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WYWIAD  [ FUNDACJA RONALDA MCDONALDA ]

P roszę pokrótce opowiedzieć, czym jest Fundacja Ronalda 
McDonalda?
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Działamy w 62 kra-

jach na świecie pomagając rocznie ponad 8 mln dzieci. W tym roku mija 
40. rocznica działalności Fundacji znanej w krajach anglojęzycznych 
jako Ronald McDonald House Charities (RMHC).

Skąd pomysł na utworzenie Fundacji?
Wszystko zaczęło się w USA, w latach 70-tych, gdy całe amerykańskie 
społeczeństwo połączyła idea walki z rakiem, w tym badań nad wy-
nalezieniem leku oraz kampanii społecznych. Amerykanie szeregiem 
inicjatyw odpowiadali na konkretne wydarzenia. Pierwszy Dom Fun-
dacji powstał w Filadelfii, gdzie z rakiem walczyła Kim Hill, córeczka 
zawodnika zespołu Eagles, Freda Hilla, a on i jego żona Fran spali na 
podłodze obok łóżka dziewczynki. Na cześć małej Kim McDonald’s, 
zespół Philadelphia Eagles oraz dr. Audrey Evans stworzyli pierwszy 
„dom poza domem” na okres trwania choroby dziecka.

Dlaczego Fundacja skupiła się na niesieniu pomocy dzieciom 
w wieku 9 miesięcy – 6 lat?
Do tej konkretnej grupy adresowany jest jeden z ogólnopolskich pro-
gramów realizowanych przez Fundację. Mowa tu o „NIE nowotworom 
u dzieci”, który skupia się na tej właśnie grupie wiekowej, ponieważ 
w fazie intensywnego wzrostu dziecka nowotwory często rozwijają się 
bezobjawowo. Fundacja wypełnia lukę w profilaktyce, bo dopóki nie 
ruszy narodowy program do walki z rakiem u najmłodszych dostęp 

z uwzględnieniem specyfiki danego terytorium, jego 
potrzeb?
Narodowe fundacje RMHC łączy wspólny cel. Dla nas liczy 
się każde dziecko i każda rodzina, ze szczególną uwagą skie-
rowaną na dzieci onkologiczne. Główne programy: ambulan-
se, Pokoje Rodzinne, Domy Ronalda McDonlada na świecie, 
a także w Polsce, mają właśnie ten wspólny mianownik, ale 
każdy z nich ma też własne unikalne cechy, wynikające ze spe-
cyfiki lokalnych potrzeb. W Ameryce Południowej na pokła-
dzie ambulansu leczy się ząbki i usuwa tatuaże, żeby dziecko 
nie było „oznakowane” przynależnością do dzielnicy, grupy, 
społeczności. Na Łotwie wykonuje się badania okulistyczne 
i szereg innych, w zależności od ich niedostępności w miejscu, 
do którego jedzie ambulans, drugi w Europie, działający od 

3 lat na podstawie naszych, polskich doświadczeń. Każdy Pokój 
i Dom na świecie posiada te same domowe funkcje, wspólną 
kuchnię dla rodziców, jadalnię, bawialnię, pralnię, suszarnię, 
przestrzeń magazynową przydatną podczas długiego pobytu 
z dzieckiem w szpitalu. Każdy z nich oferuje podobnie ro-
zumiany komfort i poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie 
różnią się między sobą. Domy działają przy ponad 80% naj-
większych uniwersyteckich szpitali pediatrycznych na świecie 
i dlatego pierwszy polski Dom powstaje przy Uniwersyteckim 
Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, w partnerstwie z Uniwersy-
tetem Jagiellońskim Collegium Medicum i Szpitalem.

Jaka jest skala działania Fundacji na świecie?

