania prowadzona jest w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów 

Skóry i Edukacji Społeczeństwa finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. Stowarzyszenie rozpoczęło realizację wspólnie z partnerami : 

Wielkopolskim Centrum Onkologii oraz Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia.   

Główne założenia to : 

 – zwiększenie dostępności do wiedzy i edukacji dla grupy docelowej w zakresie czynników ryzyka 

nowotworów skóry, poprzez organizację edukacyjnych wydarzeń masowych/kampanii, 

– wzrost wiedzy i nawyków odnośnie samoobserwacji zmian na skórze, w tym, przy wykorzystaniu 

nowoczesnych technologii (np. aplikacji, programów komputerowych) wśród grupy docelowej, 

– zwiększenie skuteczności rozpoznawania nowotworów skóry na wczesnym etapie rozwoju choroby 

przez przeszkolony personel medyczny poprzez zwiększenie liczby wykrytych podejrzeń zmian 

nowotworowych skóry w okresie realizacji programu. 

W czwartek 21 marca w Warszawie odbyło się VII Forum Pacjentów Onkologicznych organizowane 

przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych jak co roku nasze Stowarzyszenie wzięło w nim 

udział. Forum daje możliwość przedyskutowania problemów i wyzwań, przed którymi stoi polska 

onkologia w kontekście potrzeb i oczekiwań pacjentów. 



W sobotę 23 marca obyły się odpłatne badania w Gabinecie logopedycznym przy ul. Horacego 7 w 

Poznaniu. Zostało wykonanych 4 mapy ciała, 14 badań znamion, zostało przebadanych 13 kobiet oraz 

5 mężczyzn. 

Na zaproszenie Klubu Seniora „Trzecia zmiana” w dniu 28 marca została przeprowadzona prelekcja 

podczas której seniorzy zostali uświadomieni z  ważności wczesnej profilaktyki, nowotworów skóry 

oraz postępowania w czasie choroby. Wykład wygłosiła członkini Stowarzyszenia p. Janina Rudnicka-

Lewandowska.   

Wdrażając „Programu Profilaktyki Nowotworów Skóry i Edukacji Społeczeństwa w Makroregionie 

Zachodnim” w dniach 29 i 30 marca w Stęszewie odbyło się szkolenie dla personelu podstawowej 

opieki zdrowotnej podczas którego Prezes Stowarzyszenia Mirosława Skitek wygłosiła prelekcję. 

 

Kwiecień 

W ramach realizacji „Programu Profilaktyki Nowotworów  Skóry i Edukacji Społeczeństwa w 

Makroregionie Zachodnim” w dniu 23 kwietnia w Szczecinie zostało zorganizowane dwudniowe 

szkolenie dla personelu podstawowej opieki zdrowotnej podczas którego Prezes Stowarzyszenia 

Mirosława Skitek wygłosiła prelekcję pt.” „Rola i zadania organizacji pozarządowych reprezentujących 

interesy pacjentów na przykładzie Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka”. 

 

Maj 

W sobotę 18 maja obyły się odpłatne badania w Gabinecie logopedycznym przy ul. Horacego 7 w 

Poznaniu. Zostało wykonanych 10 map ciała, 5 badań znamion, zostało przebadanych 11 kobiet oraz 

4 mężczyzn. 

W ramach realizacji „Programu Profilaktyki Nowotworów Skóry i Edukacji Społeczeństwa w 

Makroregionie Zachodnim” Stowarzyszenie prowadziło warsztaty edukacyjne. Na stoisku 

edukacyjnym wydawane były materiały edukacyjne, odwiedzający nauczyli się jak przeprowadzać 

samobadanie skóry, mieli okazję do rozmowy ze specjalistami w zakresie profilaktyki nowotworów 

skóry w następujących terminach: 

-w sobotę 18 maja na Placu Wolności w Poznaniu, podczas trwania wydarzenia Plaża Wolności, 

-w sobotę 25 maja na Placu Wolności w Poznaniu, podczas trwania wydarzenia Plaża Wolności, 

-w niedzielę 26 maja 2019r. na Ostrowie Tumskim w Poznaniu podczas Ogólnopolskiego Festynu 

Rodzinnego. 

