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Fundacja Pomorski Dom Nadziei 13 460 Darowizna finansowa

Wsparcie finansowe projektów realizowanych dla osób 
zakażonych HIV/ AIDS oraz ich bliskich poprzez dofinansowanie:
1. Turnusu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób
seropozytywnych i ich bliskich,
2. Grupy terapeutycznej dla osób seropozytywnych,
3. Konsultacji psychologicznych dla osób seropozytywnych,
4. Profilaktyki HIV/AIDS-młodzież,
5. Szkolenia dla wolontariuszy,
oraz działalności administracyjno-organizacyjnej Fundacji.

5%

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych 
na Astmę Alergię i POCHP 30 000

Dofinansowanie edukacji pacjentów na temat astmy ciężkiej.

1. Dystrybucja materiałów edukacyjnych oraz plakatów do poradni.
2. Organizacja Światowych Dni Spirometrii w Polsce,
3. Prowadzenie Szkoły dla chorych na Astmę i POChP. 20%

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z 
Rakiem Jajnika „Niebieski Motyl” 20 000

Środki na wsparcie realizacji warsztatów integracyjno-
terapeutycznych ‘Motyle w brzuchu’, przeznaczonych dla pacjentek 
z nowotworem ginekologicznym oraz ich bliskich.

18,6%

Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”

30 000

+ 250 szt. książki
‘Jak motyl. 
Odczarować mity’.

Wsparcia finansowe z przeznaczeniem na budowanie 
świadomości zdrowotnej w obszarze raka piersi i raka jajnika, 
propagowanie profilaktyki i prawidłowej diagnostyki, która będzie 
realizowana poprzez organizację spotkań edukacyjnych dla 
pacjentek.
Wsparcie rzeczowe w postaci przekazania 250 sztuk książki ‘Jak 
motyl. Odczarować mity’ na rzecz edukacji wśród pacjentek 
onkologicznych.

2,5%

Darowizna finansowa

Darowizna finansowa

Darowizna finansowa

29 804,25 Realizacja niezależnego programu edukacyjnego dla farmaceutów 
nt. astmy.

Wsparcie finansowe 
(grant)
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Stowarzyszenie Polskie Amazonki 
Ruch Społeczny 15 000 Darowizna finansowa

Wsparcie realizacji projektu ‘Centrum Kryzysowe PARS’, 
pozwalającego pacjentowi uzyskać niezbędną pomoc na 
etapie diagnozy onkologicznej.

12,5%

Polska Koalicja Pacjentów 
Onkologicznych

40 000 Współpraca w zakresie udzielenia patronatu PKPO do raportu nt. 
nowotworów ginekologicznych.

5%

Fundacja „My Pacjenci” 75 000 Współpraca w zakresie kampanii „Krztusiec – nie ryzykuj”. 12%

Zjednoczenie na rzecz żyjących z HIV/ AIDS 
'Pozytywni w Tęczy' 16 000 Organizacja wydarzenia edukacyjnego ‘Lepsze jutro’. 2,86%

Darowizna finansowa

Umowa sponsoringu 

Umowa sponsoringu

15 600 Sponsoring wydarzenia  IX Forum Pacjentów Onkologicznych oraz 
umieszczenie reklamy na portalu glospacjenta.pl 

Wsparcie finansowe 
(grant)




