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1. 

Polskie 
Stowarzyszeni

e 
Onkodietetyki  

https://onko.com.pl/  

Naszymi działaniami chcemy osobom chorym 
onkologicznie ułatwiać dostęp do sprawdzonych 
źródeł terapii wspierających leczenie podstawowe. 
Chcemy poprawiać jakość życia pacjentów w 
chorobie, a także dbać o komfort osób będących 
m.in. w remisji. Wiemy jak trudnym 
doświadczeniem jest choroba nowotworowa. 
Dlatego poprzez współpracę z naszymi Partnerami 
kompleksowo wpływamy na proces zdrowienia. Do 
wspólnej realizacji celów Stowarzyszenia 
zapraszamy Partnerów biznesowych pragnących 
wnieść realny wkład w zmianę społecznego 
wizerunku raka. 

2. 

W związku z 
rakiem 

https://wzzr.pl/ 

Bez względu na to czy choroba onkologiczna 
dotyczy nas bądź naszych najbliższych, czy też nie 
mamy z tym tematem za wiele wspólnego, u 
każdego wywołuje podobne emocje: obawę, 
smutek, lęk, złość. Poprzez naszą działalność 
chcemy, by nasza Fundacja niosła osobom chorym 
onkologicznie inne uczucia.. Nadzieję, wiarę, siłę i 
wole walki. 

https://onko.com.pl/
https://wzzr.pl/


3. 

Fundacja 
Pokonaj Raka 

https://www.pokonajraka.com/  

Naszym celem jest pokazywanie osobom, które 
dowiadują się o chorobie nowotworowej, że raka 
można pokonać i wrócić do "normalnego" życia, 
życia pełnego pasji i marzeń. 
Pragniemy jednocześnie: 
- "ocieplać" słowo rak 
- pokazywać pozytywne aspekty w walce z rakiem 
- pokazywać, że Ci, którzy podjęli walkę z tą 
śmiertelną chorobą dziś inaczej cenią życie 
Samo podjęcie walki znacząco zwiększa szanse na 
ostateczne wyleczenie, a komuś kto podejmie taką 
walkę, bardzo trudno jest przegrać. Każda choroba 
ma dwa aspekty: medyczny i emocjonalny. Niekiedy 
dużo łatwiej jest pokonać chorobę z punktu 
medycznego. Nowotwór może być drogą do 
lepszego życia - życia wewnętrznego. Pragniemy 
inspirować chorych do walki o własne życie. Tak, 
aby ta walka stała się celem. 
Aby osiągnąć zamierzony cel, chory winien: 
- skonsultować postawioną diagnozę u różnych 
lekarzy 
- nabyć podstawową wiedzę o chorobie oraz o roli 
pacjenta w trakcie leczenia 
- a nade wszystko powinien zrozumieć, że rak nie 
oznacza wyroku śmierci. 
Wspieramy tysiące chorych na raka w ich walce z 
chorobą poprzez: 
- powiększanie wspólnoty ludzi chorych na raka w 
ich walce z chorobą z rakiem 
- budowanie w nich nadziei i siły do podjęcia walki 
- angażowanie w działania mające przenieść 
chorych ze świata szpitalnej psychozy do 
całkowitego uniezależnienia 
- pokazywanie najlepszych przykładów zwycięstw 
nad rakiem.Naszym celem jest pokazywanie 
osobom, które dowiadują się o chorobie 
nowotworowej, że raka można pokonać i wrócić do 
"normalnego" życia, życia pełnego pasji i marzeń. 
Pragniemy jednocześnie: 
- "ocieplać" słowo rak 
- pokazywać pozytywne aspekty w walce z rakiem 
- pokazywać, że Ci, którzy podjęli walkę z tą 
śmiertelną chorobą dziś inaczej cenią życie 
Samo podjęcie walki znacząco zwiększa szanse na 
ostateczne wyleczenie, a komuś kto podejmie taką 
walkę, bardzo trudno jest przegrać. Każda choroba 
ma dwa aspekty: medyczny i emocjonalny. Niekiedy 
dużo łatwiej jest pokonać chorobę z punktu 
medycznego. Nowotwór może być drogą do 
lepszego życia - życia wewnętrznego. Pragniemy 
inspirować chorych do walki o własne życie. Tak, 
aby ta walka stała się celem. 
Aby osiągnąć zamierzony cel, chory winien: 
- skonsultować postawioną diagnozę u różnych 
lekarzy 
- nabyć podstawową wiedzę o chorobie oraz o roli 
pacjenta w trakcie leczenia 

https://www.pokonajraka.com/


- a nade wszystko powinien zrozumieć, że rak nie 
oznacza wyroku śmierci. 
Wspieramy tysiące chorych na raka w ich walce z 
chorobą poprzez: 
- powiększanie wspólnoty ludzi chorych na raka w 
ich walce z chorobą z rakiem 
- budowanie w nich nadziei i siły do podjęcia walki 
- angażowanie w działania mające przenieść 
chorych ze świata szpitalnej psychozy do 
całkowitego uniezależnienia 
- pokazywanie najlepszych przykładów zwycięstw 
nad rakiem.Naszym celem jest pokazywanie 
osobom, które dowiadują się o chorobie 
nowotworowej, że raka można pokonać i wrócić do 
"normalnego" życia, życia pełnego pasji i marzeń. 
Pragniemy jednocześnie: 
- "ocieplać" słowo rak 
- pokazywać pozytywne aspekty w walce z rakiem 
- pokazywać, że Ci, którzy podjęli walkę z tą 
śmiertelną chorobą dziś inaczej cenią życie 
Samo podjęcie walki znacząco zwiększa szanse na 
ostateczne wyleczenie, a komuś kto podejmie taką 
walkę, bardzo trudno jest przegrać. Każda choroba 
ma dwa aspekty: medyczny i emocjonalny. Niekiedy 
dużo łatwiej jest pokonać chorobę z punktu 
medycznego. Nowotwór może być drogą do 
lepszego życia - życia wewnętrznego. Pragniemy 
inspirować chorych do walki o własne życie. Tak, 
aby ta walka stała się celem. 
Aby osiągnąć zamierzony cel, chory winien: 
- skonsultować postawioną diagnozę u różnych 
lekarzy 
- nabyć podstawową wiedzę o chorobie oraz o roli 
pacjenta w trakcie leczenia 
- a nade wszystko powinien zrozumieć, że rak nie 
oznacza wyroku śmierci. 
Wspieramy tysiące chorych na raka w ich walce z 
chorobą poprzez: 
- powiększanie wspólnoty ludzi chorych na raka w 
ich walce z chorobą z rakiem 
- budowanie w nich nadziei i siły do podjęcia walki 
- angażowanie w działania mające przenieść 
chorych ze świata szpitalnej psychozy do 
całkowitego uniezależnienia 
- pokazywanie najlepszych przykładów zwycięstw 
nad rakiem. 