Na zaproszenie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania oraz CARITAS 

Archidiecezji Poznańskiej nasze Stowarzyszenie w dniu 26 maja 2019 r. wzięło udział w 

Ogólnopolskim Festyn Rodzinnym na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Jak co roku Stowarzyszenie 

Chorych na Czerniaka wzięło czynny udział w ,,Ścieżce zdrowia’’ – badań profilaktycznych oraz 

edukacji prozdrowotnej skierowanej do mieszkańców Poznania. Od godziny 13:00 do 17:00 

Stowarzyszenie prowadziło bezpłatne badania znamion skóry przy pomocy videodermatoskopu. 

Zostało przebadanych 108 osób w przedziale wiekowym od 3 do 77 lat w tym 19 dzieci, 61 kobiet oraz 



28 mężczyzn. Do natychmiastowego usunięcia skierowano 11 osób, u których zdiagnozowano 

niepokojące znamiona. Do obserwacji i ponownej kontroli za pół roku skierowano 30 osób. Dbajmy o 

swoje zdrowie badając znamiona, wcześnie wykryty czerniak jest wyleczalny. 

We wtorek 28 maja 2019r. nasze Stowarzyszenie przeprowadziło warsztaty edukacyjne na temat 

nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego. Odwiedziliśmy Zespół 

Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie przy ul. Topolowej 2. Wiedzę na temat czerniaka zgłębiali 

uczniowie klas pierwszych oraz drugich.  Podczas warsztatów młodzież obejrzała film edukacyjny 

stworzony specjalnie na potrzebę warsztatów, został przeprowadzony quzi a uczniowie, którzy 

wykazali się największą wiedzą otrzymali nagrody. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach 

kampanii „Twoja skóra bliższa niż koszula-zadbaj o nią!”.  

 

Czerwiec 

Realizując kampanię „Program Profilaktyki Nowotworów Skóry i Edukacji Społeczeństwa w 

Makroregionie Zachodnim” Stowarzyszenie przeprowadziło cykl warsztatów edukacyjnych z zakresu 

m.in. : profilaktyki, samobadania, czynników ryzyka w następujących dniach i miejscach: 

- 1 czerwca  w Kleczewie podczas obchodzonych Dni Kleczewa, 

- 8 czerwca  w Koziegłowach podczas organizowanego festynu zdrowotny pt.” VIII Dzień Zdrowia”, 

- 17 czerwca w Swarzędzu w Szkole Podstawowej nr 3, 

- 18 czerwca w Poznaniu na terenie AWF podczas IV edycji Spartakiady Senioralnej, 

- 29 czerwca w Poznaniu w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w ramach obchodów z okazji 15-

lecia funkcjonowania Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.  

W dniu 01.06.2019 r. podczas obchodzonych DNI KLECZEWA Stowarzyszenie przeprowadziło 

badania profilaktyczne skóry pod kątem wykrycia nowotworów skóry w tym czerniaka. Wiemy jak 

ważna jest profilaktyka i wczesne wykrycie tego niebezpiecznego nowotworu jakim jest czerniak 

złośliwy skóry. Wcześnie wykryty jest prawie całkowicie wyleczalny. W dniu 01.06. 2019r. 

przebadaliśmy 79 osób. Znamiona oceniał specjalista lekarz onkolog Anna Kopczyńska. Diagnozę do 

natychmiastowego usunięcia – podejrzanego znamienia – usłyszało 7 badanych. Do obserwacji i 

zgłoszenia się za pół roku było również 7 osób. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 

Chętnych do badań było o wiele więcej niż mogliśmy przyjąć, co świadczy o dużym zapotrzebowaniu 

na tego rodzaju akcje profilaktyczne. 

W dniu 8 czerwca 2019r. w Koziegłowach został zorganizowany festyn zdrowotny pt.” VIII Dzień 

Zdrowia” skierowany do mieszkańców Gminy Czerwonak. Wydarzenie zostało zorganizowane w 

Szkole Podstawowej im.gen. Stefana Roweckiego “Grota” przy ul Poznańskiej 17 w Koziegłowach. Na 

zaproszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku nasze Stowarzyszenie wzięło 

czynny udział w ,, Ścieżce zdrowia’’ – badań. Przebadano 40 osób. Do natychmiastowego usunięcia 

skierowano 1 osobę, u której zdiagnozowano niepokojące znamiona. Do obserwacji i ponownej 

kontroli za pół roku skierowano 7 osób. 



W poniedziałek 17 czerwca 2019r. nasze Stowarzyszenie przeprowadziło kolejne warsztaty 

edukacyjne na temat nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego. 

Odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 3 w Swarzędzu na osiedlu Czwartaków 1. Wiedzę na temat 

czerniaka zgłębiali uczniowie klas ósmych oraz siódmych.  Podczas warsztatów młodzież obejrzała 

film edukacyjny stworzony specjalnie na potrzebę warsztatów, został przeprowadzony quiz a 

uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą otrzymali nagrody. Projekt współfinansowany ze 

środków Powiatu Poznańskiego w ramach kampanii profilaktycznej “Twoja skóra bliższa niż koszula 

zadbaj o nią!”. 

We wtorek 25 czerwca 2019 roku w sali audytoryjnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii odbyła się 

konferencja, która została zrealizowana w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy 

Europejskich pt.: „Realizacja Programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w 

makroregionie zachodnim”, tj. w województwach: wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Jej 

głównym założeniem był wzrost świadomości społeczeństwa na temat zapobiegania nowotworom 

skóry i metod samobadania znamion. Jednym z prelegentów wydarzenia była Prezes Stowarzyszenie 

Mirosława Skitek, która wypowiedziała się na temat: “Rola i zadania organizacji pozarządowych 

reprezentujących interesy pacjentów na przykładzie Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka.” Pani 

Prezes przedstawiła co stanowiło impuls do powstania Stowarzyszenia, omówiła główne cele 

statutowe, założenia oraz podsumowała dotychczasową działalność Stowarzyszenia. Poruszała 

również bardzo ważną kwestię wsparcia, które daje Stowarzyszenie osobom chorym na czerniaka 

oraz inne nowotwory złośliwe skóry. 

 

Lipiec 

W ramach kampanii profilaktycznej pt. ”Program Profilaktyki Nowotworów Skóry i Edukacji 

Społeczeństwa w Makroregionie Zachodnim” Stowarzyszenie przeprowadziło cykl warsztatów 

edukacyjnych: 

-10 lipca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas wydarzenia “Lato zdrowe 

międzypokoleniowe”. W tym dniu zostały także zorganizowane bezpłatne badania znamion przy 

pomocy videodermatoskopu, 

-17 lipca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas wydarzenia “Lato zdrowe 

międzypokoleniowe”, 

-20 lipca na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. H.Dąbrowskiego, w Poznaniu podczas 

wydarzenia „Biała Sobota na Działkach 

-24 lipca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas wydarzenia “Lato zdrowe 

międzypokoleniowe”, 

-31 lipca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas wydarzenia “Lato zdrowe 

międzypokoleniowe”. W tym dniu zostały także zorganizowane bezpłatne badania znamion przy 

pomocy videodermatoskopu. 

 



Sierpień 

W ramach kampanii profilaktycznej pt. ”Program Profilaktyki Nowotworów Skóry i Edukacji 

Społeczeństwa w Makroregionie Zachodnim” Stowarzyszenie przeprowadziło cykl warsztatów 

edukacyjnych: 

-7 sierpnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas wydarzenia “Lato zdrowe 

międzypokoleniowe”, 

- 10 sierpnia 2019r. na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. J. Chociszewskiego w Poznaniu 

podczas wydarzenia „Biała Sobota na Działkach, 

-14 sierpnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas wydarzenia “Lato zdrowe 

międzypokoleniowe”. 

- 24 sierpnia 2019r. na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. ks. L. Przyłuskiego w Poznaniu 

podczas wydarzenia „Biała Sobota na Działkach. 

 

Wrzesień 

Nasze Stowarzyszenie wspólnie ze Stowarzyszeniem Pniewskich Amazonek „Razem Raźniej” 

przystąpiło do realizacji kampanii społecznej pt. „Odłóż smartfona - sprawdzaj znamiona” skierowanej 

do mieszkańców Gminy Pniewy, głównie młodzieży z terenu gminy w zakresie profilaktyki 

nowotworów skóry uzyskany poprzez edukację i działania profilaktyczne. Dzięki prowadzonej 

kampanii został podniesiony poziom wiedzy o czynnikach ryzyka zachorowania na nowotwory skóry. 

