SPRAWOZDANIE PREZESA POLSKIEGO FORUM EUROPEJSKIEJ KOALICJI DO WALKI Z
RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA
ZA OKRES 21.06.2010 – 17.03.2011 R.

Drogie Delegatki, Szanowni Goście i Uczestnicy
XIV Zjazdu Delegatów w Pile
Minął kolejny rok pracy Zarządu III Kadencji . Jest to jednocześnie czwarty rok kooczący III
Kadencję działalności Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA
DONNA.
Przypomnę: Koalicja EUROPA DONNA powstała w Polsce 25.11.1994 r. w Legnicy. Przez kilka
lat trwały prace organizacyjne, aż 19.03.1999 r. w Sądzie Rejonowym w Legnicy
zarejestrowano Ogólnopolski Związek Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA
DONNA. Od roku 2004 pracujemy pod nazwą Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z
Rakiem Piersi EUROPA DONNA. Także dla przypomnienia lata i miejsca poprzednich Zjazdów:
1999 I Wyborczy Zjazd Delegatów
Legnica
2000 II Zjazd Delegatów
Częstochowa
2001 III Zjazd Delegatów
Wrocław
2002 IV Zjazd Delegatów
Przemyśl
2003 V Zjazd Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczy Legnica
2004 VI Zjazd Delegatów
Dębica
2005 VII Zjazd Delegatów
Krotoszyn
2006 VIII Zjazd Delegatów
Słupsk
2007 IX Zjazd Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczy Legnica
2008 X Zjazd Delegatów
Dębica
2009 XI Zjazd Delegatów
Legnica
2010 XII Zjazd Delegatów
Przemyśl
2010 XIII Zjazd Delegatów Nadzwyczajny
Legnica
2011 XIV Zjazd Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczy Piła
Oprócz Zjazdów, w latach 1994-2011 spotykałyśmy się również na Konferencjach
naukowych, spotkaniach przewodniczących i innych w Zielonej Górze, w Poznaniu, w
Warszawie, w Rypinie, w Łomży, Nowym Sączu i w Pile. Uczestniczyłyśmy też w wielu
konferencjach naukowych za granicą. Dyrektor Biura, Alina Jurczak, opracowała zestawienia
tych wyjazdów, ilości uczestników, grantów i poniesionych kosztów.
Za najważniejsze wydarzenia III Kadencji uważam następujące wydarzenia w
poszczególnych latach:
2007 rok
- opracowanie wzorcowej prelekcji na płcie CD dla wszystkich stowarzyszeo
Kwiecieo – Falenty (plakat)
Maj- Światowy Kongres Rodzin. Polskie Forum EUROPA DONNA
w Komitecie
Orgnizacyjnym; warsztaty; wykład i stoisko promocyjne,

Czerwiec – PRO-DIATERA –OPOLE
Październik- Poznao (wykład o działalności Polskiego Forum EUROPA DONNA na Breast Units
Wrocław (udział przedstawicielek EUROPA DONNA w Sesji Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego, prezentacja naszej organizacji, apel o radioterapię w Legnicy)
2008 rok
15-19.04. EBCC 6 ( udział prezesa w Komitecie Doradczym, plakat )
Czerwiec – założenie strony internetowej
20.09. – „Krótki przewodnik
- 15 lat EUROPA DONNA ( uroczystości w Legnicy), dużo informacji w mediach
2009 rok
14.10. powstanie nowego stowarzyszenia w Pile
15.10. udział w programie I TV „Kawa czy herbata”
Spotkanie w Ambasadzie Polskiej w Brukseli z nowowybranymi posłami do Parlamentu
Europejskiego.
Sztokholm – plakat
03.11. udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia Senatu RP
2010 rok
- akcja deklaracji

Zresztą, większośd z nas tu obecnych uczestniczyła w tych wydarzeniach. Wiedza tam
zdobyta, poznanie osób z różnych krajów Europy jak i wrażenia turystyczno-towarzyskie są ,
myślę, niezapomniane.
Zapewne też pamiętamy jeszcze ubiegłoroczny Zjazd w Przemyślu, a dzisiaj jesteśmy w
gościnnej Pile.
Wiele się wydarzyło w naszej organizacji od ostatniego spotkania. Pracy związanej z
prowadzeniem Polskiego Forum jest tak dużo, że od kilku lat przyjęliśmy formę sprawozdania
w formie kalendarium.

