
Financování českých pacientských 
organizací  
 
Aliance žen s rakovinou prsu  

Jde o pacientskou organizaci se zaměřením na prevenci rakoviny prsu. Podporujeme ji od roku 2020. 

2020: GSK poskytlo donaci 100 000 Kč na podporu publikace pro pacientky. Naše podpora 

představovala 5 % ročního příjmu organizace. 

Česká společnost AIDS pomoc  

Jde o pacientskou organizaci se zaměřením na HIV pozitivní pacienty. GSK ji podporuje od roku 2016. 

2021: GSK poskytlo donaci 350 000 Kč na podporu testování pacientů. Hlavním cílem projektu je 

podpořit fungování „checkpointů“ – testovacích míst České společnosti AIDS pomoc v devíti městech 

ČR a v pěti mobilních ambulancích v čase pandemie Covid 19. Naše podpora představuje 1,6 % ročního 

příjmu organizace.  

2020: GSK poskytlo donaci 250 000 Kč na podporu testování pacientů a též 30 000 Kč na podporu 

pacientů s Covid 19. Naše podpora představovala 5 % ročního příjmu organizace.  

In 2019: GSK poskytlo donaci 250 000 Kč na podporu testování pacientů. Naše podpora představovala 

2 % ročního příjmu organizace.  

2018: GSK poskytlo grant 500 000 Kč na edukační HIV webináře ve školách. Naše podpora 

představovala 5 % ročního příjmu organizace. 

No Foot No Stress  

Jde o pacientskou organizaci se zaměřením na prevenci onemocnění meningitídou a na pacienty, kteří 

meningitídu překonali. GSK podporuje tuto organizaci od roku 2016. 

2021: GSK podpořila organizaci sumou 320 000 Kč na podporu dvou akcí, kterých cílem bylo zvýšit 

povědomí o meningitidě, její prevenci a jejích následcích. Šlo o Run4Help z 12.6.2021 a Rudolfinum 

Run z 18.12.2021. Naše podpora představovala 22 % ročního příjmu organizace. 

2020:  GSK podpořila organizaci sumou 250 000 Kč na podporu kampaně, která měla za cíl zvýšit 

povědomí o meningitidě. Naše podpora představovala 7 % ročního příjmu organizace. 

2019: GSK podpořila organizaci sumou 250 000 Kč na podporu kampaně, která měla za cíl zvýšit 

povědomí o meningitidě. Naše podpora představovala 7 % ročního příjmu organizace. 

2018: GSK podpořila organizaci sumou 180 000 Kč na podporu akcí k Světovému dni meningitidy.   Naše 

podpora představovala 5 % ročního příjmu organizace. 

Veronica 

Jde o pacientskou organizaci zaměřenou na onkogynekologická onemocnění. 

2021: GSK podpořila organizaci sumou 80 000 Kč na přípravu osvětové akce GO DAY, která se 

uskutečnila 20.9.2021. Osvětová kampaň je zaměřena na léčbu onkogynekologických onemocnění, 



prevenci a včasný záchyt jako i na možnosti léčby. Naše podpora představovala 22,5 % ročního příjmu 

organizace. 

2021: GSK podpořila organizaci sumou 50 000 Kč. Finance byly využity na přípravu webových stránek. 

Naše podpora představovala 3 % ročního příjmu organizace. 

Česká asociace pro vzácná onemocnění  

Jde o pacientskou organizaci zaměřenou na pacienty s vzácnými onemocněními. GSK ji podporuje od 

roku 2016.  

2018: GSK poskytlo pacientské organizaci donaci 35 000 Kč na disease awareness kampaň. Naše 

podpora představovala 5 % ročního příjmu organizace. 

Český občanský spolek proti plicním nemocem  

Jde o pacientskou organizaci zaměřenou na pacienty s plicními nemocemi. GSK ji podporuje od roku 

2016. 

2019: GSK poskytlo donaci 50 000 Kč na disease awareness kampaň. Naše podpora představovala 2 %  

ročního příjmu organizace. 

2018: GSK poskytlo donaci 50 000 Kč na vzdělávání pacientů a rehabilitaci. Naše podpora představovala 

5 % ročního příjmu organizace. 

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí  

Jde o pacientskou organizaci zaměřenou na pacienty s plicní hypertenzí. GSK ji podporuje od roku 2016.  

2018: GSK poskytlo donaci 50 000 Kč na vzdělávání pacientů a rehabilitaci. Naše podpora představovala 

5 % ročního příjmu organizace. 

Společnost E  

Jde o pacientskou organizaci se zaměřením na pacienty s epilepsií. GSK ji podporuje od roku 2026.  

2018: GSK poskytlo 30 000 Kč na podporu zapojení pacientů do povědomí o nemoci. Naše podpora 

představovala 2 % ročního příjmu organizace.  

Spolek Alergo 

Tato organizacece pomáhá rodičům astmatických dětí a sdílí s nimi rady a doporučení ohledně léčby 
dětí s alergiemi a astmatem. 

2021: GSK podpořilo Spolek Alergo sumou 10 000 Kč, které byly určeny na organizaci letního 
klimatického tábora pro 32 dětí. Děti s astmatem a cystickou fibrózou strávili tak část svých prázdnin 
pod lékařským dohledem. 
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