Rozmowa z prof. dr hab. n. med. ADAMEM 
JELONKIEM, prezesem zarządu Fundacji 
Ronalda McDonalda

Większość osób, które niedawno 
wkroczyły w dorosłe życie pamięta 
jaką kilka lat temu wielką atrakcją 
była wizyta w McDonaldzie po 
zestaw Happy Meal z zabawką 
w środku. Obecnie restauracja 
również przyciąga wiele dzieci. 
Jednak McDonald to nie tylko 
oferowane najmłodszym frytki, 
burgery, zabawki. To również 
URATOWANE W PORĘ ŻYCIE 
MALUCHÓW oraz spokój 
i uśmiech, które pojawiły się choćby 
na chwilę na twarzach rodziców 
chorych pociech

do badań nie będzie ani powszechny ani łatwy. Tak jest dziś 
i tak było 9 lat temu, gdy nasz ambulans – mobilna klinika 
ultrasonograficzna – ruszył w pierwszą trasę.

Jakie jest zainteresowanie rodziców profilaktyką chorób, 
zwłaszcza nowotworowych, u ich pociech?
Każdy rodzic z całego serca życzy swojemu dziecku 
zdrowia. Większość z nich poświęca czas i pieniądze 
by zapewnić dziecku optymalną opiekę medyczną. Ale 
co mają zrobić rodzice w gorszej sytuacji finansowej, 
mieszkający dalej niż 100 km do miasta, w którym 
mogą znaleźć specjalistę w potrzebnej im dziedzinie, 
samotni, ale z więcej niż jednym maluszkiem, które-
go nie mogą zostawić w domu w czasie podróży do 
lekarza? Jest masa ograniczeń, z których często nie 
zdają sobie sprawy Ci, których one nie dotyczą. A my 
z ambulansem jesteśmy we wsiach, miasteczkach, różnej 
wielkości miastach i wiemy, z jak długą listą przeszkód 
w dostępie do profilaktyki mają do czynienia rodzice. 
Dlatego zainteresowanie jest ogromne. I to bez względu 
na to czy jesteśmy w Warszawie, Krakowie, Kielcach czy 
w 20-, 13 – lub 4-tysięcznych miejscowościach. Geo-
grafia ani wielkość miejscowości nie mają wpływu na 
chęć wykonania badań profilaktycznych – zwłaszcza, że 
większość rodziców na pytanie, które to USG przesie-
wowe u jego maluszka odpowiada tak samo: pierwsze.

Jak Polska wypada na tle innych krajów w kwestii 
wczesnego rozpoznawania i leczenia chorób 
nowotworowych u najmłodszych pacjentów?
Jesteśmy częścią Unii, ale nie sposób powoływać się 
na aktualne dane i dodatkowo dostępne w zestawie-
niu z identycznie zbieranymi informacjami w innych 
krajach UE. Na pewno mamy problem z wczesną dia-
gnostyką, a lekarze podkreślają, że największą zmorą w on-
kologii jest zaawansowany etap choroby, z jaką dziecko trafia 
do onkologa. My dorośli, rodzice, już rozumiemy znaczenie 
wczesnej diagnozy, ale jeszcze nie mamy prostej drogi dostępu 
do badań profilaktycznych. Gdy diagnoza zostanie prawidłowo 
postawiona dziecko staje się częścią procesu, w którym spo-
tyka doświadczonych fachowców, a oni zrobią wszystko, by 
doprowadzić malucha do szczęśliwego finału leczenia, bo to 
nadrzędny cel w walce z chorobą. Dlatego tak ważne jest, aby 
nie przegapić żadnego z objawów.

Czy programy realizowane przez Ronald McDonald 
House Charities w wielu krajach są tworzone 

Profilaktyka, edukacja, 
wczesna diagnoza pokazują, 

że z nowotworami można 
wygrywać

Fot. Fundacja Ronalda McDonalda

Fot. Fundacja Ronalda M
cDonalda

ZCHO
ROBĄ
NIE WYGRYWA SIĘ SKALA DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 

W POLSCE

37 tys. dzieci w Polsce skorzystało 
już z badań profilaktycznych USG 

w ambulansie, w ramach programu „NIE 
nowotworom u dzieci”.

