SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
Chcemy, aby nasza firma była blisko ludzi w potrzebie i dawała nadzieję na lepsze jutro.
Dlatego, poza wpisanym w działalność firmy dążeniem do poszerzania dostępu do leków i
opieki zdrowotnej, Pfizer stara się wspierać ludzi najbardziej potrzebujących, pokrzywdzonych
przez los lub chorych, zwłaszcza dzieci.
Jesteśmy dumni z Pracowników Pfizer Polska, którzy od lat wspierają dzieci wychowujące
się w trudnych warunkach, m.in. poprzez akcje takie jak „Bajkowe lato”, której celem jest
stworzenie dla nich m.in. biblioteki z książkami i grami planszowymi, które umilą dzieciom czas
wakacji.
Pfizer Polska od lat wspiera również inicjatywy edukacyjne podejmowane przez organizacje
non-profit mające na celu budowanie świadomości prozdrowotnej, m. in. w dziedzinie
onkologii. Widzimy ogromną wartość w zaangażowaniu po stronie pacjentów, którzy bogatsi o
trudne doświadczenia, często inicjują działania edukacyjne mające zachęcić społeczeństwo
do profilaktyki i dbania o swoje zdrowie.
W 2014 roku udzieliliśmy wsparcia
reprezentującym potrzeby pacjentów:

następującym

organizacjom

pozarządowym

Fundacja ‘’Wygrajmy Zdrowie’’ – wsparcie w kwocie 49 446 zł, przeznaczone na edukację
społeczeństwa w zakresie profilaktyki i zachowania zdrowia, wsparcie i zwiększenie wiedzy
pacjentów onkologicznych i ich rodzin na temat leczenia oraz praw pacjenta i dostępności
terapii, oraz 35 000 zł, na realizację akcji edukacyjnej dotyczącej leczenia nowotworów nerki,
oraz zwiększenia świadomości na temat roli profilaktyki w zapobieganiu temu nowotworowi.
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej – wsparcie w kwocie 50 000 zł, przeznaczone
na organizację VIII ogólnopolskiego Forum dla liderów organizacji i stowarzyszeń pacjentów
w ramach obchodów Światowego Dnia Chorego, oraz 230 000 zł, na realizację kampanii
społecznej ,,Wylecz się z Palenia”, skierowanej do osób, które w pierwszej kolejności powinny
wyleczyć się z palenia, takich jak osoby po zawałach, udarach lub planujące dziecko.
Stowarzyszenie ‘’Parasol dla Życia’’ – wsparcie w kwocie 147 500 zł, przeznaczone na
kontynuację projektu pilotażowego na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej zakażeń
pneumokokowych, oraz profilaktyki inwazyjnych zakażeń bakteryjnych u dzieci.
Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych – wsparcie w kwocie 15 000 zł,
przeznaczone na przygotowanie i dystrybucję materiałów edukacyjno-szkoleniowych dla
pacjentów onkologicznych na temat praw pacjenta i jakości życia w chorobie, oraz 5000 zł na
organizację konferencji w ramach III Forum Pacjentów Onkologicznych, zatytułowanej
,,Pacjent
Onkologiczny
w
Procesie
Zmian
Systemowych”.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej –
wsparcie w kwocie 20 000 zł, przeznaczone na organizację kampanii społecznej ,,Choroby
reumatyczne mają wiele twarzy”.
Fundacja Pomocy Rodzinom z Niepełnosprawnością Sprzężoną ‘’Dzielna Matka’’ –
wsparcie w kwocie 5 000 zł, przeznaczone na działalność naukowo-badawczą, charytatywnoopiekuńczą, opiekę i rehabilitację oraz inne działania Fundacji w ramach pomocy rodzinom z
niepełnosprawnością sprzężoną.
Fundacja „Aby Żyć’’ – wsparcie w kwocie 505 000 zł, przeznaczone na kampanię społecznoedukacyjną na rzecz szczepień przeciwko pneumokokom, w ramach której prowadzone
zostały działania mające na celu podniesienie świadomości społecznej, oraz 12 000 zł na
przeprowadzenie trzech spotkań edukacyjnych dedykowanych samorządom i regionalnym
interesariuszom systemu ochrony zdrowia, które poświęcone były tematyce zakażeń
bakteryjnych, przede wszystkim u dzieci poniżej drugiego roku życia.
Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca– wsparcie w kwocie 11 500 zł, przeznaczone na
akcję informacyjną dla pacjentów chorych na raka płuc.
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę ‘’Psoriaris’’ – wsparcie w
kwocie 10 000 zł, przeznaczone na organizację dwóch spotkań edukacyjnych w ramach
konferencji z okazji Światowego Dnia Chorego na Łuszczycę.
Fundacja Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych oraz
Osobom ze Schorzeniami Narządów Ruchu – wsparcie w kwocie 5 000 zł, przeznaczone
na organizację konferencji ,,Pomorska Wiosna Ortopedyczna”, która odbyła się w
miejscowości Rowy.
Fundacja ‘’Tam i z powrotem’’ – wsparcie w kwocie 49 200 zł, przeznaczone na akcję
wydawniczą ,,Razem zwyciężymy raka!”, w ramach Programu Edukacji Onkologicznej, której
celem jest dostarczenie osobom ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową oraz ich bliskim,
rzetelnej i fachowej wiedzy dotyczącej wsparcia, profilaktyki, przebiegu oraz leczenia choroby.
Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN – wsparcie w kwocie 35 000
zł, przeznaczone na kampanię informacyjną na temat chorób rzadkich.
Łącznie w 2014 roku, na wsparcie lokalnych organizacji i fundacji służących pacjentom,
przeznaczyliśmy ponad 1,1 miliona złotych.

