
Kartki świąteczne 2021
wspierające Fundację Ronalda McDonalda

Piękny, świąteczny zwyczaj łączy nas w pomaganiu.

Wybierając fundacyjną kartkę, wspierasz misję Fundacji „Aby rodzina mogła być razem” oraz Domy Ronalda McDonalda, 
miejsca, w których rodziny małych pacjentów uniwersyteckich szpitali pediatrycznych w Krakowie i Warszawie 
mogą mieszkać bezpłatnie w czasie choroby ich dziecka. 

Autorem kartek jest ilustrator i grafik Tomasz Kaczkowski.

Dziękujemy. Państwa darowizna świąteczna wspiera Domy Ronalda McDonalda w Krakowie i Warszawie.

Prosimy o kontakt z Partnerem Fundacji, Redakcją PURPOSE pod adresem mailowym redakcja@purpose.com.pl 

lub telefonicznie 666 059 707 z Mają Ruszkowską-Mazerant w celu ustalenia szczegółów.

Jak zamówić kartkę Fundacji: 
1. Wybieracie Państwo projekt, który najbardziej się Wam podoba. 
2. Nasz grafik/Partner przygotuje wybraną kartkę z Państwa logo. W środku kartki jest miejsce na Państwa życzenia świąteczne.
3. Pokrywacie Państwo koszt druku kartki – otrzymujecie wydrukowane kartki wraz FV wyłącznie za druk.
4. Decydujecie, jaką kwotę chcecie przeznaczyć w formie darowizny na Fundację oraz wpłacacie ją bezpośrednio 
na konto Fundacji lub online: www.frm.org.pl/wplac.
ING Bank Śląski SA 46 1050 0086 1000 0022 7364 4068 z dopiskiem: Darowizna świąteczna 2021
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Środek dla kartki 1 i 2

Życzenia nr 1: 

Cudownych Świąt, 
czasu pełnego radości i bliskości!

Życzenia nr 2: 

Blisko, razem, przy stole, w myślach, 
w sercach, świątecznie!

Życzenia nr 3: 

Najpiękniejszych Świąt, takich,
aby było co wspominać za rok i za rok i zawsze
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Tył kartek

Tomasz Kaczkowski – rocznik 1978, ilustrator, grafik, autor komiksów 
i wokalista zespołu Wieże Fabryk, absolwent łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, 
z Fundacją od lat. www.behance.net/monoteka

KRS 0000 105450   www.frm.org.pl

Ta kartka wspiera Fundację Ronalda McDonalda 
i dwa prowadzone przez nią w Polsce Domy Ronalda McDonalda – 
od 6 lat pomaga krakowski, od roku warszawski.
Cała rodzina może być razem, mieszkać tak długo, jak trwa leczenie dziecka 
w szpitalu, najbliżej jak można i zawsze bezpłatnie. 
Wiele rodzin chorych dzieci spędza w Domach również święta.



Kartka mailowa

Ta kartka wspiera Fundację Ronalda McDonalda i dwa prowadzone przez nią w Polsce Domy Ronalda McDonalda – od 6 lat 
pomaga krakowski, od roku warszawski. Cała rodzina może być razem, mieszkać tak długo, jak trwa leczenie dziecka w szpitalu, 
najbliżej jak można i zawsze bezpłatnie. Wiele rodzin chorych dzieci spędza w Domach również święta.
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Plakat z życzeniami do Twojej firmy/instytucji
Format A3

Wzór plakatu, który może zawisnąć w Państwa firmach/instytucjach, na którym mogą Państwo zamieścić 
życzenia dla swoich zespołów. Aby życzenia były „od serca”, mogą zostać wpisane odręcznie. 
Format plakatu zależy od Państwa potrzeb i miejsca do jego ekspozycji. Proponujemy A3 w poziomie. 

Wspieramy Fundację Ronalda McDonalda i dwa prowadzone przez nią w Polsce 
Domy Ronalda McDonalda – od 6 lat pomaga krakowski, od roku warszawski. 
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