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O Fundacji Ronalda McDonalda na świecie
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Fundacja w Polsce należy do większej całości,

pracującej w 62 krajach świata organizacji charytatywnej

Ronald McDonald House Charities.

Fundacje na świecie mają wspólny mianownik – propagowanie

wczesnej diagnostyki i profilaktyki oraz pomoc dzieciom

dotkniętym chorobą nowotworową i innymi chorobami

cywilizacyjnymi.



O Fundacji Ronalda McDonalda w Polsce
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2002 Powołanie przez McDonald's Polska oddziału Fundacji

2005 Uruchomienie programu badań  USG w ramach projektu  
„NIE nowotworom u dzieci”. 
W Polsce zaczyna pracę ambulans – grant amerykańskiej Fundacji RMHC

2009     Pierwszy Pokój Rodzinny Fundacji w Instytucie – Pomniku Centrum Zdrowia 
Dziecka w Międzylesiu 

2014     wrzesień, rusza budowa Domu

2015 otwarcie pierwszego w Polsce Domu Ronalda McDonalda przy Uniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu; 
otwarcie 2 nowych Pokoi Rodzinnych w Szpitalu Pediatrycznym WUM w Warszawie
oraz wyposażanie każdego oddziału w kuchnie i pokoje bawialne dla rodziny, zakup
łóżek dla rodziców małych pacjentów i pościeli



Najważniejszy cel 2015 roku – Dom!
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Zbudowaliśmy pierwszy Dom w Polsce,
„dom poza domem w czasie choroby dziecka”, aby pomóc rodzinom 
małych pacjentów onkologii USDK 

Na świecie jest ich  blisko 400!
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Inne Domy Ronalda McDonalda
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Każdy Dom jest wyjątkowy i dopasowany do lokalnych potrzeb.

Madryt, 23 pokoje

Paris Est, 18 pokoi

Graz, 15 pokoi

Londyn, 59 pokoi



NIE nowotworom u dzieci
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Programy Fundacji łączy cel 
„NIE nowotworom u dzieci”
• Fundacja stawia na poprawę wczesnej wykrywalności chorób nowotworowych 

u najmłodszych: 
- organizując badania USG na pokładzie ambulansu
- szkoląc lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
- inwestując w wydawnictwa z zakresu onkologii dziecięcej

Od 2005 roku do końca 2015 roku 
zbadaliśmy w ambulansie   42 007 
dzieci!

W niemal każdy z weekendów z badań 
korzysta 130 - 180 dzieci.



NIE nowotworom u dzieci
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NIE nowotworom u dzieci

8

Program adresowany jest do dzieci w wieku 9 miesięcy – 6 lat.

Badania są bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne dla finalnego adresata.

W programie pracują wyłącznie lekarze specjaliści –radiolodzy dziecięcy .

Kompleksowe badanie przesiewowe składa się z USG:
• tarczycy
• węzłów chłonnych
• jamy brzusznej
• moszny u chłopców



Materiały dla rodziców
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Rodzic przychodzi na umówioną godzinę.
Zapisy przeprowadza się telefonicznie, z wyprzedzeniem, by nikt nie
czekał na badanie.

Badanie trwa około15 minut.
Zaraz po nim rodzic otrzymuje wynik badania
oraz materiały o profilaktyce.

Okładka badań, edycja 2015 ↓

Książeczka dla rodzica, edycja 2015 



Lekarz, jeden z liderów w zespole, o programie
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Dr Tomasz Madej, radiolog, jest tatą 2 dzieci, uważa,
że badania „NIE nowotworom u dzieci” spełniły
wielokrotnie swoją tytularną funkcję, zawsze wtedy,
gdy zdiagnozowane zmiany od razu zaczynają być
leczone i w 1000% w przypadkach, gdy diagnoza
dotyczy dzieci z chorobami nowotworowymi.

„Jeśli spojrzy się na screening jamy brzusznej i jąder i na
patologie, które znajdujemy, to zapobieganie im jest właśnie
profilaktyką w walce z nowotworami.”

Dr Madej dodaje: „Z daleka od dużych ośrodków dostęp
do badań jest bardzo trudny a każda akcja Fundacji
podnosi świadomość zarówno rodziców, którzy korzystają z
wizyty Fundacji w ich miejscowości jak i całej społeczności.
Badamy w takich miejscach, że sprawdzamy na
mapie, gdzie jedziemy, bo nie zawsze mamy w głowie
lokalizację tego miasteczka.
Takie podejście Fundacji do programu ma z punktu widzenia
moich doświadczeń zawodowych ogromny sens i przynosi
wymierne efekty medyczne.”



Wizyta ambulansu w Twoim mieście
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Wizyta ambulansu w Twoim mieście

• Program badań USG na pokładzie ambulansu to program ogólnopolski, 
o wypracowanej renomie i opinii.

• Miasta czekają na badania, wpisując się w kalendarz. Każdy termin do 
końca 2016 roku jest już zajęty.

• Partner w miejscu badań o finansowanie części kosztów akcji – Partner pokrywa tylko 
koszt pracy lekarzy-specjalistów. 2 dni to około 130 badań – 8000 – 9000 zł.  Koszt 
kompletu badań dla dziecka to 69 zł brutto, komercyjnie ten sam zakres kosztuje do 
260 zł.

• Akcje badań zawsze łączą społeczność lokalną i ich efektem musi być edukacja 
o profilaktyce w walce z chorobami nowotworowymi.

