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Droga ciociu, Drogi wujku!

Dziękuję Wam i Waszym przyjaciołom za to, że zbudowaliście 
dla mojej mamy i taty taki superdom. W szpitalu będę jeszcze kilka 
tygodni, ale teraz moi rodzice są ze mną. Nie boję się niczego, kiedy 
mama jest blisko, a tata czyta mi na dobranoc. Mamusia gotuje  
i piecze wymyślne ciasta, bo w Domu jest prawdziwa kuchnia. 
Ostatnio tata zabrał mamę na spacer do ogrodu przy Domu na randkę 
i dał jej buzi, bo widziałam ich z okna mojej sali. A ja raz za zgodą 
mojej pani doktor odwiedziłam go w „pracy”, bo tata może pracować 
tutaj na miejscu, w Domu.

W szpitalu poznałam wiele koleżanek i kolegów. Jest Krzyś, który mi 
dokucza, Klara, z którą śpiewamy razem, jak mamy siłę. Z Mateuszem 
i Marysią uczymy się czasem, bo jesteśmy z tych samych klas,  
a z Weroniką ciągle się kłócimy. Jest normalnie, tylko te zabiegi... 

Moi rodzice w Domu też poznali wielu nowych przyjaciół, z którymi 
rozmawiają, śmieją się, a czasami trochę płaczą. Ciociu, kiedy 
wyzdrowieję, będę z tatą i mamą odwiedzać Dom, żeby innym było 
tak dobrze jak mnie. A w przyszłości zostanę lekarką – taki mam plan.

PROSIMY O TWÓJ 

1%

KRS 0000 105450

www.frm.org.pl/dom-poza-domem/
www.frm.org.pl

Dziękujemy
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Jaka jest historia Domu? Wspaniała. Setki pomocnych dłoni, hojni darczyńcy, mądrzy 
eksperci, dzielni wolontariusze i otwarci partnerzy. Miesiące pracy zwieńczone uruchomieniem 
pierwszego w Polsce Domu Ronalda McDonalda to niesamowita przygoda, z wymarzonym 
zakończeniem. Dzisiaj już jest, piękny, funkcjonalny, dający ukojenie rodzicom, którzy z całych 
sił wspierają swoje pociechy w walce o zdrowie. W Domu mieści się 20 pokoi,  
w tym 2 apartamenty, zaprojektowane z myślą o rodzicach niepełnosprawnych. Do dyspozycji 
gości są: wspólny salon, kuchnia, jadalnia, pralnia oraz wspaniały ogród. Wszystko po to,  
aby rodzina mogła być razem. 

OD REDAKCJI

Dom to miejsce, gdzie wspieramy się, 
pomagamy sobie, gdzie jesteśmy razem.

Fundacja Ronalda McDonalda 
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
Biuro Fundacji: Szpital Pediatryczny WUM

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
www.frm.org.pl: katarzyna.nowakowska@frm.org.pl
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DOM
i jego Domy na świecie

Od początku swej działalności Fundacji Ronalda McDonalda udało się stworzyć 357 Domów w 42 kra-
jach na świecie, w tym 97 w Europie. Ich budowa oparta jest na prostej idei – nie ma nic ważniejszego 
niż rodzina skupiona na zdrowiu dziecka. Zgodnie z filozofią fundacji zatroskani rodzice, którzy wraz  
z dzieckiem udają się do oddalonych od ich miejsca zamieszkania szpitali pediatrycznych, nie powinni 
martwić się organizacją noclegu czy codziennych posiłków. Dlatego wszystkie Domy Ronalda McDonal-
da, powstające w bezpośrednim sąsiedztwie szpitali, zapewniają rodzinom komfortowe warunki nocle-
gowe, prywatne sypialnie, możliwość przygotowania świeżych, domocych posiłków oraz przestrzeń do 
zabaw dla rodzeństwa. Niektóre placówki oferują także pokoje dostosowane do potrzeb dzieci z proble-
mami układu odpornościowego, programy edukacyjne, zajęcia rekreacyjne oraz pozamedyczną pomoc 
w opiece nad maluchami.

357 Domów 
na świecie

42 kraje 
na świecie

97 krajów
w Europie

Każdy rodzic, który mieszkał 
w Graz, podkreśla niezwykłą 
kameralność budynku.

GRAZ

Oto jeden z największych Domów 
w Londynie, zbudowany jako  

integralna część szpitala. 

LONDYN
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DOM
i jego misja

Polska Fundacja Ronalda McDonalda stanowi część międzynarodowej organizacji pożytku publicznego  
Ronald McDonald House Charities, której oddziały funkcjonują w 62 krajach na całym świecie. Ich wspólną 
misją jest propagowanie diagnostyki i profilaktyki oraz bezpośrednia pomoc dzieciom dotkniętym chorobą 
nowotworową i innymi chorobami cywilizacyjnymi. Działania fundacji mają na celu stworzenie rodzicom dzie-
ci, przebywających w szpitalach, domowych warunków pobytu, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa  
i służenie pomocą w budowaniu wewnętrznej siły, niezbędnej do walki z chorobą. Inicjatywie tej przy-
świeca założenie, że bliskość hospitalizowanych dzieci z rodzicami przyspiesza proces leczenia, a tym 
samym może przyczynić się do skrócenia pobytu małych pacjentów w szpitalu.

2002
Powołanie przez Fundatora McDonald’s Polska oddziału Fundacji

2005
Uruchomienie programu badań USG w ramach „NIE nowotworom u dzieci”.
W Polsce zaczyna pracę ambulans. Do dziś zbadano blisko 45 000 dzieci.