Ponad 2,6 tys. lekarzy rodzinnych 
zostało przeszkolonych w zakresie 

wczesnej diagnostyki chorób 
onkologicznych u dzieci dzięki Fundacji.

Ambulans odwiedził od 2005 roku do 
dziś ponad 250 miast i miasteczek.

270 Wolontariuszy rocznie wspiera 
programy Fundacji.

Ponad 80 tys. rodziców skorzystało 
z Pokoju w IP-CZD od 2009 do 2014 roku.

Pierwszy Dom Ronalda McDonalda 
w Krakowie dla rodziców dzieci 

onkologicznych to 1253 m komfortu, 
2 piętra, 20 pokoi.
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Takie podsumowanie zawsze zaczynam od najbardziej przemawia-
jącej do wyobraźni cyfry – 8 mln dzieci i rodzin korzysta rocznie na 
świecie z pomocy Fundacji, której pomaga 300 tys. wolontariuszy. 
Prowadzimy 337 Domów oraz 199 domów w mikro skali, czyli Po-
koi Ronalda McDonada – i liczby te regularnie rosną. Dodatkowo 
codziennie w różnych miejscach na świecie badamy dzieci na pokła-
dach 51 ambulansów, w tym 2 w Europie – od 2005 roku w Polsce, 
od 2011 roku na Łotwie. W Polsce z programu „NIE nowotworom 
u dzieci” korzysta rocznie ponad 4500 maluszków, kilkaset osób bierze 
udział w szkoleniach dla lekarzy POZ, a w Pokoju odwiedziło nas do 
listopada ponad 13 tys. rodziców.

Jaka rolę pełni funkcjonujący obecnie w Polsce Pokój Ronalda 
McDonalda?
Pokój Ronalda McDonalda nie bez powodu w Polsce nazywany jest 
Pokojem Rodzinnym. Jest to miejsce, które zastępuje w szpitalu dom. 
Pokój działa w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu i od 5 lat 
doskonale spełnia rolę miejsca dającego spokój i poczucie komfortu. 

emanuje ciepłem. Niejednokrotnie rodzice – goście zakładają 
obok Domów ogródki z warzywami. I w Krakowie też będzie 
na taki ogródek miejsce. Dom to dom, goście to rodzice dzieci, 
które przebywają na oddziale w szpitalu, a oni zamiast spać 
na karimacie pod łóżkiem mogą od nas dostać normalność 
w najtrudniejszym dla rodziny czasie. Rodzice powinni być 
z dzieckiem i Domy sprawiają, że staje się to możliwe. Codzienne 
dojazdy 100 czy 150 km to wysiłek, na który stać tylko mamę 
i tatę, ale tych sił nie starcza na długo. Poza tym rodzice powinni 
zachować je dla dziecka, aby wspierać je w walce z chorobą. 
Określenie „dom poza domem” idealnie charakteryzuje warunki, 
jakie znajdują rodziny w każdym z Domów Fundacji.

Budowę pierwszego w Polsce domu rozpoczęto 25 września 
2015 roku. Jakie pomieszczenia znajdą się w tym Domu?
Krakowski Dom to 1253 m kw. powierzchni i 20 pokoi, w tym 
2 dla rodziców o specjalnych potrzebach, np. niepełnospraw-
nych. Każdy pokój ma podwójne łóżko lub dwa łóżka pojedyn-
cze oraz, dodatkowo, w wielu pokojach zostanie umieszczony 
fotel z funkcją spania. Na parterze, od strony ogrodu, znajdzie 
się kuchnia z wyspą umożliwiającą gotowanie kilku rodzinom 
jednocześnie, wspólna jadalnia, bawialnia z podłogą interak-
tywną dla rodzeństwa, które będzie przyjeżdżać z rodzicami 
do chorującej siostry czy brata, salon, gdzie można poczytać, 
popracować, wydzielony pokój telewizyjny oraz pomieszczenie 

biurowe i pokój dla wolontariuszy, bo w Domu zawsze poma-
gają wolontariusze.

