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Podsumowanie
działalności fundacji
w 2019 roku:

10 738

95 290 5851

1005
noclegówwDomuRonalda
McDonaldawKrakowie

wizyt w pokoju rodzinnym
w szpitalu pediatrycznymWUM

zbadanych dzieci
w ambulansie w 55miastach

wolontariuszy wewszystkich
programach fundacji
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Fundacja
RonaldaMcDonalda
Działając od 2002 roku w Polsce, Fundacja zmieniła
standardy wielu polskich szpitali, pomogła
konkretnym dzieciom, rodzicom i społecznościom.

szystkie działania Fundacji koncentrują się na

profilaktyce i wczesnej diagnostyce onkologicznej

najmłodszych oraz poprawie warunków dzieci

i rodziców w czasie leczenia w szpitalu. Filozofia opieki

skoncentrowanej na całej rodzinie znajduje swoją najdoskonalszą

realizację pod dachem Domu Ronalda McDonalda.

„Aby rodzina mogła być razem” jest najważniejszym elementem

każdego z programów Fundacji. Z myślą o rodzinie Fundacja

zaczęła we wrześniu 2019 roku budowę drugiego Domu

w Polsce, który powstaje w Warszawie, w kampusie

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dom w Krakowie

jest bezpłatny i tak samo będzie w Domu warszawskim.

Dla rodziny towarzyszącej maluszkowi w czasie leczenia działają

także Pokoje Rodzinne Ronalda McDonalda, które Fundacja

prowadzi w szpitalach pediatrycznych, tworząc jak najbliżej

dziecka domowe warunki pobytu dla mamy i taty. Program

„Łóżka dla rodziców” stopniowo zmienia standard kolejnych

oddziałów dziecięcych w Łodzi, Koszalinie, Białymstoku,

Gdańsku i Kępnie.
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Pokoje Rodzinne
RonaldaMcDonalda
to miejsca tworzone z myślą o emocjach dzieci
i potrzebach dorosłych, towarzyszących im w szpitalu.

przyjaznej przestrzeni można wypić filiżankę kawy,

zrobić pranie, wziąć prysznic, odpocząć,

porozmawiać z innymi rodzicami. To także miejsce,

gdzie dzięki przyjaciołom i wolontariuszom Fundacji

przebywające w szpitalu dzieci znajdują pomoc, inspirację,

zabawę i radość w trudnym czasie choroby.

Od 2009 roku działa Pokój Rodzinny w Instytucie „Pomnik –

Centrum Zdrowia Dziecka”. Od 2015 roku rodzice korzystają

z Pokoi Rodzinnych w Szpitalu Pediatrycznym WUM.

Zajęcia z mistrzami w swoich dziedzinach, inspirujące

spotkania, edukacja od muzyki, plastyki do teatru i filmu…

Lista tematów, z którymi mały pacjent ma kontakt

w fundacyjnym Pokoju, jest zawsze otwarta. Co roku z pomocy

W Pokoi Rodzinnych w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia

Dziecka” w Międzylesiu i w Szpitalu Pediatrycznym WUM

korzystają tysiące rodzin. Sercem Pokoi Rodzinnych Ronalda

McDonalda są wolontariusze!

Łóżko dla mamy lub taty przy łóżku chorego dziecka jest wciąż

w wielu szpitalach marzeniem. Dzięki Fundacji Szpital

Pediatryczny WUM jest od chwili otwarcia w 2015 roku

pierwszym szpitalem, w którym żaden rodzic nie śpi na

podłodze, bo przy każdym łóżku dziecka stoi wygodne łóżko

z pościelą dla rodzica. Takie same łóżka trafiły także do Łodzi,

Koszalina, Białegostoku, Gdańska i Kępna. Fundacja może

pomagać dzięki angażującym się w projekt darczyńcom.