2009
Powstaje Pierwszy Pokój Rodzinny w Instytucie – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

w Międzylesiu. Z Pokoju skorzystało do dziś ponad 105 000 gości!

2010 – 2013
Przygotowania formalne do budowy pierwszego Domu Fundacji 

przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie – Prokocimiu.
Dom od początku wspiera Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum.

2014
Wrzesień – rozpoczęcie budowy Domu

2015
Październik – zakończenie budowy. Otwarcie Domu dla Rodzin. 

Kilka faktów z historii 
Fundacji Ronalda McDonalda
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DOM
i jego Przyjaciele

O profesjonalne wyposażenie kuchni Domu zadbała firma FRANKE. 
Gotujemy i pieczemy z FRANKE, a nasza kuchnia to serce Domu.

FRANKE

Bramę dla Domu wykonała 
w prezencie firma Stal-Krak. 

STAL-KRAK

 Szyby w oknach Domu mają  
same zalety. Press Glass pomógł 
Domowi tym, co ma najlepsze. 

PRESS GLASS

Nie sposób zbudować Domu bez 
budowlanej biżuterii, której produ-

centem jest Wkręt-Met.

WKRĘT-MET

Za wysoką jakością wyposażenia 
łazienek stoi MR Studio. 

MR Studio
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Fundację nieustannie wspiera liczne grono Przyjaciół, którzy dołączyli podczas budowy Domu i nie 
przestają angażować się zarówno w Dom jak i w kolejne projekty, wspierając Fundację finansowo, 
rzeczowo oraz jako Wolontariusze. Każda taka współpraca ta realna pomoc.

Każdy rodzic, który mieszkał 
w naszym Domu, jest zachwycony 

wyposażeniem łazienek. 

KOŁO

Wszystkie krzesła i fotele w Domu 
są darem firmy Fameg. 

FAMEG

Pierwszy Dom w Polsce ma  
3850 m2 ścian. Farby, którymi 
Dom został pomalowany, to 
podarunek od firmy Śnieżka.

ŚNIEŻKA

Meble na wymiar przygotował 
zespół firmy CDP Meble.  

CDP Meble

O dobry sen rodziców w Domu 
troszczy się firma Hilding Anders.

HILDING ANDERS

Piękne ławki i kosze w ogrodzie 
przy Domu to zasługa  

firmy Puczyński.

PUCZYŃSKI
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JAK POWSTAJĄ 
KRZESŁA?

poznaj polskie krzesła firmy Fameg
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Przysiąść na chwilę i odpocząć, usiąść razem i zjeść obiad, posiedzieć wspólnie „przy lekcjach”. Firma 
Fameg ufundowała dla Domu Ronalda McDonalda 155 krzeseł i foteli, dzięki którym Dom stał się prawdzi-
wym domem. Piękne, trwałe i funkcjonalne meble wypełniły wnętrze Domu i sprawiły, że jego mieszkańcy 
mogą spędzać wspólne chwile blisko siebie. Meble o 135-letniej tradycji tworzą nową, piękną historię 
– pierwszego w Polsce Domu Ronalda McDonalda.
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Fameg to producent mebli o bogatej 
tradycji, znany z produktów o wyso-
kiej jakości wzorniczej i trwałości. 
Firma szczyci się tym, że rozwija tra-
dycyjne rzemiosło z szacunkiem dla 
ludzi i natury. Czym jest dla Państwa 
społeczna odpowiedzialność biznesu.
Nasza firma nie tylko dba o jakość pro-
dukowanego towaru i świadczonej usłu-
gi, ale równie ważne są dla niej takie 
wartości, jak: dbałość o pracowników  
i środowisko naturalne oraz dobra 
relacja ze społecznością, władzami 
lokalnymi, partnerami, klientami, kon-
trahentami i dostawcami. Społeczna 
odpowiedzialność biznesu jest dla fir-
my Fameg bardzo ważnym elementem 
w budowaniu i umacnianiu wizerunku. 
Ten proces traktujemy jako długotrwałą 
inwestycję. Na naszym lokalnym ryn-
ku radomszczańskim jest wiele małych 
przedsiębiorstw,  które nie są w stanie 
przeznaczać środków finansowych na 
owe działania. Fameg jako duża fir-
ma, za którą stoi 135 lat tradycji, chce 
wspierać inicjatywy społeczne.

Rozmowa z Agnieszką Rydczak
Dział Marketingu FAMEG Sp. z o.o.

Ważne są wartości

Jak dowiedzieli się Państwo o budo-
wie „Domu poza domem”?
Firma Fameg nie pozostaje obojętna  
na problemy społeczne, aktywnie wspie-
ra lokalne inicjatywy, przedsięwzięcia,  
a także włącza się w różnego rodza-
ju akcje charytatywne. Pani Katarzyna  
Nowakowska, dyrektor Fundacji Ronal-
da McDonalda, zwróciła się do nas  
z prośbą o pomoc  przy budowie pierw-
szego w Polsce Domu, którego celem 
było: stworzenie rodzicom, przebywa-
jących w szpitalu dzieci, domowych 
warunków pobytu i zapewnienie im 
poczucia bezpieczeństwa i siły. Prośba 
została przyjęta przez Tadeusza Pola-
nowskiego, prezesa firmy Fameg, i tak 
ruszyła produkcja mebli dla Fundacji. 