Na jakie formy wsparcia będą mogli liczyć opiekunowie 
chorych dzieci w takim miejscu? 
W domu chodzi o poczucie bezpieczeństwa i wygodę. Zmęczo-
ny dniem codziennym rodzic musi móc nabrać powietrza, spo-
kojnie przespać noc, wykąpać się, uprać dziecku i sobie ubrania, 
podgrzać czy ugotować coś, co maluch zje z przyjemności. Nic 
tak nie smakuje w szpitalu jak domowe jedzenie. Proste rzeczy 
nagle urastają do rangi najważniejszych. W Domu łatwiej mó-
wić o problemach, łatwiej dzielić się emocjami i łatwiej nabierać 
sił, którymi trzeba dzielić się z dzieckiem. Dom, z całą swoją 
normalnością, daje poczucie, że wszystko musi być dobrze, bo 
nie jest się samemu. W Domu jesteśmy RAZEM.

Jaka jest rola sieci restauracji McDonald’s 
w prowadzeniu Fundacji?
Bez Fundatora, którym jest McDonald’s, nie byłoby Fundacji. 
Fundator powołuje Fundację i gwarantuje jej możliwość roz-
woju. W Polsce od lat w każdej restauracji stoją 3 skarbonki ze 
znakiem Fundacji, ponieważ McDonald’s jest miejscem naszej 
zbiórki publicznej. McDonald’s i każdy z licencjobiorców oraz 
partnerów angażuje się w działania Fundacji, bo mają poczucie, 
że są odpowiedzialni za złożone w 2002 roku, czyli w momen-
cie powołania Fundacji, zobowiązanie pomagania dzieciom. 
Rewelacyjny zespół ludzi wspiera nas w czasie McHappy Day 
– corocznych akcji dla Fundacji odbywających się restauracjach, 
podczas specjalnych projektów jak wprowadzenie na rynek 
płyt „Czarodzieje Uśmiechu”, ze sprzedaży których pienią-
dze przekazywane są Fundacji czy też w trakcie McMasters 
– pikników rodzinnych połączonych z dobroczynnymi akcjami. 
Każda Fundacja na świecie jest organizacją non profit i każda 
jest dumna z zaangażowania McDonald’s.

Jest oczywiste, że jedno wyleczone dziecko warte jest 
włożenia każdego wysiłku w jego leczenie, ale z czego 
Fundacja jest najbardziej dumna?
Każde dziecko, które od 2005 roku skorzystało z badań w ra-
mach programu „NIE nowotworom u dzieci” na pokładzie 
ambulansu, a to już blisko 40 000 dzieci, jest powodem do 
satysfakcji. Kacperek, Ala, Andrzejek, Kuba, każdemu życzy-
my zdrowia i cieszymy się, że żadne z tych dzieci nie będzie 
pamiętać o zagrożeniu, które było ich udziałem. Profilakty-
ka, edukacja, wczesna diagnoza pokazują, że z nowotworami 
można wygrywać. Pomagamy rodzinom i dzieciom, a to jest 
ogromny powód do dumy. Z chorobą nie wygrywa się w po-
jedynkę. Razem możemy więcej. ■

FUNDACJA RONALDA MCDONALDA
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
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Ur. 1934 w Krakowie, tu w 1952 r. zdał maturę w Liceum imienia Jana 
Sobieskiego, a następnie ukończył studia medyczne na Uniwersytecie 

 Jagiellońskim.
Karierę naukową rozpoczął na UJ, a następnie rozwijał ją podczas 

licznych staży i grantów w Europie, USA i w Kanadzie.
Od 1958 roku zawodowo był związany z Uniwersyteckim Szpitalem 

Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu. W 1977 objął funkcję ordynatora 
oddziału dializ i transplantologii w IP-CZD w Warszawie, którą pełnił do 

1991 roku. Następnie odpowiadając za kolejne obszary był związany 
z Centrum Zdrowia Dziecka do 1992 r. Przez 11 lat był ekspertem 

WHO d/s Żywienia. Od 1992 r. jest współzałożycielem i wykonawczym 
administratorem Fundacji Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy 
Litewskiej. Twórca głównej idei programowej „NIE nowotworom 

u dzieci”, realizowanej przez Fundację Ronalda McDonalda, której to 
jest prezesem od 2002 r.

