Sprawozdanie z działań w roku 2017
25 stycznia 2017 roku – zespół parlamentarny
Uczestniczyliśmy w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia.
Reprezentowała nas prezes Magdalena Misuno. Mówiła o sytuacji pacjentów reumatycznych i
ograniczeń w ich leczeniu na tle innych krajów europejskich. Podkreśliła, że na tym polu
jesteśmy daleko w tyle, nawet za Rumunią.
28 stycznia 2017 roku – spotkanie noworoczne
Było to uroczyste spotkanie noworoczne dla członków Stowarzyszenia Re-Misja. Gośćmi
specjalnymi były: Pani Dyrektor Barbara Gierak-Pilarczyk oraz Pani Doktor Małgorzata
Sochocka-Bykowska.
styczeń 2017 roku – projekty
Napisaliśmy dwa projekty do ogólnopolskiego konkursu skierowanego do osób z zapalnymi
chorobami tkanki łącznej Zwyczajnie Aktywni.
luty 2017
Podpisaliśmy umowę o współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w sprawie
konkursu na wczesne wykrywanie RZS. Wniosek GUMed-u został niestety odrzucony z
powodów formalnych.
17-19 lutego 2018 roku – szkolenie w Gdyni
Na zaproszenie Stowarzyszenia 3majmy się razem trzy nasze członkinie: Nina Orłowska,
Agnieszka Bąkowska i Magdalena Misuno uczestniczyły w 3-dniowym szkoleniu dla liderów
z obszaru reumatologii.
24-26 lutego 2017 – Lizbona
Agnieszka Bąkowska i Nina Orłowska wzięły udział w międzynarodowej konferencji Eular
Pare, która odbyła się w dniach 24-26.02.2017 w Lizbonie pod hasłem „Nie zwlekaj, czas
ucieka. Wspólna praca na rzecz prewencji, wczesnej diagnozy, poprawy dostępu do opieki
medycznej”. Nasze członkinie uczestniczyły w wyjeździe z ramienia REF-u. Eular Pare to
organizacja, której celem jest praca na rzecz wzmacniania organizacji osób z chorobami
reumatycznymi. Delegatki REF-u w ramach wyjazdu wzięły udział w wielu ciekawych
warsztatach oraz mogły zapoznać się z działaniami podejmowanymi przez różne europejskie
pozarządowe organizacje reumatyczne.
25 lutego 2017 roku – spotkanie
Pierwsza część spotkania upłynęła nam na podsumowaniu zeszłego roku. W drugiej części
mieliśmy okazję posłuchać poezji w wykonaniu naszej członkini Miry.
7 marca 2017 roku – gala konkursu
Uczestniczyliśmy w uroczystej gali konkursu Zwyczajnie Aktywni w Warszawie.
Reprezentowała nas prezes Magdalena Misuno. Zwycięzcą konkursu wśród organizacji
działających na rzecz osób z chorobami reumatycznymi zostało Stowarzyszenie 3majmy się
Razem.
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17-18 marca 2017 roku – wyjazd do SPA
Te dni spędziliśmy w ośrodku Wichrowe Wzgórze w Chmielnie. Relaksowaliśmy się w
basenie i podczas zabiegów spa. Mieliśmy też doskonałą okazję do integracji – w urokliwej
kaszubskiej atmosferze. Pobyt naszych członków w ośrodku spa możliwy był dzięki wsparciu
Fundacji Energa, za co bardzo dziękujemy.
20 marca 2017 roku – darowizna od Nozbe
Od firmy Nozbe otrzymaliśmy darowiznę.
25 marca 2017 roku – spotkanie i walne
W pierwszej części spotkania pan Konrad Tomaszewski – dietetyk z Działu Nauki, Badań i
Rozwoju firmy Marinex International przedstawił nam w bardzo interesujący sposób temat:
„Jak fizjologicznie (prawidłowo) wzmocnić organizm w walce z chorobą?”, ze szczególnym
uwzględnieniem osób z RZS.
W drugiej części odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków
Stowarzyszenia Re-Misja. Wybraliśmy nowego skarbnika, którym została Anna (Nina)
Orłowska.
marzec 2017 roku – sprawozdanie
Księgowa Jolanta Chyła złożyła sprawozdanie finansowe za rok 2016 do urzędu skarbowego.
29 kwietnia 2017 roku – spotkanie
Dietetyk Patryk Żywuszko z firmy Synexus rozmawiał z nami na temat podstaw zdrowego
żywienia.
27 maja 2017 roku – spotkanie z drem Jarosławem Niebrzydowskim
Spotkanie odbyło się w gdańskim oddziale Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku. Wysłuchaliśmy cennego wykładu
doktora Jarosława Niebrzydowskiego na temat reumatoidalnego zapalenia stawów i
osteoporozy.
6 czerwca 2017 roku – współpraca z Sandoz
Podpisaliśmy z firmą Sandoz umowę o współpracy dotyczącą programu szerzenia wiedzy o
lekach biologicznych i biopodobnych „Bio-logiczni”.
24 czerwca 2017 roku – spotkanie
Spotkanie przebiegło na luźnych rozmowach przy kawie.
wrzesień – projekty graficzne
Nasza członkini Nina Orłowska zaprojektowała nowy roll up i tablicę naszego stowarzyszenia.
9 września – festyn
Uczestniczyliśmy w sopockim festynie organizacji pozarządowych.
21-23 września – konferencja reumatologiczna
Uczestniczyliśmy w XXIII zjeździe Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w
Szczecinie oraz sesji stowarzyszeń towarzyszącej konferencji. Reprezentowały nas:
Agnieszka Bąkowska, która przedstawiła na sesji relację z konferencji w Lizbonie, oraz
Magdalena Misuno, która zaprezentowała działalność naszego stowarzyszenia.
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10 października – debata
W Olsztynie odbyła się debata dotycząca osób niepełnosprawnych, zorganizowana przez
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nasze stowarzyszenie
reprezentowała Magdalena Misuno.
13-15 października – zlot młodych
Trzy nasze członkinie: Agnieszka Bąkowska, Marlena Wierzbicka i Magdalena Misuno
uczestniczyły w VIII Ogólnopolskim Zjeździe Młodych Chorych Reumatycznie w Gdyni
zorganizowanym przez stowarzyszenie 3majmy się Razem.
28 października – spotkanie
Spotkanie cykliczne przy domowym cieście i kawie/herbacie. Rozmawialiśmy o prawach
pacjenta.
10 listopada – wniosek PZU
Złożyliśmy do PZU wniosek o darowiznę na rehabilitację dla członków Stowarzyszenia ReMisja.
25 listopada – spotkanie
Spotkanie przebiegło na rozmowach, jak sobie radzić z bólem stawów i co komu pomaga w
tej sytuacji. Chorzy dzielili się swoimi spostrzeżeniami, tak aby inni mogli spróbować tych
sposobów. Poza tym omówiona została wigilia, jej termin oraz co kto przygotuje na tę
uroczystość.
listopad – darowizna
Otrzymaliśmy darowiznę od firmy Nozbe.
8 grudnia – wniosek o grant
Złożyliśmy w Urzędzie Miasta Sopotu wniosek w konkursie na rehabilitację osób
niepełnosprawnych.
9 grudnia – wigilia
Odbyła się uroczysta wigilia członków Stowarzyszenia Re-Misja.
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