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Χορηγία 10.180 ευρώ στο σύλλογο «Άλμα Ζωής» για την υποστήριξη του
Συμβολικού Αγώνα Δρόμου και Περιπάτου ενάντια στον καρκίνο του μαστού
«Greece Race for the Cure®».
Χορηγία 10.000 ευρώ στον σύλλογο καρκινοπαθών «ΚΕΦΙ» για την υποστήριξη
της επιστημονικής ημερίδας με θέμα «Υγιείς Νεφροί για όλους», με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Νεφρού.
Χορηγία 3.000 ευρώ στον σύλλογο ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για την υποστήριξη της
εκδήλωσης με τίτλο «Διαβητικό Χωριό» στα πλαίσια του εορτασμού της
Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη.
Συμμετοχή 2 μελών του Συλλόγου ΣΠΕΑ ( Σύλλογος Προστασίας Ελλήνων
Αιμορροφιλικών) στο Συνέδριο: 29th EHC (European Haemophilia Consortium)
Annual Conference στο Stavanger της Νορβηγίας (7-9 Οκτωβρίου 2016) με
κόστος 3.795 ευρώ.
Χορηγία 2.500€ για την κάλυψη μέρους των εξόδων του 9ου Συνέδριου της
Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.) με θέμα «Οι Σπάνιες
Παθήσεις στη Δυτική Ελλάδα» που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα στις 7-8
Οκτωβρίου 2016.
Χορηγία 3.000 ευρώ στον Πανελλήνιο Σύλλογο Ασθενών με Ψωρίαση και
Ψωριασική Αρθρίτιδα «ΕΠΙΔΕΡΜΙΑ» για την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του
Συλλόγου.
Δωρεά 2.000 ευρώ στο Σωματείο Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών»
(Καλυψώ) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
Χορηγία 1.000 ευρώ στον Σύλλογο Ρευματοπαθών Πάτρας για την υποστήριξη
της εκδήλωσης ενημέρωσης κοινού και ασθενών, Πάτρα, 15 Οκτωβρίου 2016.
Charitable contribution (Δωρεά) 8.000 ευρώ στον Σύλλογο Φίλων των Παιδιών
με Χρόνιες Ρευματοπάθειες (Παιδικό Αντιρευματικό Αγώνα), Θεσ/νίκη για την
κάλυψη των αναγκών του Συλλόγου και συγκεκριμένα για την κάλυψη μέρους της
ετήσιας μισθοδοσίας της γραμματέως του Συλλόγου.
Charitable contribution (Δωρεά) 10.000 ευρώ στον Σύλλογο Ρευματοπαθών
Κρήτης για την κάλυψη των αναγκών του Συλλόγου και συγκεκριμένα για την
κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας των δύο γραμματέων του Συλλόγου.
Δωρεά Pfizer depreciated item (Laptop & scanner) στην Ελληνική Εταιρεία
Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.).
Business donation (Δωρεά) 6.000 ευρώ στην Ελληνική Εταιρεία
Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) για την κάλυψη της μισθοδοσίας
ψυχολόγου που είναι υπεύθυνη για την τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής
υποστήριξης (helpline).
Business donation (δωρεά) στον Σύλλογο Ρευματοπαθών
Κρήτης μεταχειρισμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την υποστήριξη των
καθημερινών αναγκών του συλλόγου