4. 

Fundacja 
Lemur 

https://fundacjalemura.pl/  

Naszą misją jest wspieranie idei aktywnego 
społeczeństwa obywatelskiego oraz prowadzenie 
działań edukacyjnych, prozdrowotnych i 
kulturalnych, co ma służyć poprawie poziomu życia 
zarówno na szczeblu lokalnym jak i regionalnym. 
Wizja naszej fundacji mówi o tym, że chcemy żyć w 
społeczeństwie gdzie obywatele aktywnie włączają 
się w sprawy publiczne, dzieci i młodzież mają 
równe szanse na edukację i rozwój oraz świadome 
kształtowanie swojej przyszłości, a członkowie 
lokalnych społeczności współpracują, wspierają się i 
dzielą swoimi pasjami i zainteresowaniami.Naszą 
misją jest wspieranie idei aktywnego społeczeństwa 
obywatelskiego oraz prowadzenie działań 
edukacyjnych, prozdrowotnych i kulturalnych, co 
ma służyć poprawie poziomu życia zarówno na 
szczeblu lokalnym jak i regionalnym. 
Wizja naszej fundacji mówi o tym, że chcemy żyć w 
społeczeństwie gdzie obywatele aktywnie włączają 
się w sprawy publiczne, dzieci i młodzież mają 
równe szanse na edukację i rozwój oraz świadome 
kształtowanie swojej przyszłości, a członkowie 
lokalnych społeczności współpracują, wspierają się i 
dzielą swoimi pasjami i zainteresowaniami.Naszą 
misją jest wspieranie idei aktywnego społeczeństwa 
obywatelskiego oraz prowadzenie działań 
edukacyjnych, prozdrowotnych i kulturalnych, co 
ma służyć poprawie poziomu życia zarówno na 
szczeblu lokalnym jak i regionalnym. 
Wizja naszej fundacji mówi o tym, że chcemy żyć w 
społeczeństwie gdzie obywatele aktywnie włączają 
się w sprawy publiczne, dzieci i młodzież mają 
równe szanse na edukację i rozwój oraz świadome 
kształtowanie swojej przyszłości, a członkowie 
lokalnych społeczności współpracują, wspierają się i 
dzielą swoimi pasjami i zainteresowaniami. 

https://fundacjalemura.pl/


5. 

Zwrotnik Raka https://www.zwrotnikraka.pl/  

Portal onkologiczny zwrotnikraka.pl to największy w 
sieci serwis poświęcony tematyce onkologicznej 
(psychoonkologicznej) dedykowany pacjentom 
onkologicznym, ich bliskim i rodzinom, 
pracownikom służby zdrowia, studentom 
medycyny, a także wszystkim użytkownikom 
zainteresowanym tematyką onkologiczną. Zwrotnik 
Raka działa od 2012 roku, każdego miesiąca 
odwiedza nas blisko 600 000 użytkowników. 
 
Nasze zainteresowania, zdobyte wykształcenie oraz 
osobiste doświadczenia wpłynęły na to, że 
postanowiliśmy stworzyć przyjazny i merytoryczny 
serwis internetowy, za pośrednictwem którego 
użytkownicy znajdą rzetelne informacje oraz 
najświeższe doniesienia z zakresu leczenia 
onkologicznego, profilaktyki antynowotworowej 
oraz psychoonkologii. 
 
Na łamach naszego portalu przedstawiamy 
przystępnie zaprezentowaną wiedzę onkologiczną, 
wspieramy informacyjnie oraz promujemy czujność 
onkologiczną zgodnie z zasadą: wiedzieć więcej, to 
bać się mniej!Portal onkologiczny zwrotnikraka.pl 
to największy w sieci serwis poświęcony tematyce 
onkologicznej (psychoonkologicznej) dedykowany 
pacjentom onkologicznym, ich bliskim i rodzinom, 
pracownikom służby zdrowia, studentom 
medycyny, a także wszystkim użytkownikom 
zainteresowanym tematyką onkologiczną. Zwrotnik 
Raka działa od 2012 roku, każdego miesiąca 
odwiedza nas blisko 600 000 użytkowników. 
 
Nasze zainteresowania, zdobyte wykształcenie oraz 
osobiste doświadczenia wpłynęły na to, że 
postanowiliśmy stworzyć przyjazny i merytoryczny 
serwis internetowy, za pośrednictwem którego 
użytkownicy znajdą rzetelne informacje oraz 
najświeższe doniesienia z zakresu leczenia 
onkologicznego, profilaktyki antynowotworowej 
oraz psychoonkologii. 
 
Na łamach naszego portalu przedstawiamy 
przystępnie zaprezentowaną wiedzę onkologiczną, 
wspieramy informacyjnie oraz promujemy czujność 
onkologiczną zgodnie z zasadą: wiedzieć więcej, to 
bać się mniej!Portal onkologiczny zwrotnikraka.pl 
to największy w sieci serwis poświęcony tematyce 
onkologicznej (psychoonkologicznej) dedykowany 
pacjentom onkologicznym, ich bliskim i rodzinom, 
pracownikom służby zdrowia, studentom 
medycyny, a także wszystkim użytkownikom 
zainteresowanym tematyką onkologiczną. Zwrotnik 
Raka działa od 2012 roku, każdego miesiąca 
odwiedza nas blisko 600 000 użytkowników. 
 
Nasze zainteresowania, zdobyte wykształcenie oraz 

https://www.zwrotnikraka.pl/


osobiste doświadczenia wpłynęły na to, że 
postanowiliśmy stworzyć przyjazny i merytoryczny 
serwis internetowy, za pośrednictwem którego 
użytkownicy znajdą rzetelne informacje oraz 
najświeższe doniesienia z zakresu leczenia 
onkologicznego, profilaktyki antynowotworowej 
oraz psychoonkologii. 
 
Na łamach naszego portalu przedstawiamy 
przystępnie zaprezentowaną wiedzę onkologiczną, 
wspieramy informacyjnie oraz promujemy czujność 
onkologiczną zgodnie z zasadą: wiedzieć więcej, to 
bać się mniej! 

6. 