• W każdej akcji pracują Wolontariusze! Pomaga nam prawie 300 Wolontariuszy 
rocznie. W czasie badań na pokładzie ambulansu pomagają 3 osoby.
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Wizyta ambulansu – zadania Partnera
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• Ustalenie miejsca badań – bezpieczne, monitorowane, utwardzone,  dostępne dla 
rodziców. Jeśli nie jest to miejsce własne Partnera – plac, skwer – ustalenie 
wszystkich niezbędnych szczegółów z właścicielem.

• Zapewnienie prądu – 220V i bezpiecznik 25 Amper. W ambulansie 
pracuje bardzo drogi sprzęt USG, stąd konieczność zabezpieczeń. Partner 
włącza i wyłącza prąd.

• Wolontariusze – 3 osoby każdego dnia. Zwykle w czasie badań grupa Wolontariuszy 
bywa stała, bo akcja daje ogromną satysfakcję i nie zdarza się, żeby Wolontariusz 
chciał się zmieniać. 

• Hotel – 3 pokoje dla 2 lekarzy i opiekuna technicznego ambulansu i kierowcy. 
Prosimy o bezpłatne pokoje, lub poproszenie o specjalne ceny.



Kalendarz ambulansu na nowy rok 
zawsze powstaje w styczniu
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Umowy oraz Raport z badań
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• Każdej akcji towarzyszą 2 umowy:

- Partnera z Fundacją, w której Fundacja deklaruje dostarczenie ambulansu, sprzętu,
polisy, materiałów medycznych, materiałów o profilaktyce etc. bezpłatnie

- Partnera z Partnerem Medycznym, który rozliczy pracę lekarzy. Partnerem programu 
jest TOP Medical, lubelski NZOZ, którzy od lat wolontariacko wspiera Fundację.

• Po zakończeniu badań lekarze przygotowują zgodnie z umową Raport medyczny 
z danymi statystycznymi, w  tym z opisem udzielonych porad i zleconych konsultacji.

• W przypadku zdiagnozowania nowotworu rodzic dziecka natychmiast otrzymuje 
pełną wiedzę o dalszym postępowaniu a dziecko zostaje skierowane do jednego
z ośrodków onkologicznych, najczęściej zlokalizowanego najbliżej miejsca 
zamieszkania dziecka. 



Zielona Góra – przykład plakatu

16

Tu zbadaliśmy 
blisko 130 dzieci!

W akcji pomagał samorząd 
oraz wolontariusze – rodzice
z Urzędu Miasta.



W każdej akcji dbamy o najbardziej 
potrzebujących
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Jeśli w otoczeniu osób związanych z inicjatywą badań są rodziny zastępcze, 
rodzinne domy dziecka, publiczne domy dziecka – warto uprzedzić je o 
badaniach.
Fundacja pomaga w podnoszeniu jakości zdrowia i życia wszystkich dzieci –
ale o dzieci najbardziej potrzebujące pomocy trzeba w szczególny sposób 
zadbać organizacyjnie.



Tak widzą nas dzieci
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A tak oceniają rodzice
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Ambulans, Pokój, Dom i wiele więcej

• Oprócz badań USG  w ambulansie Fundacja jest znana
ze współpracy z centrami krwiodawstwa i angażowania się w akcje 
zbierania krwi. 
To stały element w kalendarzu prac Fundacji w lipcu i w sierpniu, 
w czasie gdy narodowy depozyt krwi staje się zbyt mały.

• W 2009 roku Fundacja oddała do użytku Pokój Ronalda  McDonalda
w  Instytucie – Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Co 
miesiąc korzysta z niego ponad 1100 osób. W 2015 roku otworzyliśmy 
kolejne 2 Pokoje w Szpitalu Pediatrycznym WUM, największym szpitalu 
w centralnej Polsce.

• Pokoje i domy, oraz badania z wykorzystaniem specjalistycznych 
ambulansów to najważniejsze z projektów Fundacji na całym świecie. 
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Pokój w Centrum Zdrowia Dziecka

21 http://www.frm.org.pl/a/pokoj-rodzinny



Szkolenia lekarzy POZ
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Autorytety medyczne związane z Fundacją dzielą się swoją wiedzą
z lekarzami POZ.

Efekt – zwiększona wykrywalność nowotworów we 
wczesnej fazie rozwoju choroby!

Fundacja szkoli lekarzy 
pierwszego kontaktu od 
2003 roku, do dziś 
wyszkoliliśmy
2800 lekarzy



Publikacje ze znakiem Fundacji
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„Przejść przez chorobę 
nowotworową dziecka”
i „Od objawu do nowotworu” 
trafiają przede wszystkim do 
lekarzy , do uczestników 
konferencji pediatrycznych,
ale także do rodziców dzieci 
leczonych na oddziałach 
onkologicznych.



Wolontariat zmienia wszystko
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Kiedy człowiek zacznie pomagać innym ludziom jego życie zmienia się 
już na zawsze.
Nie wiemy jak i dlaczego tak się dzieje, ale tak jest.

Wolontariat zmienia ludzi i daje ogromną satysfakcję.



Homo altruicus
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Jesteśmy w mediach społecznościowych,
bo tu są nasi darczyńcy i wolontariusze
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824 000 osób śledzi profil FB Fundacji na świecie i grono to 
codziennie rośnie 



Jesteśmy OPP i możemy zbierać 1%
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Badania z EUCO w Gdyni

28

Czasem naszym partnerem jest konkretna firma. 
Wtedy robimy razem na przykład specjalne koperty na wyniki.
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Dołącz do nas! Razem zrobimy więcej!

Koordynator programu: Krzysztof Daniluk
krzysztof.daniluk@frm.org.pl
Tel. 515 299 048


