Sodelovanje z združenji bolnikov
Družbena odgovornost je sestavni del Bayerjeve filozofije in strategije poslovanja. Podjetje se vidi
kot del te družbe, zato meni, da je njegova dolžnost, da se vede družbeno odgovorno. Bayer
omogoča finančna sredstva ter donacije zdravil in sredstev za podporo projektom, ki se ukvarjajo z
zdravstvenimi in znanstvenimi raziskavami po celem svetu.
Spodaj je popis projektov, ki jih je slovenska družba Bayer podprla s svojimi donacijami v Sloveniji.

2021

Društvo

Društvo hemofilikov
Slovenije
Krvni bratje- Društvo
bolnikov z motnjo strjevanja
krvi Slovenije
Društvo za zdravje srca in
ožilja Slovenije

Zveza društev diabetikov
Slovenije
Klub HaemophAmicus

Namen
Podpora izvedbe aktivnosti društva- Zoom dogodek,
fizioterapija za hemofilike, poletni tabor in srečanje
za starejše hemofilike.
Podpora izvedbe aktivnosti društva- Zoom dogodek,
fizioterapija za hemofilike in poletni tabor.
Podpora izvedbe aktivnosti povezanih z zdravjem
žil in periferne arterijske bolezni (Dan žil).
Podpora izvedbe dogodkov- 65 let Zveze društev
diabetikov Slovenije, 23. tekmovanja v znanju o
sladkorni bolezni.
Podpora izvedbe aktivnosti društva- Aktivna
hemofilija, hemofilik si redno meri tlak.

Skupni
znesek v
2021
8.500 €

6.000 €
2.500 €

870 €
2.500 €

2020

Društvo

Namen

Skupni
znesek v
2020

Združenje bolnikov s
cerebrovaskularno boleznijo
Slovenije

Podpora izvedbe "4. pohoda ob žici" in ostalih
dejavnosti društva

1500 €

Združenje za redke bolezni
Slovenije

Podpora izvedbe 6. nacionalne konference ob
Dnevu redkih bolezni, Brdo, 3. marec 2020

1000 €

Krvni bratje - Društvo
bolnikov z motnjo strjevanja
krvi Slovenije

Podpora izvedbe aktivnosti društva v 2020
(kolesarjenje ob dnevu hemofilije ...) in
podpora izvedbe Zoom izobraževalnega dogodka

6000 €

Društvo za zdravje srca in
ožilja

Podpora izvedbe dogodka ob Dnevu žil, 18. marec
2020

2500 €

Društvo hemofilikov
Slovenije

Podpora izvedbe aktivnosti društva v letu 2020 in
podpora izvedbe Zoom izobraževalnega dogodka

4000 €

Zveza društev diabetikov
Slovenije

Podpora izvedbe tekmovanja v znanju o sladkorni
bolezni 2020

200 €

2019

Društvo
Združenje bolnikov s
cerebrovaskularno boleznijo
(CVB)
Društvo za Zdravje srca in
ožilja Slovenije
Združenje za redke bolezni
Slovenije
KRVNI BRATJE - Društvo
bolnikov z motnjo strjevanja
krvi Slovenije
Društvo hemofilikov
Slovenije
Zveza društev diabetikov
Slovenije
Zveza uroloških bolnikov
Slovenije

Namen
Sponzorstvo tretjega pohoda bolnikov po
možganski kapi- "Pohod ob žici"

Skupni
znesek v
2019

1500 €

Sponzorstvo projekta Zdrave arterije

2000 €

Sponzorstvo srečanja 5. Nacionalna konferenca ob
dnevu redkih bolezni
Sponzorstvo izvajanja programov društva v letu
2019

1000 €

Sponzorstvo izvajanja programov društva v letu
2019 in udeležbe na letni konferenci Evropskega
združenja hemofilikov v Makedoniji 4. - 6. 10. 2019
Sponzorstvo izvedbe 21. tekmovanja v poznavanju
sladkorne bolezni
Donacija ob dobrodelnem “skleca izzivu” na
MOVEMBER teku za ozaveščanje slovenske
javnosti o preventivi raka prostate

2300 €

500 €

200 €
150 €

2018

Društvo
Združenje bolnikov s
cerebrovaskularno boleznijo
(CVB)

Inštitut Antona Trstenjaka
za gerontologijo in
medgeneracijsko sožitje
Zveza društev diabetikov
Slovenije

Namen
Sponzorstvo prireditve ob Evropskem dnevu
možganske kapi 8.maja 2018 in prispevek za
udeležbo predstavnika združenja bolnikov s
cerebrovaskularno boleznijo Slovenije (CVB) s
predavanjem na Svetovnem kongresu za
možgansko kap
Sponzorstvo prireditve prve konference o družinski
in drugi neformalni oskrbi v Sloveniji
Sponzorstvo izvedbe tekmovanja v znanju o
sladkorni bolezni.

Skupni
znesek v
2018

1700 €

500 €
200 €

Društvo za srce in ožilje

Podprtje aktivnosti ob dogodku – Svetovni dan
tromboze – WTD (World Thrombosis Day)

3000 €

2017

Društvo
Združenje bolnikov s
cerebrovaskularno boleznijo
Slovenije
Društvo hemofilikov
Slovenije
Društvo za srce in ožilje
Združenje bolnikov s
cerebrovaskularno boleznijo
Slovenije

Namen
Podpora dogodka "Pohod ob žici".
Donacija za podporo dejavnosti društva in
sponzorstvo izvedbe ter analize anketnega
vprašalnika in priprave članka za interno glasilo.
Podprtje aktivnosti ob dogodku- Svetovni dan
tromboze.
Podpora dogodka "Pohod ob žici".

Skupni
znesek v
2017

1000 €
5900 €
1000 €
1000 €

2016

Društvo
Društvo hemofilikov
Slovenije
Društvo onkoloških bolnikov
Slovenije
Slovensko združenje
bolnikov z limfomom in
levkemijo
Zveza društev diabetikov
Slovenije

Namen
Sponzoriranje izobraževalnih delavnic za
hematologe o hemofiliji A in donacija za program
Evidence oskrbe - nacionalni register Hemofilikov.
Podpora izvajanju aktivnosti društva v letu 2016.

Skupni
znesek v
2016

4400 €
1000 €

Donacija za nakup opreme za telesno vadbo
dolgotrajno hospitaliziranih bolnikov.

1000 €

Sponzorstvo za pripravo biltena in izvedbo osrednje
proslave in tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni.

1390 €