Fundacja 
Alivia 

https://alivia.org.pl/  

Misją Fundacji Alivia jest mobilizowanie i 
aktywizowanie chorych na raka do bycia 
odważnym, aktywnym pacjentem, poszukującym 
najlepszych terapii, lekarzy i ośrodków, 
najkrótszych kolejek do badań diagnostycznych i 
wszelkich innych informacji, które mogą poprawić 
ich wyniki leczenia i stan zdrowia. Fundacja Alivia 
edukuje i reprezentuje pacjentów onkologicznych w 
debacie publicznej oraz daje narzędzia, dzięki 
którym mogą oni odważniej decydować o swoim 
zdrowiu, miejscu i sposobie leczenia. 

7. 

Rak n Roll https://www.raknroll.pl/  

Fundacja Rak’n’Roll to jedna z największych 
fundacji onkologicznych w Polsce. Zajmuje się 

kompleksową pomocą dla osób chorych na raka 
poprzez organizowanie wielu różnych wydarzeń o 

https://alivia.org.pl/
https://www.raknroll.pl/
https://www.raknroll.pl/
https://www.raknroll.pl/
https://www.raknroll.pl/
https://www.raknroll.pl/


8. 

charakterze edukacyjnym, m.in. dla kobiet w ciąży, 
dotkniętych nowotworem, a także profilaktycznych 
jak Gadaj*Badaj czy Dzień na U, które zachęcają do 

regularnych badań diagnostycznych. 

9. 

Polska Koalicja 
Pacjentów 

Onkologicznyc
h 

https://www.pkopo.pl/  

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych – zrzesza 
około 100 tys. polskich Pacjentów onkologicznych. 
Głównym zadaniem koalicji jest tworzenie polityki 
zdrowotnej w zakresie onkologii. Organizacja 
lobbuje w instytucjach publicznych w celu 
umożliwienia Pacjentom dostępu do 
najnowocześniejszych metod diagnostyki i leczenia 
nowotworów. 

10
. 

Fundacja 
"Tam i z 

powrotem" 

http://tamizpowrotem.org/  

Fundacja zajmuje się finansowym wspieraniem 
polskiej onkologii poprzez organizowanie wielu 
zbiórek, a także podejmuje działania edukacyjne w 
zakresie wiedzy o nowotworach, metodach ich 
leczenia oraz profilaktyki. Fundacja zachęca także 
do pobrania bezpłatnej aplikacji mobilnej 
Onkoteka, w której znajduje się wiele informacji na 
temat nowotworów. 

11
. 

OncoCafe https://onkocafe.pl/  

OncoCafe - zajmuje się integracją środowisk 
Pacjentów chorych na nowotwory poprzez 
tworzenie klubów Pacjenta. Spotkania te są 
zarówno rozmowami, jak i wspólnymi zajęciami 
zumby czy też sesjami z dietetykiem. Fundacja 
mocno wspiera również przekazywanie najnowszej 
wiedzy o chorobach nowotworowych. 

12
. 

Fundacja 
społeczna 
"Ludzie dla 

ludzi" 

http://www.ludziedlaludzi.pl/  

Fundacja zajmuje się wspieraniem polskiej 
onkologii poprzez finansowanie zakupu 
nowoczesnego sprzętu diagnostycznego, na 
przykład mammografów dla Ośrodka Profilaktyki i 
Epidemiologii Nowotworów oraz badań 
naukowych. 

13
. 

Fundacja 
Onkologiczna 
"NADZIEJA" 

https://www.fundacjaonkologicznanad
zieja.org/  

Organizacja zajmuje się wsparciem finansowym 
Pacjentów chorych na nowotwory oraz prowadzi 
szereg działań edukacyjnych. Jednym z nim jest 
prowadzenie Bazy wiedzy, w której Pacjent może 
dowiedzieć się czegoś m.in. o dietetyce w onkologii 
oraz psychoonkologii. Fundacja Onkologiczna 
Nadzieja wspiera osoby w chorobie nowotworowej 
merytorycznie i finansowo. Pomaga między innymi 
zbierać środki na finansowanie leczenia oraz 
informuje o dostępnych metodach leczenia w walce 
z chorobą. Powstała w październiku 2006 roku. 
Założył ją pacjent, chorujacy na raka żołądka i 
poszukujący wówczas nowoczesnych metod 
leczenia nowotworów - nieznanych i niedostępnych 
jeszcze w naszym kraju. 

14
. 

Stowarzyszeni
e Unicorn 

http://unicorn.org.pl/  

Głównym celem stowarzyszenia jest udzielanie 
pomocy psychologicznej Pacjentom chorym na raka 
poprzez organizowanie bezpłatnych warsztatów i 
zajęć ruchowych w siedzibie Stowarzyszenia, 
znajdującej się w Krakowie oraz turnusów 
rehabilitacyjnych, na które można się zapisać przez 

https://www.raknroll.pl/
https://www.raknroll.pl/
https://www.raknroll.pl/
https://www.raknroll.pl/
https://www.pkopo.pl/
http://tamizpowrotem.org/
https://onkocafe.pl/
http://www.ludziedlaludzi.pl/
https://www.fundacjaonkologicznanadzieja.org/
https://www.fundacjaonkologicznanadzieja.org/
http://unicorn.org.pl/


podany na stronie internetowej numer telefonu, a 
także promocja psychoonkologii. 

15
. 

Fundacja 
„Black 

Butterflies” 

https://blackbutterflies.com/  

Głównymi celami fundacji założonej przez Evę 
Minge są: pomoc osobom chorym na raka, 
aktywizowanie ich do pełnego życia, a także 
udzielanie pomocy psychologicznej. Po zostawieniu 
swojego numeru telefonu w odpowiednim 
formularzu, pracownicy kontaktują się 
bezpośrednio z osobą potrzebującą. Po pomoc 
można się również zgłaszać osobiście w siedzibie 
firmy w Zielonej Górze. 

16
. 

Fundacja 
„Wygrajmy 
Zdrowie”  

http://www.wygrajmyzdrowie.pl/  

Zajmuje się promowaniem problematyki 
onkologicznej m.in. poprzez organizację forum 
walki z bólem oraz działaniami legislacyjnymi 
nastawionymi na pomoc Pacjentom. 

17
. 

Fundacja 
Rakiety 

https://fundacjarakiety.pl/  

Fundacja zapewnia kompleksową pomoc 
pacjentom onkologicznym i ich bliskim. Oferuje 
pomoc m.in. poprzez telefon zaufania oraz 
konsultację z psychoonkologiem. Pośredniczy też w 
przekazywaniu pieniędzy dla chorych osób. 

18
. 

 https://ligawalkizrakiem.pl/  

Celem fundacji jest aktywne wspieranie inicjatyw 
Pacjentów onkologicznych oraz środowiska 
lekarskiego, m.in. poprzez powołanie 
Onkologicznego Funduszu Grantowego, który ma 
na celu wsparcie i aktywizację inicjatyw, 
zgłaszanych m.in przez przedsiębiorstwa, 
organizacje pozarządowe czy też szkoły oraz 
prowadzenie Onkoserwisu, czyli profesjonalnej 
internetowej platformy edukacyjnej dla 
dziennikarzy i publicystów. 

