
Název pacienstké 

organizace

Typ podpory/poskytovaných 

služeb1 Popis poskytnuté podpory/služby2 Peněžní hodnota finanční

podpory 

Nepeněžní přínos 

pro pacientskou 

organizaci 3

Platba za služby

Diagnóza FH, z.s. Finanční podpora

Podpora awareness kampaně Týden Familiární 

hypercholesterolémie (FH) a tiskové konference k 

Světovému dni FH.

120 000 Kč x x

IMPULS, nadační fond Finanční podpora
Podpora projektu MaRS - maraton s roztoušenou 

sklerózou
150 000 Kč x x

Revma Liga Česká 

republika, z.s.
Finanční podpora

Advokační činnost, edukační kampaně ve spolupráci s 

odborníky, rozvoj zdravotní gramotnosti, realizace 

cílených průzkumů zdravotního stavu a adherence k 

léčbě.

150 000 Kč x x

	Asociace veřejně 

prospěšných organizací ČR, 

z.s.

Finanční podpora

Profesionalizace a rozvoj pacientských organizací 

(fundraising, etické aspekty práce pac. org., obhajoba 

zájmů pacientů) 

250 000 Kč x x

Loono, z.s. Finanční podpora
Podpora projektu Zdravá kůže - osvěta veřejnosti v oblasti 

prevence onkologických onemocnění
150 000 Kč x x

Revma Liga Česká 

republika, z.s.
Finanční podpora Podpora Světového dne revmatoidní artritidy 100 000 Kč x x

Česká asociace pro vzácná 

onemocnění, z.s.
Finanční podpora

Edukační, informační a koordinační aktivity pro pacienty 

se vzácným onemocněním České asociace pro vzácná 

onemocnění

215 000 Kč x x

Spolek psoriatiků a 

atopických ekzematiků
Finanční podpora

Podpora webových stránek, sociálních sítí a  magazínu 

SPAE
184 600 Kč x x

Unie ROSKA - česká MS 

společnost, z.s.
Finanční podpora

Podpora sportovních her pacientů s roztroušenou 

sklerózou – 4. Roskiáda; Vznik brožury doc. Laury 

Janáčkové a prof. Jana Mareše „Routroušená smutek

neznamená“

115 000 Kč x x

IMPULS, nadační fond Finanční podpora
ReMus konference "Klíčová data - deviza českého 

registru"
40 000 Kč x x

1 Finanční podpora; Nefinanční podpora přímá; Nefinanční podpora nepřímá; Smluvní služby 

Podpora poskytnutá společností Sanofi pacientským organizacím v roce 2021

2  Jasný popis účelu podpory nebo služeb
3 Například pracovní doba zaměstnanců nebo zařízení společnosti nabízené na podporu činnosti pacientské organizace 