262 Pokoje Rodzinne Ronalda
McDonalda pomagają rodzicom
w 28 krajach. 33 Pokoje powstały
w Europie.
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NIE nowotworom
u dzieci
Fundacja Ronalda McDonalda realizuje od 2005 roku
ogólnopolski program bezpłatnych profilaktycznych
badań USG dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.

ocznie w Polsce diagnozuje się 1100–1400 nowych

zachorowań na nowotwory u najmłodszych.

Gdy dziecko choruje, dorośli bardzo często są bezradni.

Pojawiają się pytania, co można było zrobić, aby zapobiec

chorobie. Nowotwory u dzieci wykryte we wstępnej fazie rozwoju

są w większości przypadków w 100% wyleczalne. Powszechna

diagnostyka profilaktyczna to jeden z najważniejszych sposobów

na skuteczną walkę z późnymi diagnozami nowotworów.

Program bezpłatnych, ogólnopolskich badań USG dzieci

prowadzony jest na pokładzie mobilnego ambulansu

medycznego. W tym roku pracę zacznie drugi ambulans Fundacji,

który niedawno otrzymał homologację i jest gotowy do użytku.

Ambulanse są darem amerykańskiej Fundacji RMHC.

Badanie USG dziecka jest bezpiecznym i bezbolesnym

sposobem upewnienia się, że rozwój dziecka przebiega tak,

jak przebiegać powinien. Na pokładzie ambulansu badanie jest

bezpłatne. Wykonują je radiolodzy na co dzień pracujący

w szpitalach pediatrycznych.

W czasie badania lekarz dokonuje kompleksowej oceny stanu

tarczycy i węzłów chłonnych, narządów jamy brzusznej,

a u chłopców dodatkowo moszny.

R W badaniach wzięło udział już tysiące dzieci. Podczas każdej akcji

rodzice otrzymują dodatkowe porady, związane z koniecznością

wykonania innych specjalistycznych badań i dalszej diagnostyki.

Każda wczesna diagnoza onkologiczna potwierdza wartość

profilaktyki u tzw. zdrowych dzieci.

Program badań ultrasonograficznych jest główną częścią

programu Fundacji pod nazwą „NIE nowotworom u dzieci”. Jego

pomysłodawcy to krajowy konsultant ds. onkologii i hematologii

dziecięcej prof. Jerzy R. Kowalczyk oraz prof. Adam Jelonek.

Przez pierwsze 15 lat badań Fundacja dysponowała jednym

ambulansem. W lutym 2020 roku dołączył do niego drugi.

Obydwa ambulanse to specjalistyczne, mobilne kliniki, dar

amerykańskiej Fundacji RMHC dla Polski.

Obecnie działa 51 ambulansów
w 10 krajach, w tym 4w Europie.
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70 648 dzieci
przeszło prolaktyczne badania
USG do końca 2019 roku

Ambulanse
Fundacji w liczbach:

234 000 km
przejechał ambulans, odwiedzając
395mniejszych i większychmiejscowości

16 926 300 PLN
wyniosła wartość badańwykonanych
bezpłatnie od początku trwania programu
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Każdy z ambulansów mieści w sobie dwa gabinety lekarskie

i poczekalnię. Oba pojazdy są klimatyzowane i całkowicie

niezależne od zewnętrznych źródeł energii i wody. Mobilność

pozwala na prowadzenie badań w pobliżu miejsca zamieszkania

dzieci. Program ma zasięg ogólnopolski, a jedynym

ograniczeniem jest kalendarz i dostępność terminów.

Dzięki mobilnej klinice to program przyjeżdża do dzieci.

W ramach profilaktyki onkologicznej Fundacja organizuje

i finansuje także szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki

zdrowotnej i lekarzy rodzinnych, poświęcone wczesnemu

wykrywaniu nowotworów. Dotychczas wzięło w nich udział

2962 lekarzy na terenie całej Polski.

Fundacja razem z Międzynarodowym Stowarzyszeniem

Studentów Medycyny IFMSA-Poland prowadzi również wykłady

„NIE nowotworom u dzieci – Rodzicu, dostrzeż objawy”.