19
. 

Stowarzyszeni
e Pomocy 

Chorym na 
Mięsaki i 
Czerniaki  

https://www.sarcoma.pl/  

Koordynujemy i wspieramy proces zgłaszania 
się pacjentów do referencyjnych Klinik. 
Podkreślamy znaczenie diagnostyki i 
profilaktyki onkologicznej biorąc udział w 
największych konferencjach w Polsce i na 
Świecie. Podejmujemy starania o lepszą opiekę 
medyczną i dostępność do nowoczesnych 
leków. Wspieramy psychicznie pacjentów i ich 
rodziny dzieląc się doświadczeniami własnymi 
lub zachęcając do profesjonalnej pomocy 
psychoonkologicznej. 

https://blackbutterflies.com/
http://www.wygrajmyzdrowie.pl/
https://fundacjarakiety.pl/
https://ligawalkizrakiem.pl/
https://www.sarcoma.pl/


20
. 

Amazonki.net https://amazonki.net/  

Portal onkologiczny amazonki.net. 
Amazonki.net to jedyny w swoim rodzaju 
Facebook dla pacjentów. Jest to jedna z 
nielicznych tego typu inicjatyw również w 
Europie. Powstaliśmy z myślą o kobietach 
chorych na raka piersi oraz ich rodzinach i 
bliskich. Oprócz bazy rzetelnej wiedzy na temat 
choroby, sposobach leczenia, lekarzach i 
szpitalach, nasi użytkownicy mogą uzyskać 
indywidualną poradę od specjalisty oraz sami 
podzielić się swoimi historiami, przemyśleniami 
dotyczącymi nie tylko nowotworu, ale także 
życia codziennego. 
Portal powstał w 2005 roku. Jego założycielem 
jest Maciej Szpakowski, syn Amazonki. W 
ostatnim czasie serwis przeszedł gruntowne 
zmiany polegające głównie na adaptacji forum i 
nadania mu bardziej społecznościowego 
charakteru. Nowa szata graficzna oraz 
nowoczesne menu mają na celu ułatwienie 
użytkownikom korzystania z portalu.  
Zapraszamy Państwa do bliższej współpracy z 
nami. Zachęcamy także do propagowania wśród 
odbiorców Państwa publikacji wiedzy na temat 
raka piersi oraz społeczności jaką są 
Amazonki.net.Portal onkologiczny 
amazonki.net. Amazonki.net to jedyny w swoim 
rodzaju Facebook dla pacjentów. Jest to jedna z 
nielicznych tego typu inicjatyw również w 
Europie. Powstaliśmy z myślą o kobietach 
chorych na raka piersi oraz ich rodzinach i 
bliskich. Oprócz bazy rzetelnej wiedzy na temat 
choroby, sposobach leczenia, lekarzach i 
szpitalach, nasi użytkownicy mogą uzyskać 
indywidualną poradę od specjalisty oraz sami 
podzielić się swoimi historiami, przemyśleniami 
dotyczącymi nie tylko nowotworu, ale także 
życia codziennego. 
Portal powstał w 2005 roku. Jego założycielem 
jest Maciej Szpakowski, syn Amazonki. W 
ostatnim czasie serwis przeszedł gruntowne 
zmiany polegające głównie na adaptacji forum i 
nadania mu bardziej społecznościowego 
charakteru. Nowa szata graficzna oraz 
nowoczesne menu mają na celu ułatwienie 
użytkownikom korzystania z portalu.  
Zapraszamy Państwa do bliższej współpracy z 
nami. Zachęcamy także do propagowania wśród 
odbiorców Państwa publikacji wiedzy na temat 
raka piersi oraz społeczności jaką są 
Amazonki.net. 

https://amazonki.net/
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Amazonki 
Warszawa-

Centrum 

http://amazonki.org.pl/  

Stowarzyszenie "Amazonki" Warszawa-
Centrum jest organizacją samopomocową, 
niemedyczną, służącą wsparciem psychicznym i 
pomocą praktyczną kobietom dotkniętym 
rakiem piersi. 
 
To ruch na rzecz kobiet z rakiem piersi w 
Polsce. Naszym celem jest dostarczanie 
kobietom chorym na raka piersi emocjonalnego 
i praktycznego wsparcia, ułatwienia im 
podejmowania osobistych decyzji i znalezienia 
motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania 
możliwie najlepszej jakości życia. Jednym z 
istotnych zadań ruchu jest zaznajamianie 
społeczeństwa z problematyką wczesnego 
wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji. 
 
Amazonki przez lata zrealizowały w ramach 
Stowarzyszenia liczne programy edukacyjne i 
społeczne, takie jak: „Różowa Wstążeczka” 
przeznaczona dla dziewcząt szkół 
ponadgimnazjalnych, czy „Breast Friends – 
Przyjaciele od Piersi” – akcentująca konieczność 
indywidualnego podejścia do pacjenta i 
znaczenie wsparcia osób bliskich oraz jedna z 
głośniejszych akcji „Wielka Kampania Życia” 
prowadzona od 15 lat wspólnie z firmą Avon na 
rzecz profilaktyki.Ruch Amazonek liczy obecnie 
ok. 20 tys. członkiń, zrzeszonych w 207 
Klubach i filiach, które w 1993 r. utworzyły 
Federację Polskich Klubów Kobiet po 
Mastektomii "Amazonki" z siedzibą w 
Warszawie, która następnie została 
przeniesiona do Poznania i obecnie działa jako 
Federacja Stowarzyszeń Amazonki. Federacja 
jest członkiem międzynarodowych organizacji: 
"Reach to Recovery" i "Europa Donna". 
 
Naszym symbolem stała się naturalnie 
Amazonka. Nawiązujemy w ten sposób do 
starożytnych Amazonek, kobiet niezwykle 
silnych, gotowych w walce o przetrwanie 
pozbawić się piersi. I taka jest każda z 
nas.Stowarzyszenie "Amazonki" Warszawa-
Centrum jest organizacją samopomocową, 
niemedyczną, służącą wsparciem psychicznym i 
pomocą praktyczną kobietom dotkniętym 
rakiem piersi. 
 
To ruch na rzecz kobiet z rakiem piersi w 
Polsce. Naszym celem jest dostarczanie 
kobietom chorym na raka piersi emocjonalnego 
i praktycznego wsparcia, ułatwienia im 
podejmowania osobistych decyzji i znalezienia 
motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania 
możliwie najlepszej jakości życia. Jednym z 
istotnych zadań ruchu jest zaznajamianie 
społeczeństwa z problematyką wczesnego 

http://amazonki.org.pl/


wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji. 
 