Jak Fameg pomógł Fundacji Ronalda 
McDonalda?
Na rzecz Domu bezpłatnie przekaza-
liśmy 155 mebli (krzeseł i foteli), które 
przyczyniły się do stworzenia komfor-
towego, przyjemnego miejsca w bez-
pośrednim sąsiedztwie szpitala. Mamy 
nadzieję, że dzięki naszemu wkładowi 
rodzice poczują się tak jak w domu  
i nabiorą potrzebnej siły, by móc  
w pełni skoncentrować swoją uwagę 
na wspieraniu dziecka w trakcie proce-
su leczenia.

Czy pracownicy, dostawcy, klien-
ci firmy również zaangażowali się  
w projekt?
Wszelkie działania, inicjatywy społecz-
ne, w których firma bierze udział są bar-
dzo pozytywnie przyjmowane zarówno 
przez naszych pracowników, jak rów-
nież przez klientów, dostawców, partne-
rów i całą społeczność lokalną. Nasza 
załoga jest zadowolona i dumna, że 
poprzez swoją pracę może przyczyniać 
się do realizacji tak szczytnych celów. 
Cała społeczność radomszczańska do-
cenia fakt, że żyje w otoczeniu firmy, 
dla której los drugiego, potrzebującego 
człowieka nie jest obojętny.

Na jakich wartościach Państwu zale-
ży najbardziej?
Pracownicy Fameg w związku z tym, że 
ich firma wspiera różnego rodzaju dzia-
łania społeczne, z większym zaangażo-
waniem i  z zadowoleniem podchodzą 
do wykonywanej pracy i są bardzie 
lojalni. Załoga  czuje się ważna, po-
trzebna i  ma świadomość  tworzenia 
wielkich rzeczy, które służą szczytnym 
celom. 
Od 2013 r. pracujemy nad odświeże-
niem wizerunku firmy, dlatego zależy 
nam, aby Fameg wzmocnił swoją pozy-
cję na rynku krajowym i zagranicznym  
i żeby każdy nasz pracownik był zado-
wolony z pracy oraz czuł się związany 
z firmą.
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Press Glass to nowoczesna i dyna-
miczna firma dostarczającą szkło 
dla budownictwa. Społeczna od-
powiedzialność biznesu w Państwa 
przypadku to jednak nie tylko aspekty 
ochrony środowiska…
Nasze działania dotyczą sportu, kultu-
ry, ochrony zdrowia i opieki społecznej. 
Podejmujemy wiele lokalnych aktywno-
ści tam, gdzie znajdują się nasze za-
kłady produkcyjne. Angażowaliśmy się 
również we wsparcie takich inicjatyw 
ogólnopolskich, jak akcja „Rak, to się 
leczy!”.

„Dom poza domem” to pierwszy tego 
typu projekt w Polsce. Dlaczego włą-
czyliście się Państwo w jego budowę?
Uznaliśmy, że jest to w Polsce przełomo-
wy projekt, który dotyczy mniej dostrze-
ganego dotychczas obszaru, wymaga-
jącego wsparcia. Bardzo istotna dla 
chorego dziecka jest obecność bliskich 
podczas trudnego pobytu w szpitalu. 

„Dom poza domem” wskazuje kierunek 
innym, podobnym działaniom.

W jaki sposób wsparli Państwo to 
przedsięwzięcie?
Przekazaliśmy to, co mamy najlepsze, 
czyli nasze produkty – szyby zespolone 
do okien montowanych w domu. To pro-
dukty o bardzo dobrych parametrach 
cieplnych z możliwością kontrolowania 
przenikania światła. Wszystko po to, 
aby pobyt w Domu był komfortowy za-
równo latem, jak i zimą. Można powie-
dzieć, że przyczyniamy się do dobrego 
nastroju przebywających w Domu osób. 

Jak reagują na zaangażowanie w ten 
projekt pracownicy firmy, a także do-
stawcy i klienci?
Mają świadomość, że zajmujemy się 
nie tylko działalnością komercyjną, ale 
również poświęcamy energię na dzia-
łania non-profit. Zauważają, że dostrze-
gamy potrzeby otoczenia. Daje to efekt 

kuli śnieżnej, ponieważ pracownicy 
sami zaczynają szukać miejsc, osób lub 
inicjatyw, które mogą wspomóc. Jeśli 
firma decyduje się na udzielenie wspar-
cia, każdy z pracowników przekazuje 
również swoją cząstkę, to znaczy pra-
cę, która przekłada się na środki finan-
sowe.

Czego mogą nauczyć się pracownicy 
dzięki społecznej aktywności firmy?
Pracownicy wraz z firmą mogą wspie-
rać organizacje oraz osoby potrzebu-
jące pomocy. Prowadzimy kilka akcji, 
które polegają na tym, że środki finanso-
we przekazywane przez nas mogą być 
zwiększane przez pracowników z ich 
prywatnych funduszy. Dzięki temu dzia-
łamy razem i budujemy świadomość, że 
pojedyncze osoby wspólnie mogą prze-
kazać duże wsparcie. W ten sposób 
pracownicy są osobiście zaangażowa-
ni w inicjatywy, które wspiera firma i są 
zainteresowani ich efektami.

