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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. 

W 2021 roku udzieliliśmy wsparcia następującym polskim organizacjom pozarządowym 
reprezentującym potrzeby pacjentów: 

Fundacja Omealife - wsparcie w kwocie 15 000 zł, przeznaczone na projekt edukacyjno - 
społeczny mający na celu zwiększenie świadomości profilaktyki raka piersi oraz budowania 
solidarności z chorymi i ich rodzinami; 

Fundacja Onkocafe Razem Lepiej – wsparcie w kwocie 60 000 zł, przeznaczone na kampanię 
"Onko-Pomocnik", której celem była edukacja na temat szczepień; 

Fundacja Spa For Cancer - wsparcie w kwocie 20 000 zł, przeznaczone na wydanie 
przewodnika-poradnika dla pacjentek onkologicznych pt. : "Pomóc Ci? W drodze po zdrowie"; 

Fundacja Spa For Cancer - wsparcie w kwocie 10 000 zł, przeznaczone na projekt edukacyjno 
- społeczny pt. "KobietaPRO-Masz wybór"; 

Fundacja Teatr21 - wsparcie w kwocie 21 000 zł, przeznaczone na cele statutowe; 

Fundacja Urtica Dzieciom - wsparcie w kwocie 36 000 zł, przeznaczone na pomoc dzieciom 
leczonym w 18 szpitalach onkologicznych i hematologicznych,  a w tym (w zależności o sytuacji 
epidemiologiczno-pandemicznej) na zorganizowanie turnusów terapeutycznych dla 
podopiecznych Obdarowanego i ich rodziców/ opiekunów; 

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej - wsparcie w kwocie 60 000 zł, przeznaczone na 
wsparcie obchodów Światowego Dnia Chorego; 

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej - wsparcie w kwocie 15 000 zł, przeznaczone na 
realizację kampanii edukacyjno-informacyjnej „Nie igraj z kleszczem - wygraj z kleszczowym 
zapaleniem mózgu”; 

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej - wsparcie w kwocie 140 000 zł, przeznaczone 
na Kampanię Akromegalia; 

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej - wsparcie w kwocie 20 000 zł, przeznaczone na 
realizację Kampanii Akromegalia – portal edukacyjny akromegalia.edu.pl; 

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej - wsparcie w kwocie 33 825 zł, przeznaczone na 
projekt dot. kampanii edukacyjnej szczepień ochronnych przeciw pneumokokom pt. 
Pneumokoki nie liczą lat. Zaszczepieni- zabezpieczeni; 
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Polskie Amazonki Ruch Społeczny - wsparcie w wysokości 50 000 zł, przeznaczone na 
działania edukacyjne i promowanie wartości profilaktyki szczepiennej wśród pacjentów 
onkologicznych i ich bliskich; 

Polskie Stowarzyszenie osób z niewydolnością serca - wsparcie w wysokości 10 000 zł 
przeznaczone na działania edukacyjne na temat niewydolności serca oraz migotania 
przedsionków; 

Stowarzyszenie na rzecz profilaktyki i leczenia zatorowości płucnej - wsparcie w kwocie 5 000 
zł przeznaczone na organizację konferencji edukacyjnej skierowanej do pacjentów, na temat 
ostrej zatorowości płucnej;  

Stowarzyszenie Siemacha - wsparcie w kwocie 84 000 zł, przeznaczone na cele statusowe 
organizacji; 

Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych - (PKOPO Polska Koalicja Organizacji) – 
wsparcie w kwocie 10 000 zł, przeznaczone na realizację projektów społeczno-edukacyjnych - 
cyklu warsztatów pt. Pacjent w systemie oraz cyklu wykładów pt. Compliance a dostęp 
pacjentów do wiedzy medycznej; 

Federacja Stowarzyszeń Amazonki - wsparcie w kwocie 25 000 zł, przeznaczone na wsparcie 
w realizacji 12 filmów edukacyjno-informacyjnych, organizacji Forum Edukacji Zdrowotnej dla 
Amazonek, oraz realizacji szkolenia online dla Amazonek; 

Fundacja Krajowe Forum Orphan - wsparcie w kwocie 30 000 zł, przeznaczone na realizację 
kampanii edukacyjnej pt. „Rzadkie choroby są częste i ważne”  

Łącznie w 2021 roku na wsparcie lokalnych organizacji i fundacji służących pacjentom, 
przeznaczyliśmy kwotę 644 825 zł  