Amazonki przez lata zrealizowały w ramach 
Stowarzyszenia liczne programy edukacyjne i 
społeczne, takie jak: „Różowa Wstążeczka” 
przeznaczona dla dziewcząt szkół 
ponadgimnazjalnych, czy „Breast Friends – 
Przyjaciele od Piersi” – akcentująca konieczność 
indywidualnego podejścia do pacjenta i 
znaczenie wsparcia osób bliskich oraz jedna z 
głośniejszych akcji „Wielka Kampania Życia” 
prowadzona od 15 lat wspólnie z firmą Avon na 
rzecz profilaktyki.Ruch Amazonek liczy obecnie 
ok. 20 tys. członkiń, zrzeszonych w 207 
Klubach i filiach, które w 1993 r. utworzyły 
Federację Polskich Klubów Kobiet po 
Mastektomii "Amazonki" z siedzibą w 
Warszawie, która następnie została 
przeniesiona do Poznania i obecnie działa jako 
Federacja Stowarzyszeń Amazonki. Federacja 
jest członkiem międzynarodowych organizacji: 
"Reach to Recovery" i "Europa Donna". 
 
Naszym symbolem stała się naturalnie 
Amazonka. Nawiązujemy w ten sposób do 
starożytnych Amazonek, kobiet niezwykle 
silnych, gotowych w walce o przetrwanie 
pozbawić się piersi. I taka jest każda z nas. 
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Fundacja 
OmeaLife 

https://www.facebook.com/FundacjaO
meaLife  

zajmuje się wspieraniem młodych kobiet 
chorujących na raka piersi, m.in. organizując 
wydarzenia lifestylowe, takie jak Pink Morning, 
czyli nowy projekt, będący telewizją 
śniadaniową w mediach społecznościowych 
fundacji oraz Race for the Cure – największą 
imprezę sportową, dedykowaną zdrowiu kobiet, 
w której wziąć udział mogą zarówno osoby 
wspierające, jak i bezpośrednio dotknięte 
rakiem piersi. 

https://www.facebook.com/FundacjaOmeaLife
https://www.facebook.com/FundacjaOmeaLife
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Forum 
Onkologiczne 

http://www.forum-
onkologiczne.com.pl/  

Forum zostałozałożone zmyślą: 
• wsparcia informacyjnego i emocjonalnego 
chorych i ich bliskich pomocy w zrozumieniu 
diagnozy 
• pomocy w zrozumieniu sensu wybranej przez 
lekarza prowadzącego formy leczenia 
• wsparcia w zrozumieniu znaczenia objawów 
choroby nowotworowej oraz leczeniem 
onkologicznym 
• umożliwienia wymiany doświadczeń 
pomiędzy chorymi i ich bliskimi związanych z 
walką z rakiem 
• uświadomieniu pacjentów i ich bliskich o ich 
prawach podczas diagnostyki i leczenia 
• udzielenia pomocy w zrozumieniu standardów 
i znaczenia medycyny i opieki paliatywnejForum 
zostałozałożone zmyślą: 
• wsparcia informacyjnego i emocjonalnego 
chorych i ich bliskich pomocy w zrozumieniu 
diagnozy 
• pomocy w zrozumieniu sensu wybranej przez 
lekarza prowadzącego formy leczenia 
• wsparcia w zrozumieniu znaczenia objawów 
choroby nowotworowej oraz leczeniem 
onkologicznym 
• umożliwienia wymiany doświadczeń 
pomiędzy chorymi i ich bliskimi związanych z 
walką z rakiem 
• uświadomieniu pacjentów i ich bliskich o ich 
prawach podczas diagnostyki i leczenia 
• udzielenia pomocy w zrozumieniu standardów 
i znaczenia medycyny i opieki paliatywnej 
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FAQ Rak Masz 
Prawo 

Wiedzieć 

https://faqrak.pl/  

W ramach serwisu FAQRAK.pl wpieramy osoby 
chore na raka nie tylko poprzez symboliczne 
liczenie, ale również odpowiadając nawet na 
najtrudniejsze pytania. Wśród Frequently Asked 
Quesions nie ma tematów tabu, a dzięki 
merytorycznym odpowiedziom, udaje się 
wyjaśniać najważniejsze wątpliwości i obawy. 
Drugi człon nazwy to hasło: “Masz prawo 
wiedzieć”. Chcemy głośno wołać, że jest to 
prawo pacjenta. Mamy prawo wiedzieć, 
zadawać pytania i drążyć, domagać się, bo to 
jest nasze życie.  
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Portal jest 
prowadzony 
przez Społec
zną Fundację 
Ludzie dla 
Ludzi we 
współpracy 
z Ośrodkiem 
Profilaktyki i 
Epidemiologii 
Nowotworów 
w 
Poznaniu.Por
tal jest 

www.onkolodzy.net  

Biuro Interwencji Onkologicznej to nowoczesny 
system komunikacji, umożliwiający uzyskanie 
fachowej pomocy i wsparcia. Nasi lekarze, na 
podstawie udzielonych przez Pacjentów 
informacji, właściwie pokierują ich krokami. 

http://www.forum-onkologiczne.com.pl/
http://www.forum-onkologiczne.com.pl/
https://faqrak.pl/
http://www.onkolodzy.net/


prowadzony 
przez Społec
zną Fundację 
Ludzie dla 
Ludzi we 
współpracy 
z Ośrodkiem 
Profilaktyki i 
Epidemiologii 
Nowotworów 
w Poznaniu. 

26
. 