Rozmowa z Gerardem Plaze
Kierownikiem ds. promocji Press Glass SA

To, co najlepsze
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Farm Frites Poland to czołowy produ-
cent mrożonych frytek w Europie środ-
kowo-wschodniej. Jaką rolę w firmie 
odgrywa społeczna odpowiedzial-
ność biznesu?
Po ponad 20 latach działalności może-
my mówić o sukcesie w branży mrożo-
nych wyrobów ziemniaczanych. Zda-
jemy sobie także sprawę z naszego 
wpływu na otoczenie: pracowników, 
środowisko czy lokalną społeczność. 
Poprzez działania społecznie zaan-
gażowane, które koncentrują się m.in. 
na pomocy rzeczowej i finansowej dla 
osób ubogich i chorych, wspieraniu lo-
kalnej kultury, sportu i zdrowia, chcemy 
pokazać, że nie tylko czerpiemy z za-
sobów otoczenia, ale również możemy 
dać coś od siebie, podzielić się naszym 
sukcesem.

„Dom poza domem” to nie jedyna ak-
cja charytatywna, w którą angażuje 
się firma...
Z Fundacją Ronalda McDonalda jeste-
śmy związani od bardzo wielu lat. Prezes 
naszej firmy, Chris Lehmann-Bärenklau, 
oraz ja – jesteśmy członkami Rady Fun-
dacji. Nie stalibyśmy się nimi bez na-
szego zaangażowania, ale z drugiej 
strony będąc w Radzie czujemy się 
zobligowani do dalszych działań wspie-
rających Fundację. Bierzemy udział  
w licytacjach prac dzieci na rzecz szpi-
tala przy ul. Litewskiej w Warszawie, 
pomagamy w organizacji wizyt ambu-
lansu Fundacji w Lęborku. Włączenie się 
w projekt budowy „Domu poza domem” 
było kolejnym naturalnym krokiem w na-
szej współpracy. Pomaganie potrzebują-
cym dzieciom to dla nas nie tylko piękny 
gest, ale i wspaniały przywilej.

Co konkretnie zrobili Państwo dla 
„Domu poza domem”?
Nasza firma poniosła koszty wybudo-
wania jednego z pokoi w Domu. Zade-
klarowaliśmy również pokrycie kosztów 
utrzymania pokoju. Cieszymy się, że 
kolejne przedsiębiorstwa poszły za na-
szym przykładem.

Pracownicy również wspierają dzia-
łalność charytatywną firmy?
Pracownicy są przyzwyczajeni do na-
szej prospołecznej aktywności w wielu 
obszarach. Wcześniej mieli już kontakt 
z Fundacją, korzystając z możliwości 
badań profilaktycznych dla swoich 
dzieci w ambulansie Ronalda McDo-
nalda. Codziennie oglądają również 
obrazki dzieci wylicytowane przez nas 
podczas pikników McMasters. Myślę, 
że każdy, kto ma dziecko, bierze pod 
uwagę to, że może ono znaleźć się  
w szpitalu. I chociaż pierwszy „Dom 
poza domem” powstał w Krakowie, 
trafiają do niego rodzice dzieci z całej 
Polski. Mamy jednak nadzieję, że kolej-
ny powstanie bliżej Lęborka. 

Prospołeczne działania na pewno 
wzmacniają pozytywny odbiór naszej 
firmy, zwiększają jej wiarygodność  
i atrakcyjność biznesową wśród do-
stawców czy klientów. Chciałabym 
jednak, aby nasza firma była przede 
wszystkim przykładem dla innych i aby 
nasza aktywność prospołeczna moty-
wowała naszych dostawców i klientów 
do podobnego działania.

Czy pomaganie jest zaraźliwe?
Myślę, że pokazując społeczną aktyw-
ność naszym pracownikom, wyrażamy 
swoją troskę o nich i ich rodziny. Anga-
żujemy ich w niektóre z naszych dzia-
łań, posługując się hasłem „Wcale nie 
jest trudno pomagać” i mamy nadzieję, 
że oni skutecznie „zarażają” tym zaan-
gażowaniem i wrażliwością na potrze-
by drugiego człowieka swoje rodziny, 
przyjaciół, sąsiadów.

Rozmowa z Grażyną Nowak-Połomską
Director Company Development & McDonald’s Business Unit Farm Frites Poland SA

Prospołeczne działania
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klienci, a także innu członkowie grupy 
Hilton?
Polscy hotelarze stosunkowo niedawno 
zaczęli dostrzegać potrzebę i korzyści, 
płynące z angażowania się w przedsię-
wzięcia społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Ci, którzy już zrozumieli wiel-
ką wartość takich działań, budują swój 
wizerunek zaufanego pracodawcy, jak 
również dobrego sąsiada. Tym chcemy 
odróżniać się od hoteli, które kierują 
się jedynie komercyjnymi celami. Stara-
my się budzić w sobie i pracownikach 
wrażliwość, zaangażowanie, potrzebę 
bezinteresownego pomagania i czerpa-
nia z tego radości w codziennej pracy. 
Pokazujemy również naszym gościom, 
że kształtując w sobie dobre cechy, bę-
dziemy lepiej służyć ich potrzebom. 

Jakie wartości chcą Państwo przeka-
zać swoim pracownikom?
Zależy nam na kształtowaniu wrażli-
wości, empatii, jak również kreatywno-
ści, przedsiębiorczości i poszukiwaniu 
efektywnych rozwiązań. Pracownicy 
widząc praktyczny wymiar czynienia 
dobra, opartego na bezinteresownej 
chęci pomocy, budują system warto-
ści, którego podstawą nie jest tylko 
zysk finansowy. Wspólnie podejmo-
wane działania tworzą atmosferę 
wzajemnego szacunku pracowników  
i kadry zarządzającej. To przekłada 
się na lepsze zrozumienie i obsługę na-
szych gości.