Wystarczy 35 minut, aby rodzice i dziadkowie zdobyli wiedzę

o wczesnych objawach nowotworów u dzieci i nie przegapili

pierwszych niepokojących sygnałów. Z tych wykładów

skorzystało dotąd ponad 1,5 tysiąca osób. Każda firma,

organizacja, każdy rodzic może z Fundacją przygotować

dla siebie wykład.

Finansowane przez Fundację specjalistyczne wydawnictwa

dla lekarzy i rodziców poświęcone profilaktyce onkologicznej

uzupełniają listę działań w tym zakresie.
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DomRonaldaMcDonalda
wKrakowie

Pierwszy Dom Ronalda McDonalda to miejsce, dzięki któremu
rodzice małych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie mogą być bliżej swoich dzieci.

krakowskim Domu znajduje się 20 apartamentów,

w tym 2 urządzone z myślą o osobach

niepełnosprawnych. Dom to blisko 1300 m²

powierzchni, która została z wielką troską przystosowana

do potrzeb rodziców. Dzięki tej inwestycji mają oni szansę

odpoczywać, gotować w kuchni w pełni wyposażonej, prać,

korzystać z ogrodu, spotykać się z rodziną, która może

przyjechać w odwiedziny. A wszystko po to, aby dać im

poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Oprócz pomieszczeń

zaprojektowanych z myślą o rodzicach Dom ma także piękny

pokój zabaw dla dzieci oraz bibliotekę i przestrzeń do cichej

pracy dla dorosłych. Dom powstał zarówno jako miejsce dla

osób, które poszukują wyciszenia, jak i dla tych, którzy

potrzebują obecności ludzi rozumiejących ich trudną sytuację.

Otoczeni wsparciem wolontariuszy i profesjonalnego zespołu

zbierają siły, z którymi wracają na oddział do dziecka.

W jednym czasie z pobytu w krakowskim Domu może

korzystać dwadzieścia rodzin. Od otwarcia w październiku 2015

roku z jego gościnności skorzystało ponad 400 rodzin. W wielu

przypadkach pobyty te były wielokrotne. Najdłuższy z nich

trwał 382 dni.

Gdy buduje się taki Dom, bardzo ważne są rozwiązania

ekologiczne oraz pozwalające na gospodarne zarządzanie

kosztami. Domy są inwestycjami na przyszłość. Panele

W fotowoltaiczne, system ogrzewania z odzyskiem ciepła,

zbiorniki wody deszczowej do podlewania zieleni, ogrody

przyjazne pszczołom, izolacja budynku, nowoczesne szyby

i wiele innych rozwiązań to wyraz troski o otoczenie.

Jesienią 2019 roku ruszyła budowa drugiego Domu Ronalda

McDonalda. Teraz czas na Warszawę. Dzięki współpracy

z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, dzięki pomocy

wielu firm i prywatnych donatorów, władz samorządowych

Ochoty już w grudniu będzie można zaprosić pierwsze rodziny

małych pacjentów Szpitala Pediatrycznego WUM

do zamieszkania w nowym Domu.

Źródło:Fundacja
Ronalda
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Dom
Ronalda
McDonalda
wWarszawie

Dotychczas powstało
377 Domóww45 krajach,
w tym 98w samej Europie.
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Warszawski Dom,
prawdziwy Dom poza domem,
tworzymy z myślą o rodzicach
i najbliższych dzieci leczonych
w Samodzielnym Publicznym
Dziecięcym Szpitalu
Klinicznym im. Józefa
Polikarpa Brudzińskiego
w Warszawie.
25 komfortowo wyposażonych apartamentów, przestronna

część wspólna z kuchnią, pralnia, salon rodzinny, miejsca

spotkań i relaksu. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu

przyjaciół z WUM stworzymy też niezależną strefę pobytu

i rekreacji dla dzieci zdrowych z Domu i z Kampusu

uniwersyteckiego – WUMIK.
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Wolontariusze

Fundację we wszystkich jej
programach wspiera w Polsce
1284 wolontariuszy*,
wśród których jest 421
wolontariuszy z McDonald’s.

olontariusze są sercem i siłą Fundacji.