Biuro 
Organizacji 

Kwiat 
Kobiecości 

https://www.kwiatkobiecosci.pl/  
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Kampania 
DIAGNOSTYKA 

JAJNIKA 

https://diagnostykajajnika.pl/ 
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Stowarzyszeni
e Gladiator 

http://gladiator-prostata.pl/  

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty 
„Gladiator” im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego 
należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się 
organizacji pacjenckich w Polsce. 
Nasza organizacja została powołana dla 
popularyzowania wiedzy o chorobach prostaty, 
nerki, pęcherza moczowego, narządów płciowych i 
konieczności podstawowych badań 
profilaktycznych. Naszym przesłaniem jest 
upowszechnianie wiedzy, że wczesne ujawnianie 
zmian chorobowych w obrębie układu moczowo-
płciowego i zastosowanie niezbędnego leczenia a w 
konsekwencji daje możliwość pokonania choroby. 
Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia 
jest konsolidacja pacjentów dotkniętych chorobami 
nowotworowymi układu moczowo-płciowego oraz 
upowszechnianie wiedzy medycznej dla wdrażania 
nawyków wczesnego wykrywania choroby, 
diagnostyki i profilaktyki leczenia. 
Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty 
„GLADIATOR” prowadzi edukację dla szerokiej 
rzeszy obywateli w zakresie podstawowej wiedzy o 
chorobach nowotworowych nerek, pęcherza 
moczowego, prostaty i jąder, przerzuty nowotworu 
do kości. 
Drukujemy i kolportujemy Biuletyn „Gladiator”, 
broszury, ulotki oraz plakaty,w których 
przekazujemy wiedzę o koniecznej potrzebie 
wykonywania badań diagnostycznych. 
Badanie diagnostyczne pozwala na wykrycie 
choroby nowotworowej w początkowej fazie 
rozwoju i daje szansę na jej wyleczenie. 
Nie bądź obojętna/obojętny! Solidaryzuj się z nami, 
wspieraj nasze działania. Przekazując na konto 
Stowarzyszenia „GLADIATOR” nawet niewielkie 
kwoty przyczyniasz się do szerokiej edukacji o 
potrzebie wczesnej diagnostyki 
i ratujesz życie bliźnich. Ponieważ jest potrzeba 
drukowania kolejnych materiałów edukacyjnych, 

https://www.kwiatkobiecosci.pl/
https://diagnostykajajnika.pl/
http://gladiator-prostata.pl/


zwracamy się z prośbą o wspomaganie naszych 
działań.Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami 
Prostaty „Gladiator” im. Prof. Tadeusza 
Koszarowskiego należy do najbardziej dynamicznie 
rozwijających się organizacji pacjenckich w Polsce. 
Nasza organizacja została powołana dla 
popularyzowania wiedzy o chorobach prostaty, 
nerki, pęcherza moczowego, narządów płciowych i 
konieczności podstawowych badań 
profilaktycznych. Naszym przesłaniem jest 
upowszechnianie wiedzy, że wczesne ujawnianie 
zmian chorobowych w obrębie układu moczowo-
płciowego i zastosowanie niezbędnego leczenia a w 
konsekwencji daje możliwość pokonania choroby. 
Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia 
jest konsolidacja pacjentów dotkniętych chorobami 
nowotworowymi układu moczowo-płciowego oraz 
upowszechnianie wiedzy medycznej dla wdrażania 
nawyków wczesnego wykrywania choroby, 
diagnostyki i profilaktyki leczenia. 
Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty 
„GLADIATOR” prowadzi edukację dla szerokiej 
rzeszy obywateli w zakresie podstawowej wiedzy o 
chorobach nowotworowych nerek, pęcherza 
moczowego, prostaty i jąder, przerzuty nowotworu 
do kości. 
Drukujemy i kolportujemy Biuletyn „Gladiator”, 
broszury, ulotki oraz plakaty,w których 
przekazujemy wiedzę o koniecznej potrzebie 
wykonywania badań diagnostycznych. 
Badanie diagnostyczne pozwala na wykrycie 
choroby nowotworowej w początkowej fazie 
rozwoju i daje szansę na jej wyleczenie. 
Nie bądź obojętna/obojętny! Solidaryzuj się z nami, 
wspieraj nasze działania. Przekazując na konto 
Stowarzyszenia „GLADIATOR” nawet niewielkie 
kwoty przyczyniasz się do szerokiej edukacji o 
potrzebie wczesnej diagnostyki 
i ratujesz życie bliźnich. Ponieważ jest potrzeba 
drukowania kolejnych materiałów edukacyjnych, 
zwracamy się z prośbą o wspomaganie naszych 
działań. 
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Federacja 
Amazonki 

http://www.amazonkifederacja.pl/  

Kluby amazonek na terenie polski - 
http://www.amazonkifederacja.pl/kluby/ 
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Kampania 
społeczno-
edukacyjna 
ODWAŻNI 

WYGRYWAJĄ 

www.odwazni.com  

Kampania społeczno-edukacyjna na rzecz 
profilaktyki raka jądra „Odważni Wygrywają” 
zainicjowana i realizowana przez Fundację „Gdyński 
Most Nadziei” to unikatowy w skali Polski autorski 
projekt realizowany od 2009 roku. Kampania, 
inspirowana prawdziwą historią, Kuby, młodego 
gdynianina, u którego zdiagnozowano chorobę 
nowotworową, stała się punktem wyjścia do 
budowania działań w obszarze profilaktyki raka 
jądra. Temat pomijany społecznie, wstydliwy, 
marginalizowany, zobrazował skalę problemu 
znikomej świadomości społecznej, nieznajomości 

http://www.amazonkifederacja.pl/
http://www.odwazni.com/


objawów, a przede wszystkim specyfiki tego 
rodzaju nowotworu. Celem kampanii jest 
budowanie świadomości istnienia nowotworu, 
przełamywanie tabu, nauka samobadania u 
mężczyzn, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na 
profilaktykę, która potrafi uratować życie – 
wcześnie wykryty rak jąder jest wyleczalny aż w 
100%. Niezmiennie, od początku działania projektu, 
aktywność Fundacji prowadzona jest we 
współpracy z Miastem Gdynia. 
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Fundacja 
„GDYŃSKI 

MOST 
NADZIEI” 

https://www.facebook.com/mostnadzi
ei/  

Fundacja powstała głównie w celu realizacji w 
Gdyni programu Ogólnopolskiej Sieci Akademii 
Walki z Rakiem (AWzR). 
 
Wsparcie psychologiczne, merytoryczne oraz 
informacyjne kierujemy do osób chorych 
onkologicznie, ich rodzin oraz bliskich. Oferujemy 
konsultacje psychoonkologiczne, psychoterapie 
indywidualne i grupowe, zajęcia ruchowe. 
Współpracując ze specjalistami zapewniamy 
indywidualne konsultacje oraz spotkania z 
dietetykiem, wizażystką, fizjoterapeutą, szczególnie 
w zakresie drenażu limfatycznego. Zainteresowani 
mogą również skorzystać z dodatkowych zajęć 
arteterapii. 
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Warszawskie 
Centrum 

Psychoonkolo
gii 

www.wcp.org.pl  

Jesteśmy miejscem, w którym osoby chore 
onkologicznie i ich bliscy mogą znaleźć 
psychologiczne wsparcie na każdym etapie choroby 
i zdrowienia. Realizujemy programy, których celem 
jest pomoc w przejściu przez ten trudny etap życia i 
wspieraniu ludzi w poszukiwaniu aktywności oraz 
określaniu wartości, które mogą życiu z chorobą 
nadać głębszy sens. 
 