Zaplanowane w ramach kampanii warsztaty ze specjalistą dla uczniów szkół z terenu Gminy Pniewy 

pozwoliły na zwiększenie liczby mieszkańców posiadających umiejętność i nawyk samobadania skóry 

podczas codziennych zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych oraz rozpoznawania sygnałów 

wymagających konsultacji ze specjalistą, a także zmniejszenie częstotliwości poparzeń słonecznych w 

sezonie wakacyjnym zwłaszcza wśród młodych ludzi. Kampania finansowana przez firmę Amica S.A 

w ramach dużych grantów. 

W ramach wdrażania w kampanii społecznej „Program Profilaktyki Nowotworów Skóry(…) we 

wrześniu Stowarzyszenie prowadziło działania edukacyjne, profilaktyczne mające na celu 

zmniejszenie liczby zachorowań oraz wczesne wykrycie zmian nowotworowych skóry poprzez 

organizację badań znamion.  Działania te odbywały się w następujących terminach : 

-1 września w Turowie podczas Gminnych Dożynek zostały zorganizowane warsztaty oraz badania 

znamion,  

-7 września w Szpitalu w Puszczykowie podczas trwania „Białej Soboty z Powiatem Poznańskim”, 

zostały zorganizowane warsztaty oraz badania znamion,  

-11 września- warsztaty edukacyjne w Poznaniu w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,  

-14 września –warsztaty oraz badania znamion w Obornikach podczas Weekendu Seniora w Centrum 

Kultury, 



-19 i 20 września- warsztaty edukacyjne w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów 

Poznańskich podczas wydarzenia „CEDE 2019” , 

- 21 września- warsztaty oraz badania znamion w Rokietnicy w Przychodni Consultorio, 

-25 września –warsztaty oraz badania znamion w Poznaniu w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,  

Realizując kampanię profilaktyczną „Odłóż smartfona- sprawdzaj znamiona” przeprowadziliśmy 

warsztaty edukacyjne dla młodzieży z poznańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Spotkania zostały przeprowadzone  w następujących terminach : 

-17 września – Zespół Szkół Urszulińskich, wiedzę na temat czerniaka zgłębiali uczniowie klas 

pierwszych oraz drugich Liceum Ogólnokształcącego, 

-24 września- Zespół Szkół  Salezjańskich w Poznaniu na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej 29. 

Wiedzę na temat czerniaka zgłębiali uczniowie klas ósmych oraz  siódmych. 

Młodzież chętnie z nami współpracowała i odpowiadała na pytania podczas quizu, który podsumował 

wiedzę uzyskaną na warsztatach. Kampania współfinansowana ze środków Miasta Poznania. 

 

Październik  

W piątek 4 października w Szczecinie w sali plenarnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

odbyła się konferencja pt. „ABCDE – alfabet, który może uratować Ci życie” podczas której Prezes 

Stowarzyszenia Mirosława Skitek wygłosiła wykład “Rola i zadania organizacji pozarządowych 

reprezentujących interesy pacjentów na przykładzie Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka.” Pani 

Prezes przedstawiła co stanowiło impuls do powstania Stowarzyszenia, omówiła główne cele 

statutowe, założenia oraz podsumowała dotychczasową działalność Stowarzyszenia. Poruszała 

również bardzo ważną kwestię wsparcia, które daje Stowarzyszenie osobom chorym na czerniaka 

oraz inne nowotwory złośliwe skóry. Wydarzenie obyło się w ramach kampanii społecznej „Program 

Profilaktyki Nowotworów Skóry i Edukacji Społeczeństwa w Makroregionie Zachodnim”. 

„Misja profilaktyka – Razem pokonamy czerniaka” pod taką nazwą ruszyła kolejna kampania wczesnej 

profilaktyki nowotworów skóry skierowana do pracowników ENEI, która jest kontynuacją zeszłorocznej 

kampanii prowadzonej dla pracowników oddziału Poznań. W październiku spotkania profilaktyczne 

były prowadzone w czterech miastach : Zielona Góra, Gorzów Wlkp., Szczecin, Bydgoszcz. Podczas 

wydarzenia odbywały się badania znamion oraz warsztaty edukacyjne dla pracowników. Uczestnicy 

warsztatów dowiedzieli się m.in w jaki sposób uchronić się przed nowotworami skóry, w jaki sposób 

przeprowadzać samobadanie skóry oraz mówiliśmy o zagrożeniach wynikających z nadmiernego 

opalania się i korzystania z solarium. Dzięki wsparciu Fundacji Enea możemy w pełni realizować 

nasze cele statutowe i pomóc pacjentom chorującym na czerniaka. 