Hilton to światowa marka w bran-
ży hotelarskiej. W jaki sposób hotel 
może realizować działania z obszaru 
społecznej odpowiedzialności bizne-
su? Czy mają Państwo tego typu stan-
dardy, wypracowane na poziomie 
globalnym?
Hilton Worldwide uznaje się za świa-
towego prekursora działań w obszarze 
CSR. Hotele, należące do sieci, od 
lat kładą nacisk na kwestie społeczne 
i  środowiskowe. Hilton angażuje się  
w szereg akcji mających na celu pod-
niesienie jakości życia w lokalnych spo-
łecznościach. Jednym z wydarzeń jest 
organizowany w październiku Global 
Week of Service, podczas którego pra-
cownicy biorą udział w akcjach chary-
tatywnych, takich jak kwesty pieniężne 
czy oddawanie krwi. Kolejną inicjatywą 
jest Travel with Purpose, która ma na celu 
zacieśnianie więzi z lokalnymi społecz-
nościami i kreowanie szans rozwoju dla 
młodzieży. Angażujemy się także dość 
mocno w edukację przyszłych kadr, or-
ganizujemy staże. Hotele, przynależące 
do sieci, chętnie współpracują z funda-
cjami i partnerują im przy organizacji 
wydarzeń i akcji charytatywnych.

Co Państwa skłoniło do włączenia się 
w projekt tworzenia „Domu poza do-
mem”?
Chcieliśmy podzielić się naszą wiedzą 
i zapałem. Ideą Domu Fundacji McDo-
nalda jest zapewnienie komfortowego 
pobytu rodzicom hospitalizowanych 
dzieci, danie im schronienia i bezpie-

Rozmowa z Marcinem Ziobro
Dyrektorem Generalnym Hilton Garden Inn Kraków Airport

System wartości

czeństwa. To dokładnie ten sam cel, 
który hotel, taki jak nasz, realizuje dla 
swoich gości. Gościnność to nasza pa-
sja. Codziennie pracujemy w oparciu 
o profesjonalne narzędzia i procedury. 
Znamy się na naszej pracy – przygoto-
waniu pokoi, meldowaniu gości, serwo-
waniu śniadań czy zarządzaniu bazą 
danych – tą praktyczną wiedzą dzieli-
my się z wolontariuszami Domu.

„Dom poza domem” to obiekt łączący 
funkcję hotelu i domu. Jak Hilton po-
maga w funkcjonowaniu tej nowator-
skiej placówki?
Współpraca obejmuje szereg działań: 
od wsparcia merytorycznego proce-
su obsługi gości, poprzez konsultacje  
w zakresie procedur operacyjnych dla 
domowników, pracowników, doradz-
two w wyborze dostawców wyposa-
żenia (w tym uzyskanie specjalnych 
warunków), aż po pomoc przy pracach 
wykończeniowych. Dzięki zgodzie wła-
ściciela – Spółki Kraków Airport Hotel 
na ustawienie w naszym hotelu spe-
cjalnie zaprojektowanej multimedialnej 
skarbony, będziemy również wspierać 
Dom materialnie, zachęcając do hojno-
ści naszych gości. Przed nami kolejne 
pomysły na działania usprawniające 
codzienne funkcjonowanie Domu, takie 
jak cykliczne warsztaty kulinarne z sze-
fem kuchni Miłoszem Kowalskim, dedy-
kowane mieszkańcom.

Jak odbierają zaangażowanie w ten 
projekt pracownicy hotelu, partnerzy, 
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DOM
i jego Architekci

Z jaką inną realizacją w Polsce moż-
na porównać projekt „Domu poza 
domem”?
To pierwszy taki Dom w Polsce, więc 
na razie nie da się go porównać  
z żadną krajową realizacją.

Jest to pierwszy Dom w Polsce, ale 
nie pierwszy na świecie. Czy czerpali 
Państwo z doświadczeń projektantów 
innych Domów?
Przyglądaliśmy się rozwiązaniom funk-
cjonalnym w Domach Ronalda McDo-
nalda w Europie. Międzynarodowa 
organizacja Ronald McDonald House 
Charities sformułowała szereg założeń, 
w myśl których Domy na całym świecie 

powinny funkcjonować. Na to jednak, 
jak ostatecznie wygląda Dom Ronalda 
McDonalda w Krakowie, miały wpływ 
uwarunkowania lokalne. Niewiele ta-
kich Domów na świecie zlokalizowa-
nych jest w tak pięknym, zadrzewionym 
miejscu, jak ten w Krakowie.

Tworząc projekt, myśleli Państwo  
o nim bardziej w kategoriach hotelu 
czy domu?
Podczas procesu projektowego pamię-
taliśmy, by zgodnie z życzeniem inwe-
stora Dom był nie tylko hotelem, ale 
przede wszystkim domem. Wiele za-
stosowanych rozwiązań projektowych 
wskazuje na to, że jest to bardziej dom 