Dążymy i zawsze będziemy dążyć do tego, by 
Warszawskie Centrum Psychoonkologii działało w 
oparciu o najnowszą wiedzę naukową i kliniczną z 
zakresu psychoonkologii i psychoterapii. Chcemy, 
aby osoby, które będą korzystać z naszych 
programów wsparcia mogły mieć pewność, że 
wiedza, którą im przekażemy ma naukowe 
podstawy, a metody pracy są bezpieczne i 
sprawdzone. 
 
Naszym celem jest, aby fundacja działała według 
najlepszych standardów prowadzenia organizacji 
pozarządowej. Stale podnosimy swoje umiejętności 
prowadzenia fundacji – uczestnicząc w projektach, 
których celem jest profesjonalizacja Trzeciego 
Sektora. 

https://www.facebook.com/mostnadziei/
https://www.facebook.com/mostnadziei/
http://www.wcp.org.pl/
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Fundacja 
Piękniejsze 

Życie  
https://www.piekniejszezycie.pl/  

Program „Piękniejsze życie” pomaga kobietom, 
które przechodzą leczenie onkologiczne. Program 
powstał w Stanach Zjednoczonych w 1989 roku, a 
obecnie działa już w 27 krajach na 
świecie.(http://lookgoodfeelbetter.org/programs/i
nternational-programs/). 
 
Fundacja Piękniejsze Życie to polska edycja 
międzynarodowego projektu „Look Good… Feel 
Better”, który powstał w USA w 1989 roku. Obecnie 
projekt działa w 27 krajach na świecie a w 
warsztatach w szpitalach wzięło udział 2 miliony 
pacjentek onkologicznych. 
 
W Polsce warsztaty odbywają się od 2006 roku. Od 
początku działań blisko 15.000 Polek wzięło udział 
w bezpłatnych spotkaniach na terenie oddziałów 
onkologicznych w 15 miastach Polski. 
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Stowarzyszeni
e na Rzecz 

Walki z 
Chorobami 

Nowotworow
ymi  

http://sanitas.sanok.pl/ 

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami 
Nowotworowymi SANITAS jest Ogólnopolską 
Organizacją, któ¬rej główną ideą jest edu¬ka¬cja 
sze¬roko po¬ję¬tej profilaktyki no¬wo¬two¬ro¬wej 
oraz udzie¬la¬nie wspar¬cia dla osób bę¬dą¬cych w 
trak¬cie lub po cho¬ro¬bie no¬wo¬two¬ro¬wej 
oraz ich rodzinom. 
Jesteśmy grupą osób, na któ¬rych cho¬roba 
no¬wo¬two¬rowa po¬zo¬sta¬wiła swój ślad. 
Niektórych z nas cho¬roba do¬tknęła oso¬bi¬ście i 
mu¬sie¬li¬śmy pod¬jąć walkę, aby zwy¬cię¬żyć, 
in¬nych do-tknęła po¬śred¬nio, gdy wspie¬rali 
swo¬ich bli¬skich w cza¬sie gdy zma¬gali się z 
no¬wo¬two¬rem. Niektórych już nie ma wśród nas. 
Zrzeszamy lu¬dzi, dla któ¬rych istotna jest po¬moc i 
dzia¬ła¬nie na rzecz dru¬giego człowieka. 
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Fundacja 
Dolnośląskie 

Centrum 
Psychoonkolo

gii i 
Rehabilitacji 

http://dcpir.pl/ 

Fundacja Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i 
Rehabilitacji, jako jedyna w Dolnym Śląsku 
organizacja pozarządowa, realizuje ogólnopolski 
program Akademii Walki z Rakiem. 
 
Wspieramy chorych na raka i ich najbliższych w 
ramach bezpłatnych, indywidualnych lub 
grupowych spotkań. 
Zwracamy uwagę nie tylko na medyczne aspekty 
raka, ale i emocje, dietę, ruch, rozwój osobisty. 
Pokazujemy jak świadomie i aktywnie uczestniczyć 
w leczeniu. 
Uczymy wypracować racjonalną postawę wobec 
choroby. 
Pomagamy uzyskać dobrą jakość życia. 

https://www.piekniejszezycie.pl/
http://sanitas.sanok.pl/
http://dcpir.pl/
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Stowarzyszeni
e Walki z 

Rakiem Płuca 
Odział 

Szczecin 

https://www.rakpluca.szczecin.pl/  

Misją Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Odział 
Szczecin jest przede wszystkim poprawa sytuacji 
pacjentów chorych na raka płuca. Stowarzyszenie 
chce również zwrócić uwagę społeczeństwa na 
zagrożenia wpływające na zwiększoną 
zachorowalność na nowotwór płuca w Polsce oraz 
zjednoczyć pacjentów, opiekunów, specjalistów w 
dziedzinie ochrony zdrowia, polityków i 
przedstawicieli środków masowego przekazu w 
walce przeciwko tej chorobie. 
 
Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca udziela 
praktycznego i emocjonalnego wsparcia pacjentom 
i ich bliskim poprzez przekazanie niezbędnych 
informacji na temat raka płuca, profilaktyki i 
dostępnych możliwości terapeutycznych. 
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Stowarzyszen
ei Walki z 

Rakiem Płuca 

http://www.rakpluca.org.pl/  

Celem Stowarzyszenia jest walka o lepszy byt osób 
wyleczonych i chorych na raka płuca. Chcemy, aby 
chorzy i ich bliscy nie byli pozostawieni sami sobie, 
aby mogli uzyskać pomoc i wsparcie. Planujemy 
założenie oddziałów w całej Polsce, aby dotrzeć do 
chorych z każdego regionu. 
 
Misją Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca jest 
przede wszystkim poprawa sytuacji pacjentów 
chorych na raka płuca. Stowarzyszenie chce 
również zwrócić uwagę społeczeństwa na 
zagrożenia wpływające na zwiększoną 
zachorowalność na nowotwor płuca w Polsce oraz 
zjednoczyć pacjentów, opiekunów, specjalistów w 
dziedzinie ochrony zdrowia, polityków i 
przedstawicieli środków masowego przekazu w 
walce przeciwko tej chorobie. 
Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca udziela 
praktycznego i emocjonalnego wsparcia pacjentom 
i ich bliskim poprzez przekazywanie niezbędnych 
informacji na temat raka płuca, profilaktyki i 
dostępnych możliwości terapeutycznych. 
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Stowarzyszeni
e Niebieski 