Realizując kampanię profilaktyczną „Odłóż smartfona- sprawdzaj znamiona” przeprowadziliśmy 

warsztaty edukacyjne dla młodzieży:  

- 2 października - Zespół Szkół Urszulińskich, wiedzę na temat czerniaka zgłębiali uczniowie klas 

siódmych oraz ósmych Szkoły Podstawowej. 



- 17 października - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu. W tym dniu zostało 

zorganizowanych pięć warsztatów edukacyjnych, w których wzięło udział 10 klas pierwszych XVII 

Liceum Ogólnokształcącego.  

Młodzież chętnie z nami współpracowała i odpowiadała na pytania podczas quizu, który podsumował 

wiedzę uzyskaną na warsztatach. Kampania współfinansowana ze środków Miasta Poznania. 

Ja co roku nasze Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w organizowanych przez Centrum Inicjatyw 

Senioralnych, Urząd Miasta Poznania oraz Międzynarodowe Targi Poznania Tragach VIVA Seniorzy. 

„Viva Seniorzy – Stop Czerniakowi” to właśnie pod tym hasłem upłynęły dwa bardzo intensywne dni 

Targów Viva Seniorzy. W dniach 25 i 26 października 2018r. nasze Stowarzyszenie przeprowadziło 

warsztaty, prelekcje znamion w pawilonie nr 3 Międzynarodowych Targów Poznańskich. Podczas 

wydarzenia zostało wyedukowanych z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrycia nowotworów skóry 

ponad 200 osób. 

 

Listopad 

Realizując kampanię profilaktyczną „Odłóż smartfona- sprawdzaj znamiona” przeprowadziliśmy 

warsztaty edukacyjne dla młodzieży z poznańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Spotkania zostały przeprowadzone  w następujących terminach : 

- 4 listopad -Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu. Wiedzę na temat 

czerniaka zgłębiali uczniowie klasy 2a, 2c, 1a oraz 3b, 

- 8 listopada – Społeczna Dwójka w Poznaniu , w warsztatach wzięli udział uczniowie klasy 8b, 

- 12 listopada  – Społeczna Dwójka w Poznaniu , w warsztatach wzięli udział uczniowie klasy 8c, 

- 25 listopada - XI Liceum Ogólnokształcące im. J.W. Zembrzuskich w Poznaniu. W tym dniu zostały 

przeprowadzone 2 warsztaty w których łącznie wzięło udział 6 klas: 1P1, 1P3, 1P5, 1G1, 1G2 i 1G6, 

- 28 listopada - Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta przy w Poznaniu. W tym dniu 

zostały przeprowadzone 4 warsztaty edukacyjne w których wzięli udział uczniowie klas pierwszych 

oraz drugich.  Na koniec każdego warsztatu został przeprowadzony quiz a uczniowie, którzy wykazali 

się największą wiedzą otrzymali nagrody. Kampania współfinansowana ze środków Miasta Poznania. 

 

We wtorek 5 listopada w Zielonej Górze  w sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła 

się konferencja pt. „ABCDE – alfabet, który może uratować Ci życie”. Z ramienia Stowarzyszenia 

wystąpiła Prezes Stowarzyszenia Mirosława Skitek, która wygłosiła wykład “Rola i zadania organizacji 

pozarządowych reprezentujących interesy pacjentów na przykładzie Stowarzyszenia Chorych na 

Czerniaka.” Pani Prezes przedstawiła co stanowiło impuls do powstania Stowarzyszenia, omówiła 

główne cele statutowe, założenia oraz podsumowała dotychczasową działalność Stowarzyszenia. 

Poruszała również bardzo ważną kwestię wsparcia, które daje Stowarzyszenie osobom chorym na 

czerniaka oraz inne nowotwory złośliwe skóry. Wydarzenie obyło się w ramach kampanii społecznej 

„Program Profilaktyki Nowotworów Skóry i Edukacji Społeczeństwa w Makroregionie Zachodnim”. 

