Wykaz organizacji zrzeszonych w Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia
w Krakowie
1. Stowarzyszenie Pacjentów Leczonych Żywieniowo''Apetyt Na Życie''
ul. Szkolna 2,
32-080 Zabierzów
www.ApetytNaZycie.org
e-mail: info@apetytnazycie.org
tel.+48 781 946 795
Stowarzyszenie ''Apetyt na Życie'' skupia Pacjentów z dysfunkcją układu pokarmowego ze
szczególnym uwzględnieniem osób żywionych poza lub dojelitowo, ich bliskich i rodziny.
Posiada status OPP. Fundacja stara się podnosić jakość życia Pacjentów oraz 'zaszczepić'
w nich pozytywne nastawienie poprzez prowadzenie spotkań informacyjno - edukacyjnych,
zakup sprzętu medycznego.Działa na rzecz poprawy dostępu do nowoczesnego leczenia.
Współpracuje z ośrodkami leczenia żywieniowego w kraju i zagranicą.
2. Fundacja HELPFUL HAND
ul. Kalwaryjska 32/11
30-504 Kraków
www.fundacjahh.org
e-mail: helpful.hand@wp.pl
tel. 12 341 50 36, +48 600 125 233
Fundacja HelpfulHand jest organizacją pomagającą chorym na stwardnienie rozsiane, dla
której najważniejszy jest człowiek chory oraz jego rodzina. Jej działalność to nie tylko
prowadzenie subkont, ale także szeroko zakrojona działalność edukacyjna, informacyjna
i wspomagająca. HelpfulHand działa także bardzo aktywnie na rzecz rehabilitacji, która jest
niezwykle ważna przy SM oraz włącza się we wszystkie akcje mogące przynieść realne
korzyści osobom chorym na stwardnienie rozsiane
3. Fundacja Hipoterapia Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
ul. Dunajewskiego 5/29
(oficyna, wejście D, parter)
31-133 Kraków
www.fundacja-hipoterapia.pl
e-mail: fundacja@hipoterapia.info.pl
tel. +48 726 301040
Fundacja Hipoterapia od 27 lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
poprzez kompleksowe działania terapeutyczne wpływające stymulująco na zdrowie fizyczne,
psychiczne i społeczne. Fundacja realizuje zajęcia fizjoterapii, hipoterapii i arteterapii oraz
prowadzi treningi społeczne w parach będące innowacyjną formą psychoterapii oraz
wsparciem w socjalizacji naszych podopiecznych. Wprowadza także nowoczesne technologie
prowadząc terapię psychologiczno-pedagogiczną z wykorzystaniem tabletów.

4. MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
ul. Celna 6
30-507 Kraków
www.mukowiscydoza.pl
e-mail: krakow@mukowiscydoza.pl
tel. 12 292 31 80
MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę wspiera swoich
podopiecznych od 1996r. Już 20 lat nie tylko dofinansowuje chorym leki czy sprzęt, ale także
rozpowszechnia wiedzę na temat nieuleczalnej choroby, jaką jest mukowiscydoza, poprzez
organizowanie warsztatów, szkoleń czy konferencji medyczno-naukowych. MATIO wydaje
kwartalnik skierowany do chorych, ich rodzin oraz przedstawicieli środowiska medycznego.
Pod opieką Fundacji jest 1700 osób.
5. Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej
ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 37 lok. 1
30-611 Kraków
www.politykanarkotykowa.pl
e-mail: kgrabowski@politykanarkotykowa.com
tel. + 48 668 151123
Fundacja Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej zajmuje się ochroną zdrowia i praw osób
używających substancji psychoaktywnych. Filia w szczególności podejmuje działania mające
na celu traktowanie osób używających substancji psychoaktywnych z poszanowaniem ich
praw, zapewnienie im lepszego dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz zmniejszenie
represyjności polityki narkotykowej w Polsce, m.in. poprzez współorganizowanie konferencji
i debat, kontakt z lokalnymi politykami, w tym wywodzącymi się z południa Polski posłami
i senatorami, jak i formułowaniu petycji i listów otwartych.
6. Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie" Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi
i Nowotworami
os. Albertyńskie 16/18
31-852 Kraków
www.podarujzycie.org
e-mail: fundacja@podarujzycie.org
tel. 12 647 38 37
Założycielką Fundacji „Podaruj Życie” jest Urszula Smok, która chorowała na białaczkę i jest
po przeszczepie szpiku. Pomaga osobom z chorobami krwi i nowotworami, osobom po
przeszczepie szpiku. Fundacja prowadzi wielowymiarowe działania w zakresie ochrony
zdrowia, znana jest z takich akcji jak np.: Marsze Nadziei i Życia, wyjazdy integracyjne dla
rodzin dotkniętych chorobą nowotworową, działania informacyjne dot. dawstwa szpiku
kostnego i profilaktyki chorób nowotworowych. Fundacja jest również organizatorem
Krakowskich Konferencji dot. objęcia właściwą opieką pacjenta hematoonkologicznego,
adresowanych do środowiska medycznego.

7. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”
ul. Okólna 14 m 34
30-684 Kraków
www.przebisnieg.org
e-mail :info@przebisnieg.org
przebisnieg.lymphoma@gmail.com
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg" skupia osoby, które pragną
pomagać pacjentom z rozpoznanymi chorobami układu limfatycznego – zarówno tym dopiero
diagnozowanym, będącym w trakcie leczenia, jak i tym, którzy je ukończyli. Celem
Stowarzyszenia jest niesienie pomocy chorym ze schorzeniami układu chłonnego
i ich rodzinom, działanie na rzecz poprawy jakości ich życia oraz propagowanie wiedzy na
temat chorób układu chłonnego i metod ich leczenia. Stowarzyszenie m.in. oferuje chorym
pomoc psychologiczną i duchową, a także rozpowszechnia materiały edukacyjne
i organizuje kampanie uczące rozpoznawania objawów chłoniaka i metod jego leczenia.
8. Fundacja Szanujmy Godność Człowieka
ul. Starowiślna 25/19
31-038 Kraków
www.fundacja-emeryt.info
e-mail: kontakt@fundacja-emeryt.info
tel. 12 421 16 27
Fundacja Szanujmy Godność Człowieka powstała w 2008 roku z inicjatywy krakowskich
lekarzy emerytów. Fundacja prowadzi działalność z zakresu pomocy, pomocy społecznej,
ochrony zdrowia na rzecz emerytów oraz wyrównywania dysproporcji społecznej.
Organizowanie dla emerytów promocyjnych konsultacji, badań lekarskich w placówkach
zdrowia, klinikach CM UJ. Fundacja współpracuje zeSzkołą Aktywnego Seniora oraz
organizuje wykłady i kursy dla seniorów.
9. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych
ul. Wilczy Stok 12
30-237 Kraków
www.osod.info
e-mail: osod@osod.info
tel. 12 625 46 13
Od 2004 r. zrzesza osoby dializowane, po przeszczepie oraz ich rodziny z całej Polski.
W ramach prowadzonej działalności edukuje i wspiera pacjentów z Przewlekłą Chorobą
Nerek, promuje profilaktykę chorób nerek, zwłaszcza wśród osób z grupy ryzyka oraz ideę
transplantacji jako najlepszą metodę ratowania życia ciężko chorych osób. Wraz z Fundacją
AmicusRenis wydaje czasopismo „Dializa i Ty”, ponad to koordynuje akcję „Drugie życie”
w Małopolsce i na Podkarpaciu, organizuje badania profilaktyczne oraz otwarte wykłady
dotyczące profilaktyki PChN.

10. Fundacja „Wyjdź Naprzeciw"
ul. Ściegiennego 73/19
30-830 Kraków
www.wyjdznaprzeciw.blogspot.com
e-mail: elakrak@poczta.onet.pl
tel. + 48 602 108 717
Celem Fundacji „Wyjdź Naprzeciw” jest realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji
zdrowia, działań na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych, prowadzenie i popieranie działań
w zakresie równego dostępu do nowoczesnej opieki medycznej i socjalnej, propagowanie
osiągnięć współczesnej medycyny, prowadzenie i wspomaganie działalności profilaktycznej.
11. Stowarzyszenie Wspierania Małżeństw Niepłodnych "Abraham i Sara"
ul. Nowosądecka 41
30-683 Kraków
www.abrahamisara.pl
e-mail: stowarzyszenie@abrahamisara.pl
tel.+ 48 881 206 661
Stowarzyszenie zajmuje się kompleksową pomocą i towarzyszeniem małżeństwom
doświadczającym problemów z płodnością. Stowarzyszenie prowadziTelefon Wsparcia pod
numerem: 881 206 661. Organizacja współpracuje z lekarzami i ośrodkami
medycznymiorganizuje warsztaty, szkolenia, grupy wsparcia, oferuje pomoc psychologiczną.
12. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie
Kalwaryjska 32/11
30-504 Kraków
www.ptsr.org.pl/kraków
13. Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN
ul. Zielony Dół 4
30-228 Kraków
www.unicorn.org.pl
14. Europejskie Centrum Etyki i Bioetyki im. Dobrego Pasterza
Dobrego Pasterza 49
31-416 Kraków