Motyl 
https://niebieskimotyl.pl/  

Stowarzyszenie Niebieski Motyl jest inicjatywą 
oddolną pacjentek, kobiet dotkniętych rakiem 
jajnika. Powstało, by służyć doświadczeniem, 
wiedzą oraz wsparciem (zarówno merytorycznym 
jak i psychicznym) kobietom dotkniętym 
nowotworem strefy intymnej, w szczególności 
rakiem jajnika. Przełamywanie tabu na temat 
nowotworów strefy intymnej stanowi ważny 
element naszej pracy. Uważamy, że tylko w ten 
sposób można działać na rzecz uświadamiania 
społeczeństwa jak niebezpieczna i podstępna 
jest  ta choroba. Co więcej, jesteśmy głęboko 
przekonane, że krążące wokół nowotworów 
kobiecych mity są szczególnie szkodliwe, gdyż w 
wielu przypadkach opóźniają rozpoznanie i usypiają 
czujność onkologiczną Polek. 

https://www.rakpluca.szczecin.pl/
http://www.rakpluca.org.pl/
https://niebieskimotyl.pl/
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Stowarzyszeni
e PSYCHE 

SOMA POLIS 

https://www.psychesomapolis.org/  

W Polsce odczuwa się dotkliwy brak fachowej 
opieki psychologicznej dla osób dotkniętych 
chorobą nowotworową. W nielicznych tylko 
ośrodkach pacjent może liczyć na profesjonalną 
pomoc psychologa. Lekarze najczęściej nie mają 
czasu ani odpowiednich umiejętności, by skutecznie 
wesprzeć emocjonalnie pacjenta chorego na raka. 
Zależy nam w Stowarzyszeniu PSYCHE SOMA POLIS, 
by polski pacjent mógł również uzyskać fachową 
pomoc psychologiczną będąc w trakcie leczenia 
onkologicznego. Chyba żaden inny czynnik nie 
poprawia jakości opieki onkologicznej w tak 
wyraźny sposób tak niewielkim kosztem. 
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Fundacja im. 
Anny 

Wierskiej „Dar 
Szpiku” 

http://druzynaszpiku.pl/ 

Fundacja została powołana przede wszystkim w 
celu prowadzenia działań z zakresu profilaktyki 
chorób nowotworowych krwi oraz propagowania 
idei pozyskiwania dawców szpiku oraz 
transplantacji szpiku kostnego. Podstawowe 
działanie fundacji to także wspieranie osób chorych 
i ich rodzin, które niejednokrotnie wymagają 
szczególnej opieki i oraz szczególnej pomocy w 
przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu. Ale 
także pomoc materialna i finansowa, bo 
niejednokrotnie znajdują się w bardzo trudnych 
sytuacjach życiowych. 
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Rakoobrona 
(RKBN) jest 

ogólnopolska 
kampania 

rakoobrona.pl 

Rakoobrona jest ogólnopolską kampanią 
informacyjno-edukacyjną, skierowaną do ogółu 
społeczeństwa, jednak główną grupą docelową 
działań edukacyjnych są uczniowie w wieku 14-19 
lat. Do jej celów należy m.in. uświadomienie 
młodym ludziom, że dzięki odpowiedniej 
profilaktyce mogą zapobiec rozwojowi chorób 
nowotworowych, a także kształtowanie wśród 
ogółu społeczeństwa postaw prozdrowotnych oraz 
pokazanie realności zagrożenia zachorowania na 
raka. W ramach kampanii prowadzone są eventy 
lokalne m.in. UVaga – wyprzedź czerniaka!, Letnia 
Akcja Edukacyjna, szkolenia i warsztaty dla szkół jak 
i dla biznesu czy punkty badania znamion. 

42
. 

Stowarzyszeni
e Przyjaciół 
Chorych na 
Chłoniaki 

„Przebiśnieg” 

https://przebisnieg.org/  

Obserwujemy, że społeczna wiedza na temat 
chłoniaków jest ciągle zbyt niska. W dalszym ciągu 
pacjent po usłyszeniu takiej diagnozy reaguje 
zdumieniem i nie jest to tylko zaskoczenie osoby, u 
której niespodziewanie rozpoznano chorobę 
nowotworową, ale również objaw zupełnej 
nieznajomości problemu (przy równocześnie 
obserwowanym stałym wzroście liczby zachorowań, 
odnotowywanym przez ośrodki hematologiczne i 
onkologiczne tak w Polsce, jak i na świecie). 
Pragniemy przyczyniać się do podniesienia 
społecznej wiedzy na temat tej grupy chorób. 

https://www.psychesomapolis.org/
http://druzynaszpiku.pl/
https://przebisnieg.org/
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Fundacja 
"Bądź" 

https://fundacjabadz.pl/ 

Fundacja „Bądź” realizuje testament Małgosi 
Braunek, która zmarła na nowotwór złośliwy w 
czerwcu 2014 r. Kiedy na pewnym etapie leczenia 
medycyna konwencjonalna (trzy operacje, sesje 
chemioterapii), nie była już w stanie jej pomóc, 
Małgosia dowiedziała się, że w innych krajach, w 
tym w sąsiednich Niemczech, od lat stosuje się 
terapie zintegrowane, łączące nowoczesne 
osiągnięcia medycyny naukowej z medycyną 
komplementarną, która leczy nie tylko chore 
narządy, lecz cały organizm człowieka. Niestety, 
Małgosi nie było już dane skorzystać z tych metod, 
ale pozostawiła po sobie swoją ostatnią wolę – 
utworzenia „centrum informacji i studiów nad 
holistycznym podejściem w medycynie” i 
wykorzystania w tym celu funduszy zgromadzonych 
przez przyjaciół i wielu ludzi dobrej woli na jej 
leczenie za granicą. 
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Fundacja 
Iskierka 

https://fundacjaiskierka.pl/  

Fundacja ISKIERKA działa na rzecz dzieci z chorobą 
nowotworową. Pomaga tym najmniejszym 
uwierzyć, że warto walczyć, że wokół są inni ludzie. 
Tym dużym, czy też dorosłym, pomaga pomagać. 
Bo w życiu najważniejsze jest życie…Fundacja 
ISKIERKA jest polską organizacją pożytku 
publicznego zajmującą się od 2006 roku 
budowaniem systemów wsparcia finansowego, 
psychologicznego i społecznego dla dzieci z chorobą 
nowotworową i ich rodzin. Fundacja opiekuje się 
ponad 700 dziećmi leczącymi się głownie 
w specjalistycznych ośrodkach w Katowicach, 
Chorzowie Zabrzu oraz w Rzeszowie. Realizuje 
projekty ogólnopolskie i prowadzi pomoc 
finansową dla dzieci leczonych również w innych 
ośrodkach w Polsce i za granicą. 

 

https://fundacjabadz.pl/
https://fundacjaiskierka.pl/

