
LISTA ORGANIZACJI PACJENTÓW WSPIERANYCH PRZEZ 

SERVIER POLSKA W ROKU 2019 

 

Servier jest firmą zarządzaną przez fundację non-profit, dlatego 

traktujemy zaangażowanie społeczne jako priorytet naszej 

aktywności. Działania edukacyjne na rzecz poprawy efektów 

zdrowotnych są ważnym elementem naszej tożsamości. 

Od lat prowadzi szereg działań zmierzających do upowszechniania 

wiedzy na temat znaczenia profilaktyki oraz wczesnej diagnostyki w 

onkologii, psychiatrii i chorobach układu krążenia. Jesteśmy 

przekonani, że wsparcie aktywności realizowanych przez organizacje 

pacjentów – oparte na partnerskich, przejrzystych relacjach, stanowi 

ogromny wkład w poprawę skuteczności tych działań. Współpraca w 

zakresie edukacji w realny sposób przyczynia się do poprawy sytuacji 

zdrowotnej dziesiątek tysięcy Polaków.  

Więcej informacji na temat programów edukacyjnych jakie realizujemy 

w Servier znaleźć można pod adresem 

www.servier.pl/content/programy-edukacyjne lub 

www.servier.pl/content/spoleczna-odpowiedzialnosc 

W roku 2019, podobnie jak w latach minionych, współpraca Servier 

Polska ze stowarzyszeniami oraz fundacjami reprezentującymi 

pacjentów, koncentrowała się na wsparciu ich działalności statutowej, 

w głównej mierze dotyczącej prowadzenia kampanii informacyjnych 

zachęcających do badań profilaktycznych. 

 

Nazwa organizacji Kwota PLN Cel darowizny 

Fundacja 

EuropaColon Polska 

35581,48* Wsparcie sympozjum dla pacjentów na 

temat raka jelita grubego w Białostockim 

Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-

Curie; działania  nakierowane  na profilaktykę 

i edukację w obszarze nowotworów układu 

pokarmowego i  mających na celu poprawę 

http://www.servier.pl/content/programy-edukacyjne
http://www.servier.pl/content/spoleczna-odpowiedzialnosc


jakości życia osób żyjących z chorobami 

nowotworowymi układu pokarmowego; 

Fundacja 

Onkologiczna Alivia 

30000 Wsparcie projektu „Prosto w raka” 

Fundacja Wygrajmy 

Zdrowie Grzegorza 

Madeja 

12000 Aktualizacja i wydanie raportu „Sytuacja 

pacjenta z nowotworem jelita grubego – 

rekomendacje zmian”; przekazanie 

darowizny na cele statutowe fundacji z tytułu 

realizacji akcji Terapia 2.0.  

Polska Koalicja 

Pacjentów 

Onkologicznych 

42000 Organizacja VIII Forum Pacjentów 

Onkologicznych; aktualizacja i wydanie 

raportu „Sytuacja pacjenta z nowotworem 

jelita grubego – rekomendacje zmian”; 

organizacja Akademii Dobrych Praktyk 

Polskie 

Stowarzyszenie 

Diabetyków 

7500 Wsparcie organizacji obchodów Światowego 

Dnia Walki z Cukrzycą 

Stowarzyszenie 

Wspierające Chorych 

na Chłoniaki 

70000 Przygotowanie materiałów informacyjnych 

dla chorych o nowych terapiach, programach 

lekowych w onkohemtologii, oncofertility i 

chłoniaki w ciąży;  

Stowarzyszenie 

Forum dla Aktywnych 

15000 Wsparcie projektu Marsz Seniora -

profilaktyka zdrowotna 

Stowarzyszenie 

Polska Unia Onkologii 

25000 Realizacja bezpłatnej infolinii dla pacjentów  

 

*Część świadczeń przekazana została w Euro, przeliczona na PLN po kursie z dnia płatności 