Przygotowałyśmy po 1 egzemplarzu dla każdego Stowarzyszenia członkowskiego na dzisiaj.
Jeśli potrzeba więcej można je znaleźd i przedrukowad ze strony internetowej Polskiego
Forum.Bardzo proszę zapoznad się z nim. Za każdą datą i z konieczności przyjętej formuły
lakoniczną informacją kryją się dni i godziny pracy członków Zarządu i Dyrektora biura.

Mam nadzieję, że działalnośd Zarządu znajdzie uznanie wśród delegatów. Z kalendarium
wynika, że dośd intensywnie i różnorodnie realizujemy 10 Celów Koalicji EUROPA DONNA,
koordynujemy i pomagamy w ich realizacji stowarzyszeniom EUROPA DONNA z Dębicy,
Legnicy, Nowego Sącza, Piły, Przemyśla.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt wydawania w 2010 r. nowych, interesujących
materiałów promocyjno-oświatowych:
1. II wydanie „Paszportu do Zdrowych Piersi”
2. Wznowienie nakładu ulotek o samokontroli piersi
3. Wznowienie nakładu zakładek: (cieszą się dużym powodzeniem);
- wzbudzały duże zainteresowanie w Mediolanie na BHD 2010, podobnie jak i
kalendarzyki, wydane przez Stowarzyszenie EUROPA DONNA w Legnicy.
4. Przygotowanie do wydania polskiej wersji oraz znalezienie sponsora i wydawcy „Krótkiego
przewodnika jak dbad o swoje piersi” .
5. Ulotka o pozyskanie 1%.
Ostatni rok był także rokiem intensywnej promocji Koalicji EUROPA DONNA w Polsce i za
granicą. Czynna obecnośd – moje wykłady i stoiska promocyjne miały miejsce w
konferencjach międzynarodowych w Legnicy i Wrocławiu, oraz naukowych w Poznaniu i
Ustroniu. Na VII EBCC w Barcelonie przedstawiłyśmy poster „15 lat EUROPA DONNA w
Polsce”.
Coraz lepiej przygotowywane są i prowadzone akcje z okazji października – miesiąca walki z
rakiem piersi. Cieszą mnie i dają wiele satysfakcji osiągnięcia stowarzyszeo członkowskich.
Gdy pisałam raport o przebiegu akcji październikowych do Mediolanu to zajęło mi to kilka
stron. Dziękuję Wam za to, że mogę chwalid się waszą pracą także za granicą. A nasze
prelekcje, pogadanki i nauka samokontroli piersi? To już owoce naszego zaangażowania, bo
jak już nie raz mówiłam:
Aby uczyć innych, najpierw należy nauczyć się samemu.
Dlatego cieszę się, że tak licznie zjechałyście na październikową konferencję naukową do
Legnicy. Ten fakt zyskał uznanie w Zarządzie w Mediolanie i umieszczono informację o niej w
ostatnim EUROPA DONNA NEWS. Napisano także o rozpoczęciu działalności Stowarzyszenia
EUROPA DONNA w Pile. Jeszcze raz Wam gratuluję. Podsumowując każdą kolejną kadencję i
każdy kolejny rok, nie sposób uniknąd refleksji i pytao; czy to co robimy jest komuś
potrzebne?
Czy praca w Koalicji jest większym stresem niż satysfakcją, czy nie szkoda czasu, gdy nie
mam go na fryzjera, manicure, kino, lekturę?
Może wiele z Was ma takie pytania.
Czy warto pracowad we własnym stowarzyszeniu?
Czy warto należed do Polskiego Forum?
Jaka jest moja odpowiedź prezesa III minionej Kadencji?

Będę szczera. Też jestem zmęczona, czasem zniechęcona. Ale Polskie Forum to koniecznośd,
by byd w Europejskiej Koalicji EUROPA DONNA.
Czy w sprawie tak ważnej jak rak piersi ,my Polki, możemy odebrad sobie głos w Europie?
Dziękuję za uwagę, dziękuję za Waszą pracę i za Waszą obecnośd.

DOROTA CZUDOWSKA

Piła, 18 – 20.03.2011 r.