Autor publikacji naukowych z dziedziny mikrobiologii, dializ, nefrologii, 
autorytet w dziedzinie pediatrii. Ciepły, wrażliwy humanista o ogromnej 

pasji działania na rzecz dzieci.

Rodzice korzystają w nim z kuchni, ekspresu do kawy, herbaty, lodówki, 
łazienki, pralki, tu mogą wyprasować dziecku czy też sobie rzeczy, 
odpocząć w salonie i pokoju ciszy.

Czy rzeczywiście potrzebne są takie miejsca w szpitalach?
Czy przyda się w szpitalu przestrzeń, gdzie można uśpić maluszka 
w czasie pierwszych dni pobytu na oddziale albo nakarmić piersią, 
czy też po prostu położyć się na chwilę w chłodnym, czystym pokoju, 
zgasić światło, zasunąć żaluzje i pomyśleć spokojnie? Rodzice mówią, 
że najważniejsze są domowe warunki, czystość, funkcjonalność, wyjąt-
kowa atmosfera jakże odmienna od tej panującej za drzwiami Pokoju. 
Od 2009 roku z Pokoju skorzystało ponad 70 tys. rodziców. Każdy 
z nich chciałby, aby takie pokoje były na każdym oddziale, w każdym 
szpitalu, bo ludzie potrzebują żyć normalnie, nawet w czasie pobytu 
z dzieckiem w szpitalu.

Czym jest Dom Fundacji Ronalda McDonalda?
Domy Fundacji to unikalne hotele, realizowane zawsze w wysokim 
standardzie, o wymienionych wcześniej wszystkich funkcjach domu. 
„Dom poza domem w czasie choroby dziecka” pachnie świeżym ciastem, 
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Otwarcie pierwszego na świecie Domu 
Fundacji Ronalda McDonalda (Filadelfia, USA)

Otwarcie pierwszego w Europie Domu 
Fundacji Ronalda McDonalda (Amsterdam, 

Holandia)

Otwarcie 100. Domu Fundacji (Long Island, 
Nowy York)

Uruchomienie programu dla rodzin chorych 
dzieci oraz otwarcie pierwszego Pokoju 

Fundacji Ronalda McDonalda

Otwarcie 200. Domu Fundacji (Budapeszt, 
Węgry)

W trasę rusza pierwszy ambulans Fundacji 
(Worcester, Massachusetts)

Powołanie przez McDonald’s Polska 
oddziału fundacji

Uruchomienie programu badań USG 
w ramach projektu „NIE nowotworom 

u dzieci”. W Polsce pracę rozpoczyna 1. 
w Europie ambulans Fundacji

Pierwszy w Polsce Pokój rodzinny Fundacji 
w Instytucie – Pomniku Centrum Zdrowia 
Dziecka w Międzylesiu

Otwarcie 300. Domu Fundacji (St. 
Louis). Rozpoczęcie przygotowań do 

budowy pierwszego Domu Fundacji przy 
Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym 

w Krakowie – Prokocimiu

Polski oddział Fundacji wyróżniony 
przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
w raporcie „Odpowiedzialny biznes 
w Polsce. Dobre praktyki.”

Fundacja w USA nagrodzona przez 
American Hospital Association

25 września rozpoczęcie budowy Domu 
Fundacji w Krakowie

Największą zmorą 
w onkologii jest 

zaawansowany etap choroby, 
z jaką dziecko trafia do 

onkologa
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