 



W listopadzie w ramach realizacji kampanii społecznej współfinansowanej ze środków Powiatu 

Poznańskiego „Twoja skóra bliższa niż koszula zadbaj o nią!” osoby z ramienia Stowarzyszenia 

przeprowadziły cykl warsztatów edukacyjnych : 

- 13 listopada - Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. W tym dniu zostały 

przeprowadzone 3 warsztaty w których łącznie wzięło udział 17 klas: technikum: 4 klasy pierwsze, 2 

klasy drugie,4 klasy trzecie, 5 klas czwartych oraz dwie klasy drugie Branżowej Szkoły I stopnia, 

- 18 listopada - Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie . W tym dniu 

zostały przeprowadzone dwa warsztaty w których łącznie wzięło udział 5 klas: technikum: 4 klasy 

pierwsze, 1 klasa druga, 

- 26 listopada - Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Poznaniu- jeden warsztat w 

którym wzięli udział uczniowie klas pierwszych, 

- 27 listopada - Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy- jeden warsztat w 

którym wzięli udział uczniowie klas pierwszych. 

W sobotę 23 listopada obyły się odpłatne badania w Gabinecie logopedycznym przy ul. Horacego 7 w 

Poznaniu. Zostało wykonanych 7 map ciała, 7 badań znamion, zostało przebadanych 6 kobiet oraz 8 

mężczyzn. 

 

Grudzień 

W poniedziałek 9 grudnia Mirosława Skitek  Prezes Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka 

przeprowadziła w szkole podstawowej w Chełmnie warsztaty ,,Odłóż smartfona- sprawdzaj 

znamiona’’. Uczestniczyło w nich 62 osoby w tym dwoje nauczycieli. Drugi warsztat odbył się w 

Nojewie gdzie uczestniczyło 63 uczniów oraz troje nauczycieli. 

  

Podsumowanie 2019r. w liczbach 

Stowarzyszenie prowadziło 5 dużych kampanii społecznych: 

-„Odłóż smartfona -sprawdzaj znamiona!” współfinansowana ze środków Miasta Poznania podczas 

której zostało przeprowadzonych 20 warsztatów edukacyjnych w których łącznie wzięło udział 1.003 

uczniów oraz 47 nauczycieli co daje nam 1050 bezpośrednich odbiorców kampanii. 

-„Twoja skóra bliższa niż koszula- zadbaj o nią!” współfinansowana ze środków Powiatu 

Poznańskiego podczas której zostało przeprowadzonych 11 warsztatów edukacyjnych z zakresu 

nowotworów skóry w których wzięło udział 591 uczniów oraz 31 nauczycieli co daje nam 622 

bezpośrednich odbiorców kampanii. 

-„Odłóż smartfona - sprawdzaj znamiona!” finansowana przez firmę Amica S.A. skierowaną do 

mieszkańców gminy Pniewy podczas której zostały przeprowadzone bezpłatne badania znamion w 

Turowie oraz warsztaty edukacyjne dla młodzieży w których łącznie wzięło udział 125 uczniów oraz 5  

nauczycieli. 



-„Program Profilaktyki Nowotworów Skóry i  Edukacji Społeczeństwa w Makroregionie Zachodnim”- 

zostały przebadane 93 osoby, w 25 warsztatach edukacyjnych(363 godziny) wzięło udział 750 osób. 

-„Misja profilaktyka – Razem pokonamy czerniaka” finansowaną przez Fundację ENEA skierowaną do 

jej pracowników, podczas 4 dni zostało przebadanych 267 osób i tyle samo zostało wyedukowanych z 

zakresu profilaktyki nowotworów skóry. 

W pozostałych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie zostały przebadane 334 osoby.  

Odpłatne badania w gabinecie logopedycznym przy ul. Horacego 7 w Poznaniu zostały 5 krotnie 

zorganizowane. Zostały przebadane 74 osoby, wykonaliśmy 39 map ciała oraz 35 badań znamion. 

Pieniądze zebrane podczas tych badań zostały przeznaczone na cele statutowe.  

 

W 2019r. nasze Stowarzyszenie zorganizowało 23 akcje badań znamion w których łącznie zostało 

przebadanych 768 osób. Do natychmiastowego usunięcia skierowano 44 osoby, u których 

zdiagnozowano niepokojące znamiona. Do obserwacji i ponownej kontroli za pół roku skierowano 63 

osoby.  

W 2019r. zgłosiły się do nas osoby z wynikami histopatologicznymi, którym zaleciliśmy wycięcie 

niepokojących znamion. Wykryliśmy : 2 czerniaki  i 7 innych nowotworów skóry. 

 

Stowarzyszenie w 2019r. zorganizowało 116 warsztatów edukacyjnych podczas których 

wyedukowaliśmy z zakresu nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego 

3.442 osoby. 

 


