
 Nasza podróż 

Krystyna Wechmann 
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W drogę… 

W wyjątkową podróż zaprasza  
największa organizacja Amazonek w Polsce i w Europie 

Federacja Stowarzyszeń Amazonki 
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1 października 1991 r.  
przy znacznej pomocy dr Dariusza Godlewskiego,  

Prezesa Fundacji „Ludzie dla Ludzi” powstaje Klub „AMAZONKI” 

Pierwszy Klub – Warszawa 1987r.  
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Federacja od 1993   

Kwiaty  1200 Ochotniczek 

Liście   25 tys. zrzeszonych Amazonek 

Gałęzie  210 klubów 

Pień      Zarząd, doradcy, lekarze 

Korzenie 14 klubów założycielskich:  

 Białystok, Gdańsk, Katowice, Kielce,  
 Kraków, Legnica, Lublin, Olsztyn, Poznań,   
 Słupsk, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław 

Owoce  urzeczywistnienie misji Federacji:        

 wszechstronne działanie na rzecz kobiet  
 po leczeniu raka piersi 
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 Dynamiczny wzrost zasięgu działania Federacji – od 
14 klubów zrzeszonych 17 lat temu do 200 obecnie 

 Pełny dostęp do zaprotezowania kobiet po 
 amputacji piersi  z możliwością wyboru protez i 
peruk wraz z ich refundacją. Od stycznia 2014r. po 

długoletnich staraniach doszła częściowa refundacja 
rękawów p/obrzękowych  

 Szkolenie ochotniczek -  zgodnie z programem 
ruchu Reach to Recovery (standaryzacja wolontariatu na 

obszarze całego kraju) oraz szkolenia Liderek 

 Umożliwienie korzystania z leczenia 
uzdrowiskowego (rehabilitacji) po upływie roku od 

zakończenia leczenia, a nie po 5 latach 

Szkolenie rehabilitantów i psychologów 
współpracujących z klubami 

Zrealizowane cele podróży 
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 Zajmowanie stanowiska w kwestii przepisów prawa 
 dotyczących pacjentów onkologicznych, np. Ustawa 

o Narodowym Programie Zwalczania Chorób 
Nowotworowych, rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. 

zaopatrzenia w środki ortopedyczne i artykuły 
pomocnicze 

Przedstawicielka Federacji wybrana z grona stowarzyszeń 
pacjentów onkologicznych obserwatorem przy Radzie 

Programowej Narodowego Programu Zwalczania Chorób 
Nowotworowych 

Łamanie tabu raka piersi oraz na szeroką skalę 
zaznajamianie społeczeństwa z ważnością profilaktyki 

nowotworów 

Kampanie społeczne dotyczące walki z rakiem piersi 

Zrealizowane cele podróży 
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Centralne szkolenie liderek 

 

Szkolenie w-ce liderek i nowych liderek 

Szkolenia ochotniczek I-go i II stopnia 

Szkolenia rehabilitantów współpracujących z klubami 

Szkolenia edukacyjne (z kampaniami społecznymi) 

 

Wystawa fotografii Amazonek w parlamencie 

europejskim pt. „Rak piersi a piękno” 

Wydawnictwo poradników i płyt DVD z zakresu 

rehabilitacji i wsparcia psychicznego Amazonek 

XX Jubileuszowa Spartakiada „Amazonek” 

Gala Obchodów XX-lecia Federacji Amazonek 

  

  

  

  

  

Realizowane działania  
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Kolejne stacje podróży  
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Działania 
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Jest jak Jest Mam Wybór!  



 Jest jak jest, uczymy się mówić o chorobie, rak piersi to choroba 
przewlekła, ale można z nią żyć godnie 

 Jest jak jest, choroba to pewien etap w życiu, które trwa dalej, to 
codzienne życie tysięcy chorych kobiet; o tym mówimy i edukujemy  

 Jest jak jest, stawiamy na prawo do leczenia zgodnie z najlepszą wiedzą 
medyczną oraz pozyskujemy środki, aby pomagać chorym i ich bliskim 

 Mam Wybór! Partnerskie relacje między pacjentem i lekarzem pomagają 
w zwalczeniu choroby – mówimy jak je budować  

 Mam Wybór! Uświadamiamy chorych, że dostępne są różne metody 
leczenia, mogą wspólnie z lekarzem wybrać tę najlepszą dla siebie 
(wytyczne ESMO odnośnie roli udziału pacjenta w podejmowaniu decyzji) 

 Mam Wybór! Sprawdzamy co w przebiegu leczenia jest najistotniejsze z 
punktu widzenia chorego, a co z punktu widzenia lekarza 

Cele kampanii 



 Ty również masz wybór! Tak jak Prudencja, główna bohaterka sztuki pod 
tytułem „Jest jak jest”, w której rolę wciela się Agnieszka Różańska.  

 

 Spektakl opowiada autentyczną historię opisaną w książce  
Maliny Stahre-Godyckiej „Dwie kobiety – jedna nadzieja”  
i jest elementem kampanii.  

Na deskach teatru 



 Warsztaty i spotkania edukacyjne o możliwościach wyboru metod 
leczenia raka w kontekście medycznym, psychologicznym oraz społecznym, 

 Badania ankietowe o postrzeganiu dostępnych metod leczenia 
chemioterapią przez chorych i przez lekarzy,  

 Informator o raku piersi oraz poradnik „Jest jak jest”, o roli komunikacji w 
chorobie nowotworowej, 

 Filmy: o historii i planach rozwoju Federacji oraz cykl filmików o kampanii z 
udziałem m.in.: Krystyny Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń 
„Amazonki”, aktorki Hanny Śleszyńskiej, pisarki Krystyny Kofty i innych, 

 Warsztaty edukacyjne dla Amazonek: o kampanii, nowych celach 
Federacji i oczekiwaniach jakie mają względem Amazonek kobiety z nowo 
zdiagnozowanym nowotworem; fundraisingowe, na których pokażemy, w 
jaki sposób Unie i Kluby mogą pozyskiwać fundusze na realizację celów. 

Planowane działania 



Działania 

 Spot kampanijny z udziałem Krystyny Wechmann oraz  
 Jolanty Jędroszkowiak – Amazonki, która jest   

 w trakcie chemioterapii doustnej raka piersi 
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Zapraszam do współpracy! 


