Naziv organizacije pacientov

Cilji

Opis

Datum plačila

Vrednost (EUR)

Združenje slovenskih organizacij bolnikov
z rakom ONKO NET

Cilj Združenja je združevati organizacije, ki povezujejo
bolnike z različnimi onkološkimi boleznimi zaradi
skupnega oblikovanja in uveljavljanja interesov in
potreb bolnikov z rakom na področju zdravstva,
socialnega varstva, izobraževanja in uveljavljanja
človekovih pravic.

Podpora začetka delovanja društva (vzpostavitev
spletne strani, sodelovanje na dogodkih ipd.).

9/1/2018

1,000.00 €

Kritje dela stroškov delovanja Društva (informacijski
sistem, internet, facebook, spletna stran).

28/03/2018

1,000.00 €

02/10/2018

1,000.00 €

Podpora izobraževalnega dogodka v Ljubljani za
paciente z diseminiranim plazmocitomom in njihove
skrbnike, ki je potekal 25. aprila 2018.

22/3/2018

1,000.00 €

Podpora pri pripravi in izvedbi nacionalne kampanje
“Nazaj v življenje!”

2/10/2018

5,000.00 €

7/11/2018

1,000.00 €

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi
Slovenije

Cilji društva so aktivno sodelovanje pri reševanju
aktualnih problemov bolnikov s krvnimi boleznimi;
izdaja vodnikov in zbornikov za bolnike o krvnih
boleznih ter sodobnih načinih zdravljenja ter drugih
društvenih publikacij;
informiranje bolnikov o novostih pri zdravljenju krvnih
bolezni tako doma kot v tujini;
informiranje bolnikov o pravicah na področju
zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja;
svetovanje in pomoč pri ureditvi statusa bolnika po
presaditvi krvotvornih matičnih celic;
podpiranje akcij za povečanje števila prostovoljnih

Cilji Združenja so informiranje in ozaveščanje javnosti o
limfomih, levkemijah in drugih krvnih boleznih,
prizadevanje za zgodnje odkrivanje ter najboljšo
Slovensko združenje bolnikov z limfomom
diagnostično obravnavo in zdravljenje bolnikov,
in levkemijo, L&L
informiranje in pomoč bolnikom ter njihovim svojcem
med zdravljenjem.

Podpora dogodka “Dan krvnih bolezni – kako jih
zdravimo”, ki je potekal 15. septembra 2018. na
Stritarjevi ulici v Ljubljani. Takeda je imela razstavni
prostor v velikosti 1m2, kratko predstavitev v
oktobrskem e-novičniku Društva.

Podpora letnega informativno-izobraževalnega dneva
za bolnike z vsemi oblikami krvnih rakov “L&L info dan”,
ki je potekal 12. oktobra 2018 na Onkološkem inštitutu
Ljubljana. Takeda je imela razstavni prostor v velikosti
1m2.

Društvo za kronično vnetno črevesno
bolezen

Podpora treh enodnevnih šol (potni stroški
predavateljev, najem prostora, poštni stroški, paketi za
udeležence).

29/5/2018

5,000.00 €

Podpora programa “Šola za osebe s KVČB” – zaključno
izobraževanje vseh tistih, ki so obiskovali začetno šolo
za bolnike s KVČB. Finančna podpora bo namenjena
kritju stroškov najema konferenčne dvorane, tehnične
opreme, namestitve in avtobusnega prevoza članov
Društva.

20/12/2018

3,000.00 €

Cilj Društva je izboljšati kakovost življenja oseb s KVČB.

