Aby pomóc w realizacji programów Fundacji
przekaż 1% swojego podatku.
Możesz także pomóc, przekazując darowiznę
na konto Fundacji:
ING 46 1050 0086 1000 0022 7364 4068

Pierwszy polski Dom znajduje się w bezpośrednim
sąsiedztwie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie, przy ul. Macieja Jakubowskiego 9

Cele zbiórki:

Organizator zbiórki

Budowa i prowadzenie Domów Ronalda
McDonalda – bezpłatnych, komfortowych hoteli
tworzonych przez Fundację z myślą
o rodzicach i opiekunach dzieci przebywających
na długotrwałym leczeniu szpitalnym.

Fundacja Ronalda McDonalda
organizacja pożytku publicznego
02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 63A
KRS 0000 105450
Sposób prowadzenia zbiórki

Tworzenie i prowadzenie Pokoi Rodzinnych Ronalda
McDonalda – ogólnodostępnych kompleksów
socjalnych na terenie szpitali dla rodziców
i opiekunów dzieci – pacjentów
Finansowanie działalności ambulansu
medycznego Fundacji, dzięki któremu
Fundacja dociera z ogólnopolskim programem
profilaktycznych badań USG wprost do dzieci.

Możesz pomóc online
www.frm.org.pl/wplac

Zbiórka permanentna do skarbon
stacjonarnych w restauracjach McDonald’s
na terenie Polski, w Domu w Krakowie,
w Pokojach Rodzinnych w Warszawie,
w ambulansie fundacji oraz w innych
miejscach za zgodą ich właścicieli.
© 2016 McDonald’s Corporation

Aby rodzina
mogła być razem

www.frm.org.pl

Dom Ronalda McDonalda

Pokoje Rodzinne Ronalda McDonalda

NIE nowotworom u dzieci

Pierwszy w Polsce Dom Ronalda McDonalda działa

Tworzone w szpitalach dziecięcych są przestrzenią

W 2005 roku Fundacja rozpoczęła realizację

od 2015 roku przy Uniwersyteckim

dedykowaną rodzinie i opiekunom małych

ogólnopolskiego programu badań USG dzieci

Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

pacjentów. Powstają z myślą o ich potrzebach.

realizowanego z wykorzystaniem nowoczesnego

Pierwszy projekt tego typu, Pokój Rodzinny,

ambulansu medycznego. Z bezpłatnej profilaktyki
skorzystało dotychczas blisko 50 000 dzieci

Dzięki współpracy Fundacji ze Szpitalem

funkcjonujący od 2009 roku w IP-CZD

i Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum

w Międzylesiu, pomógł już tysiącom osób. Kubek

z ponad 200 miast i małych miejscowości,

został wybudowany w bezpośrednim sąsiedztwie

dobrej kawy, możliwość zrobienia prania, prysznic,

Wartość zrealizowanych w ramach akcji badań

kompleksu szpitalnego. Pozwala to na optymalne

chwila odpoczynku, wszystko to pomaga w pełnych

profilaktycznych przekroczyła już 5 200 000 zł.

wykorzystanie jego wszystkich funkcji.

stresu i wyzwań warunkach szpitala.

Dom to więcej niż hotel, to gwarancja ciepła,

Kolejne fundacyjne Pokoje Rodzinne powstały

W styczniu 2016 roku Fundacja wzbogaciła
projekt nowym elementem. To realizowane

normalności w bardzo trudnym czasie choroby

w 2015 roku w Szpitalu Pediatrycznym WUM

z myślą o rodzicach wykłady „NIE nowotworom

dziecka. Goście Domu to rodziny z całej Polski,

w Warszawie. Co więcej, dzięki inicjatywie Fundacji

u dzieci – Rodzicu, dostrzeż objawy”. Przyszli lekarze

bo dla każdego dziecka długo przebywającego

jest to pierwszy w Polsce „Szpital Przyjazny

ze wspierającej Fundację IFMSA Poland dzielą

na leczeniu w szpitalu najważniejsze jest

Rodzinie”. Tu nikt z dorosłych towarzyszących

się wiedzą, jakich sygnałów i objawów nie wolno

poczucie bezpieczeństwa, wynikające

dziecku w chorobie nie śpi na podłodze.

u dziecka lekceważyć, jak właściwie realizować

z obecności najbliższych.

Przy każdym łóżku dziecka stoi łóżko dla mamy,

działania profilaktyczne.

taty, opiekuna. Na każdym oddziale szpitala jest
kuchnia i pokój odpoczynku.

Odwiedź stronę Domu i dowiedz się więcej:

www.frm.org.pl/dom-ktory-leczy/

Fundacja dba o pozytywne emocje małych

Więcej informacji o tych i innych projektach Fundacji

pacjentów, zaprasza na koncerty, warsztaty,

realizowanych w ramach programu

organizuje wydarzenia edukacyjne.

„Nie nowotworom u dzieci” na www.frm.org.pl