Dzięki wolontariuszom dzieci i rodzice w trudnym

czasie choroby znajdują wsparcie, inspirację,

zabawę, radość. Korepetycje i pomoc w lekcjach, wspólne

śpiewanie, zawody w szybkich kubkach, teatrzyki dla małych,

a dla rodzica kubek kawy zawsze wtedy, gdy jest

naprawdę potrzebny.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje Renata Barańska –

mama, żona, manager w licencyjnych restauracjach

McDonald's, lojalna przyjaciółka, wolontariuszka.

Razem z kilkoma osobami z Austrii, Australii, Brazylii, Niemiec,

Tajwanu, Singapuru i Stanów Zjednoczonych znalazła się

w finale światowego konkursu McDonald's dla wolontariuszy!

Wszyscy finaliści otrzymali dla narodowych fundacji

czeki o wartości 25 000 USD.

W

* Dane za 2019 rok.

Źródło: Fundacja Ronalda McDonalda
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Akcje sportowe
jakowsparcie
Fundacji

W 2019 roku odbyło się kilka
dużych wydarzeń sportowych,
których uczestnicy angażowali
się na rzecz programów
Fundacji Ronalda McDonalda.

ednym z nich były najważniejsze dla polskich

triathlonistów sierpniowe zawody Enea IRONMAN 70.3

Gdynia z ważną ideą dobroczynną #TRI2help. Ludzie

triathlonu wiedzieli, że rusza budowa drugiego polskiego Domu

Ronalda McDonalda w Warszawie i że mogą w tym pomóc.

Fundacja była obecna w czasie całych zawodów w Gdyni na

skwerze Kościuszki z ambulansem Fundacji, w którym

prowadzono badania „NIE nowotworom u dzieci”. Fundacja

dopingowała także startujące dla Domu sztafety spod znaku

#TRI2help. W Gdyni walczyły dla Domu dwa zespoły. Pierwszy

z Piotrem Biankowskim – pływakiem lodowym, Mikołajem

Luftem – triathlonistą, który przejechał dystans rowerowy,

Marysią Cześnik – triathlonistką, multimedalistką i olimpijką

z Pekinu i Londynu, która w sztafecie pobiegła. Drugi

z płynącym Piotrem Krajewskim z McDonald’s, jadącym na

rowerze Wojciechem Kromem, przyjacielem Fundacji,

i biegnącym Waldemarem Topolskim, szefem firmy ARYZTA.

J

Obie sztafety wspierające kampanię #TRI2help osiągnęły

doskonałe wyniki, zajmując odpowiednio 1 i 12 miejsce na 100

startujących zespołów.

Na pokładzie mobilnej kliniki z bezpłatnych,

kompleksowych badań USG skorzystały wszystkie zapisane

maluchy z Gdyni i z całej Polski – bo wielu rodziców to

startujący w zawodach triathloniści.

Do zebranych w zbiórce #TRI2help środków w kwocie 35 460 zł

organizator zawodów Enea IRONMAN 70.3 Gdynia dodał

20 000 zł z licytacji startowego numeru 1, z którym w zawodach

wziął udział donator, przyjaciel Fundacji, Krzysztof Borucki,

dedykując go swojej maleńkiej wnuczce Poli. Fundacja ma

wielkie szczęście do pięknych, rodzinnych historii.

W październiku 2019 roku odbył się charytatywny II Aryzta

Półmaraton w Strzegomiu, który również miał na celu wsparcie

programów Fundacji Ronalda McDonalda i jej misji

„Aby rodzina mogła być razem”. Strzegom biegał dla Fundacji

i uczył się rozpoznawania wczesnych objawów chorób

w czasie wykładów „NIE nowotworom u dzieci – Rodzicu,

dostrzeż objawy”, a w listopadzie brał udział w badaniach na

pokładzie ambulansu. ARYZTA i Strzegom, miejscowi

wolontariusze Fundacji, pokazują, jak skutecznie łączyć siły

biznesu, samorządu i organizacji pożytku publicznego.
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