niż hotel: zaczynając od bryły budyn-
ku, poprzez rozwiązania użytkowe,  
a kończąc na materiałach wykończe-
niowych. Budynek jest niski – ma dwie 
kondygnacje na miarę domu, a nie 
hotelu. W przeciwieństwie do typowej 
obsługi budynków o funkcji hotelowej, 
obsługa Domu została zredukowana 
do niezbędnego minimum. Na parterze 
zaprojektowaliśmy dużą kuchnię, w któ-
rej rodziny będą same przygotowywać 
posiłki, oraz pralnię z suszarnią – przy-
stosowane do samodzielnej obsługi. 
Wszystkie materiały wykończeniowe 
zostały starannie dobrane pod wzglę-
dem trwałości, odporności na zniszcze-
nie, łatwości czyszczenia.
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Jak przebiegał proces projektowania 
domu?
Pierwsze koncepcje projektu powstały 
w 2010 r. Zmieniała się bryła budynku, 
program funkcjonalny, materiały wykoń-
czeniowe elewacji. Kiedy ostatecznie 
zaakceptowana została koncepcja, 
projekt budowlany i wykonawczy wraz 
z projektem wnętrz powstał w ciągu kil-
kunastu miesięcy (w 2014 i 2015 r.). 
Oprócz architektów z pracowni aFP ar-
chitekci Flejterski Pietrzak s.c. w proce-
sie projektowania brali udział konstruk-
torzy, projektanci instalacji sanitarnych, 
grzewczych, elektrycznych, instalacji 
tryskaczowej, a także projektant dróg 
i zieleni.

Uwzględnienie wielu funkcji, jakie 
musi spełnić budynek i wnętrza tego 
typu, to trudne zadanie. Jak współpra-
cowało się z wykonawcą domu?
Wiele rozwiązań projektowych ewolu-
owało w trakcie budowy. Program użyt-
kowy budynku i detale uszczegóławia-
liśmy i dopracowywaliśmy niemal do 
końca budowy. Na etapie projektowa-
nia nie wiedzieliśmy jeszcze, które firmy 
budowlane zgodzą się wesprzeć Dom 
Ronalda McDonalda swoimi produkta-
mi. Pierwotne rozwiązania projektowe 
dostosowywaliśmy więc do wytycznych 
wielu przedsiębiorstw, współpracują-
cych przy powstawaniu Domu.

Co zmieniliby Państwo w projekcie, 
gdyby miał powstać kolejny „Dom 
poza domem”?
Staralibyśmy się, by obiekt był jeszcze 
bardziej energooszczędny. Źródłem 
ciepła i chłodu dla Domu mogłyby być 
wyłącznie gruntowe pompy ciepła. 
Mimo to zaprojektowana ponadstan-
dardowa izolacyjność termiczna ścian  
i stropodachu oraz ogniwa fotowoltaicz-
ne umieszczone na dachu, zmieniające 
energię promieniowania słonecznego 
w energię elektryczną, i tak wpłyną na 
przyszłe oszczędności w wydatkach 
eksploatacyjnych budynku.

Alicja Szojda
dyplom magistra inżyniera architekta w 2005 r.; 

od 2009 r. pracuje w biurze architektonicznym 

aFP architekci Flejterski Pietrzak s.c. 

Tomasz Flejterski 
dyplom magistra inżyniera architekta w 1998 r.; 

od stycznia 2009 r. współwłaściciel biura architekto-

nicznego aFP architekci Flejterski Pietrzak s.c. 

w Warszawie, w którym w ciągu kilku lat działal-

ności powstało kilkadziesiąt projektów budynków 

mieszkalnych, przemysłowych i usługowych.
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Każdy może zostać wolontariuszem 
Domu Ronalda McDonalda w Krakowie.

Nasz zespół tworzą uczniowie, studenci, osoby pracujące 
oraz seniorzy. Doskonale wiemy, że w każdym wieku można 
odczuwać potrzebę pomagania innym i w każdym wieku 
daje to tyle samo satysfakcji. Młodych wolontariuszy uczymy 
partnerstwa oraz zupełnie innego, mniej osobistego spoj-
rzenia na otaczający świat. Bardziej dojrzałym oferujemy 
miejsce, w którym mogą poczuć się autentycznie potrzebni, 
wykonując nawet najzwyklejsze codzienne zajęcia. Wiemy, 
że w dużej, różnorodnej wiekowo grupie tworzymy atmosferę 
Domu pełnego dobrych ludzi, gotowych nieść pomoc rodzi-
com w najtrudniejszych dla nich chwilach. 

Jeśli nie wiesz, jak zacząć...
Najważniejsza jest ta pierwsza decyzja, podejmij ją a po-
tem już wszystko pójdzie łatwo – przecież chcemy, żebyś 
znalazł się w naszym zespole!

Jeśli wydaje Ci się, że nie posiadasz 
specjalnych umiejętności...
Nic bardziej mylnego! Każdy potrafi mieszkać w domu  
i o niego dbać, a nasz Dom nie różni się specjalnie od Two-
jego, jest tylko dużo większy!

DOM
i jego Wolontariusze

Jeśli kochasz rośliny – pomóż nam zadbać o nasze. Je- 
śli uwielbiasz prasować – jest nam to bardzo potrzebne. Jeśli 
kochasz robić porządki – u nas znajdziesz pole do popisu.  
A może jesteś szczęśliwy, mogąc ugotować coś dobrego 
albo po prostu rozmawiając z kimś, podnosząc go na duchu 
– to dla nas naprawdę cenne umiejętności.

Jeśli myślisz, że nie masz czasu...
To nieprawda! Zastanów się, ile czasu spędzasz przed te-
lewizorem, w Internecie albo na kupowaniu niepotrzebnych 
Ci rzeczy. Na próbę zainwestuj 3 godziny w pomoc innym 
ludziom. Zyskasz całe tony energii, bo będziesz komuś na-
prawdę potrzebny. Prawdopodobnie to będzie początek 
kompletnej zmiany w Twoim życiu.

W Domu wszyscy mówimy sobie po imieniu. W Domu wszy-
scy sobie pomagamy. W Domu wszyscy są tak samo ważni.

