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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. 

W 2019 roku udzieliliśmy wsparcia następującym polskim organizacjom pozarządowym 
reprezentującym potrzeby pacjentów: 

Stowarzyszenie Siemacha – wsparcie w kwocie 35 000 zł, przeznaczone na cele 
statutowe organizacji. 

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej – wsparcie w kwocie 85 00 zł, 
przeznaczone na kampanię informacyjno-edukacyjną „Rzadkie choroby u dorosłych”. 

Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN – wsparcie w kwocie 20 
000 zł, przeznaczone na konferencję „Rzadkie choroby - diagnoza, leki i wyroby 
medyczne dedykowane ich terapii. Wyzwania dla Polski 2020”. 
 
Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN – wsparcie w kwocie 20 
000 zł, przeznaczone na kampanię informacyjno-edukacyjną „Rzadkie choroby są 
powszechne i ważne”. 
 
Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN – wsparcie w kwocie 20 
000 zł, przeznaczone na Światowy Dzień Chorób Rzadkich. 
 
Fundacja „Wygrajmy zdrowie” – wsparcie w kwocie 37 00 zł, przeznaczone na 
działania edukacyjne dla pacjentów z chorobami reumatycznymi. 
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Fundacja „Wygrajmy zdrowie” – wsparcie w kwocie 20 000 zł, przeznaczone na 
projekt All.Can. 
 
Fundacja „Wygrajmy zdrowie” – wsparcie w kwocie 30 000 zł, przeznaczone na 
projekt szczepienia w onkologii – zapobieganie chorobom zakaźnym u pacjentów 
wysokiego ryzyka. 
 
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych – wsparcie w kwocie 500 zł, 
przeznaczone na udział przedstawiciela organizacji w Advisory Board CTRL Cancer 
Summit. 
 
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych – wsparcie w kwocie 20 000 zł, 
przeznaczone na „Rak piersi” – projekt edukacyjny. 
 
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych – wsparcie w kwocie 20 000 zł, 
przeznaczone na wsparcie organizacji Forum Pacjentów Onkologicznych. 
 
Fundacja OnkoCafe – wsparcie w kwocie 500 zł, przeznaczone na udział 
przedstawiciela organizacji w Advisory Board CTRL Cancer Summit. 
 
Fundacja OnkoCafe – wsparcie w kwocie 10 000 zł, przeznaczone na wsparcie 
projektu „Onkologiczny Klub Pacjenta”, organizacja spotkań edukacyjnych i 
informacyjnych dla pacjentów. 
 
Federacja Stowarzyszeń Amazonki – wsparcie w kwocie 15 000 zł, przeznaczone na 
szkolenie dla wolontariuszy i liderów regionalnych stowarzyszeń. 
 
Fundacja OmeaLife – wsparcie w kwocie 5 000 zł, przeznaczone na wsparcie 
projektu edukacyjnego - Race for the Cure (bieg oraz warsztaty dla pacjentów). 
 
Fundacja OmeaLife – wsparcie w kwocie 500 zł, przeznaczone na udział 
przedstawiciela organizacji w Advisory Board CTRL Cancer Summit. 
 
Fundacja „Dajmy dzieciom siłę” – wsparcie w kwocie 3 000 zł, przeznaczone na 
wsparcie organizacji dnia sportowego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w 
Stowarzyszeniu św. Celestyna. 
 
Łącznie w 2019 roku, na wsparcie lokalnych organizacji i fundacji służących 
pacjentom, przeznaczyliśmy kwotę 341 500,00 złotych. 
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