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Latvijas Diabēta Asociācija
Latvijas Diabēta Asociācija ir nevalstiska sabiedriska organizācija, kas apvieno cukura diabēta
pacientus, medicīnas darbiniekus un visus labas gribas cilvēkus, kuri atbalsta diabēta pacientus un
vēlas uzlabot diabēta pacientu aprūpi Latvijā. Sanofi Latvijā sadarbojas ar Latvijas Diabēta
Asociāciju jau vairākus gadus. 2015. gadā kompānijas Sanofi finansiāli atbalstīja Latvijas Diabēta
Asociāciju 3069EUR apmērā dažādu sabiedrību izglītojošu aktivitāšu - konferenču, informatīvo
kampaņu un publicitātes organizēšanai. Sniedzām netiešu finansiālu atbalstu biedrības pārstāvja
dalībai Eiropas Pacientu Organizāciju saietā.

Pacientu biedrība “Par Sirdi”
Pacientu biedrība “ParSirdi.lv” apvieno sirds un sirds asinsvadu slimību pacientus, kā arī viņu
tuviniekus un atbalstītājus. Pulcējot domubiedrus un sirds veselības entuziastus, biedrība tika
izveidota 2011. gadā. Pacientu biedrības “Par Sirdi” virsuzdevums – mazināt sirds un sirds
asinsvadu slimību izplatību Latvijā, veicinot sabiedrības izglītošanu un uzlabojot veselības aprūpes
pieejamību.
Kompānija Sanofi Latvijā 2015. gadā atbalstīja pacientu biedrību Par Sirdi ar 5384EUR Ģimenes
hiperholesterinēmijas informatīvās kampaņas organizēšanai. Tika sniegts ar netiešs finansiāls
atbalsts drukājot informatīvos materiālus.

MOTUS VITA Cilvēku ar īpašām vajadzībām asociācija
Cilvēku ar īpašam vajadzībām biedrība MOTUS VITA ir brīvprātīga organizācija, kuru Rīgā,
Latvijā, 2009. gadā izveidoja neliela cilvēku grupa, lai sniegtu atbalstu cilvēkiem, kuri slimo ar
neiromuskulārām slimībām (NMS), un viņu ģimenēm. Biedrība MOTUS VITA sniedz pilnvērtīgu
atbalsta sistēmu, kā arī sniedz praktisku informāciju un galvenos pakalpojumus cilvēkiem NMS.
Biedrības MOTUS VITA galvenais mērķis ir sniegt palīdzību cilvēkiem un viņu ģimenēm, kuri ir
cietuši no nervu - muskuļu saslimšanām. Kompānija Sanofi 2015. gadā sniedza biedrībai finansiālu
atbalstu 2000EUR apmērā 11. Ziemeļvalstu mītiņa “Baltic bridge 21.08.-26.08.2015”
organizēšanai.

Reto slimību biedrība CALADRIUS
Reto slimību biedrība CALADRIUS dibināta 2009. gada 28. februārī ar mērķi panākt reto slimību
pacientiem Latvijā līdzvērtīgas tiesības un iespējas ar pārējiem sabiedrības locekļiem, nodrošināt
reto slimību pacientu stāvokļa vienlīdzību ar citām pacientu grupām valstī, kā arī lai sekmētu reto
slimību pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Biedrībā var iesaistīties ikviens, kam ir nozīmīgi

biedrības mērķi. 2015. gadā kompānijas Sanofi atbalsts reto slimību biedrībai CALADRIUS bija
2276EUR - biedrības mērķu realizēšanai.