Pierwszy krok!
Napisz e-mail lub zadzwoń do naszego koordynatora:
katarzyna.kedracka@frm.org.pl, tel. +48 604 206 106
Kasia zaprosi Cię do Domu i przy herbacie opowie, jak 
działamy. Kasia też jest wolontariuszem, jest równocześnie 
pracującą mamą, dlatego nie stresuj się. W Domu spotkasz 
normalnych ludzi, którzy nie będą Cię oceniać, a jedynie cie-
szyć się z Twojej wizyty.

Do zobaczenia!

Czym jest wolontariat?
Każdy ma swoje pojęcie o wolontariacie. Jednym koja-
rzy  się z towarzyszeniem chorym, niepełnosprawnym, 
rehabilitacją,  opieką nad dziećmi w domach dziecka, 
szpitalach.  Dla innych wolontariat to zbiórki pieniędzy, 
żywności, bezpłatne porady prawne, tłumaczenia. Każdy 
buduje swoje skojarzenia dotyczące wolontariatu na ba-
zie wcześniejszych doświadczeń. 
Centrum Wolontariatu definiuje wolontariat jako „świa-
domą,  dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz 
innych, wykraczającą poza więzi rodzinno-przyjacielsko-
koleżeńskie”.

Kim są wolontariusze? 
Są to ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia nio-
są pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji 
działających w różnych  obszarach życia społecznego. 
Można ich spotkać między innymi w: domach  dziecka, 
hospicjach, domach pomocy społecznej, muzeach i schro-
niskach dla zwierząt. Pracują w instytucjach publicznych, 
organizacjach pozarządowych, placówkach kultury, spor-
tu i wielu innych.
Wolontariuszem jest  każda osoba fizyczna, która dobro-
wolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świad-
czenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidu-
alnych, wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.
Zasady wolontariatu zostały opisane w Ustawie o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwalonej  
w 2003 roku.

Materiał przygotowany na podstawie: www.wolontariat.org.pl

? CZY WIESZ?
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Pluszowy wolontariusz Domu i jego 
codzienna praca: pomoc przy prasowaniu 
oraz gotowaniu, a także informowanie  
o misji Domu. 

Króliczek
Przytul Króliczka 

i zabierz go ze sobą

Zostaw 100 zł
w Domowej Skarbonce

Dziękujemy

Króliczek pochodzi z Holandii
i na co dzień wspiera

Dom Ronalda McDonalda
w Maastricht.



DOM
i jego ludzie

Dzięki inicjatywom podejmowanym przez Fundację Ronalda McDonalda kolejne rodziny mogą  
w spokoju i poczuciu bezpieczeństwa przeżywać trudny czas terapii swoich dzieci. Praca organiza-
cji cieszy się uznaniem nie tylko ze strony Rodziców, ale także środowiska medycznego i artystów, 
wspierających działania na rzecz walki z nowotworami u dzieci. 
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BIEG PO...
Bieganie dla Fundacji zaczęła 
ARYZTA, kolejne wyzwanie 
podjęło FARM FRITES. 
Biegacze biegli, a w Domu 
trwały prace wykończeniowe.

„Wspaniale, że powstał Dom 
Fundacji Ronalda McDonalda! 
Każdego dnia mamy dowody 
na to, jak bardzo jest potrzebny 
rodzinom najciężej chorych 
dzieci. Pozwala im odpocząć 
i nabrać sił, aby skutecznie 
wspierać małych pacjentów 
w często bardzo trudnym, 
procesie zdrowienia” – dyrektor 
Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Krakowie.

MAJKA JEŻOWSKA
Od lat pomaga Fundacji 
Ronalda McDonalda 
swoim talentem. 
Piosenka „Otwórzcie serca” 
powie Wam wszystko. 
Warto posłuchać. 

ARTYŚCI W DOMU
Dzięki artyście Ryszardowi Kajzerowi prof. Lech Majewski, 
prof. Mieczysław Wasilewski, Jan Bajtlik, Aleksandra Kot, 
Marcin Władyka, Monika Hanulak, Grażka Lange, Patricija 
Bliuj-Stodulska, Jacek Ambrożewski, Zofia Frankowska, Aneta 
Lewandowska i Agata Dudek stworzyli dla Domu rodzaj unikalnej 
Polisy Artystycznej. Dom zdobią oryginały ich prac.

DR HAB. MACIEJ KOWALCZYK
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WSPARCIE
Od lewej – Gosia Łucka, Manager Zmiany  

w Domu, z Mariuszem Janiakiem, kierownikiem 
projektu, wspierającym budowę od początku 

do końca w najdrobniejszych technicznych 
szczegółach. Skromny, wielki Mariusz.

NA SZCZYCIE...
Wojtek Dobosz wniósł flagę Domu  
na najwyższy szczyt Austrii w Alpach – 
Großglockner.

WSPÓLNE GOTOWANIE 
Hilton Garden In Kraków Airport, Szkoła 
Podstawowa 24 w Krakowie, gdy połączą siły 
to wyjdzie wspólne gotowanie. Po warsztatach 
z kuchni włoskiej każda z osób na zdjęciu 
mogłaby zostać osobistym asystentem mistrza  
kuchni Miłosza Kowalskiego, który szkolił ich 
w Domowej kuchni. 

WYWIAD
Od kamienia węgielnego po uroczyste 
otwarcie, Krzysztof Kłapa zawsze dbał  

o media zainteresowane powstawaniem Domu.



20

DOM
i jego wnętrze
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Pierwszy polski Dom powstał przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu.  
Posiada 20 dwu-, trzy- oraz czteroosobowych pokoi, w tym 2 apartamenty zaprojektowane z myślą o 
gościach o specjalnych potrzebach. Do dyspozycji rodzin jest także wspólny salon, kuchnia, pralnia  
i suszarnia, zapewniające mieszkańcom wygodę i pełne zaplecze, które jest niezbędne do realizacji 
codziennych potrzeb. Ważnym miejscem dla Domu jest również otaczający go ogród, w którym zmę-
czeni Rodzice mogą odnaleźć przyjemność odpoczynku bliżej natury.
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DOM
i jego budowa

Budowa Domu rozpoczęła się we wrześniu 2014 r. Po roku budynek był gotowy do użytku i przyjęcia 
pierwszych gości. W projekcie zastosowano wyjątkowe, ekologiczne rozwiązania, takie jak panele 
fotowoltaicznre do pozyskiwania energii czy instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła. Nad przebie-
giem procesu budowy czuwał Mariusz Janiak – Projekt MJ – kierownik po stronie fundacji – skromny, 
wielki człowiek. 
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TAK BYŁO...

Otwarcie Domu Ronalda McDonalda
Uroczysty bal z okazji otwarcia pierwszego Domu Ronalda 
McDonalda w Polsce odbył się 13 października 2015 r. 
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Fundatora, 
oddziałów Fundacji w innych krajach, wszyscy członkowie 
Rady, oraz donatorzy Domu.

Główny Fundator 
McDonald’s Polska
Profesor Adam Jelonek, 
prezes Fundacji, odbiera czek 
od Kristofa Hanko – dyrektora 
generalnego McDonald’s Polska.

Dzieci w Domu 
Standardy, panujące w przygotowanych 
na przybycie gości pokojach, prezentowała 
Sylwia Bednarczyk z Ecolab, a sprawdzić 
mogły je dzieci z krakowskiej szkoły 
muzycznej, kilka minut wcześniej koncertujące 
dla Domu.

Specjalna Statuetka 
dla Przyjaciół
Zaangażowani w projekt oraz 
budowę Domu Przyjaciele 
Fundacji Ronalda McDonalda 
uhonorowani zostali 
wyjątkowymi statuetkami, które 
są symbolem prawdziwego 
zaangażowania w pomoc 
dziecom i ich rodzinom.
Na zdjęciu:  
Katarzyna Nowakowska  
i profesor Adam Jelonek.

Ronaldinka
Ciasteczko, 
przygotowane przez 
mistrza cukiernictwa 
Konrada Totę. 
Premiera miała 
miejsce w dniu 
14 października, 
podczas otwarcia 
Domu w Krakowie.
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DOM
i jego promocja

Jesteśmy szczęśliwi, że staliśmy się częścią historii, historii Domu. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy 
byliśmy blisko Was. Codziennie oglądaliście nasze infografiki, trzymaliście w rękach zaprojektowa-
ne przez nas broszury, cieszyliście się z przygotowanych w naszej redakcji dyplomów i wyróżnień. 
Teraz oddajemy w Wasze ręce wydawnictwo, z którym możecie zrobić dużo więcej. Wystarczy po-
dzielić się ze światem tą wspaniałą historią.

Maciej Mazerant wraz z Zespołem
p-content.com

32 wolontariuszy 200 godzin pomagaliśmy Domowi

21 kobiet

9 mężczyzn

9 regularnych wolontariuszy Dołącz do nas!

WOLONTARIAT  
DOMU RONALDA McDONALDA
Luty 2016

Jeżeli chcesz zostać 
Wolontariuszem Domu 

napisz, zadzwoń:
Katarzyna Kędracka, 

tel. +48 604 206 106, 
e-mail: katarzyna.

kedracka@frm.org.pl

Newsletter e-mail, 
wrzesień 2015

Ogólnopolski Program Profilaktycznych  

Badań Ultrasonograficznych 

„NIE nowotworom u dzieci”

„Nowotwory u dzieci –  

Rodzicu, dostrzeż objawy”
&

PUBLIKACJA BEZPŁATNA

Promocja Domu 
w książeczce dla rodziców

Miesięczne podsumowanie 
pracy Wolontariuszy w Domu

Przykładowe materiały
promujące Dom
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Ostatnia  edycja 
ulotki skarbonkowej 

w restauracjach 
McDonald’s 

w całym kraju

DOM RONALDA McDONALDA

DOM POZA DOMEM
aby Rodzina mogła być razem

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

®

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM PRZYJACIOŁOM BUDOWY DOMU 

Uniwersytecki Szpital  
Dziecięcy w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum

Dyplom z podziękowaniem
dla Partnera Domu

®

DZIĘKUJEMY PARTNEROM DOMU 

Pierwszy polski Dom Ronalda McDonalda to miejsce, dzięki któremu rodzice małych pacjentów 
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie mogą być razem z dziećmi.

Fundatorem i głównym sponsorem Fundacji Ronalda McDonalda jest firma McDonald’s oraz Państwo – goście naszych restauracji. Serdecznie Państwu dziękujemy!

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

DOM POZA DOMEM
aby rodzina mogła być razem
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DZIĘKUJEMY PARTNEROM DOMU 

®

Baner dziękujący Przyjaciołom Domu 
– wisi na ogrodzeniu Szpitala

Jedna z czterech reklama 
do magazynu 
BikeBoard 

Ścianka w Szpitalu USDK 

Reklama Domu na serwetach
w restauracjach McDonald’s 

w całym kraju



      

®

PARTNERZY BUDOWY DOMU:


