WZORY kartek świątecznych 2020

wspierających 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 tegorocznych kartek jest ilustrator i grafik Tomasz Kaczkowski.
Zamawiając spersonalizowaną kartkę, pokrywacie Państwo koszt jej produkcji, a kwota dodatkowej świątecznej darowizny
zależy tylko od Was. Donację można wpłacić on-line: www.frm.org.pl/wplac lub bezpośrednio na konto Fundacji:
ING Bank Śląski SA 46 1050 0086 1000 0022 7364 4068 z dopiskiem: Darowizna świąteczna 2020

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 formatu (A5 lub A4),
wersji językowej i indywidualnego wykończenia kartki.

Dziękujemy. Każda kartka wspiera
Domy Ronalda McDonalda w Krakowie i Warszawie.

5 lat temu przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie
otworzyliśmy pierwszy fundacyjny Dom Ronalda McDonalda.
W trakcie tych 5 lat gościliśmy w nim 430 rodzin dzieci toczących
nierówną walkę z długą chorobą. Aby rodziny mogły być w tym czasie
razem, zapewniliśmy im 47 627 bezpłatnych noclegów. W grudniu skończymy
budowę drugiego Domu, który będzie pomagać rodzinom dzieci leczonych
w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Działalność obu Domów finansowana jest w całości ze środków zebranych
wśród darczyńców.
Czym są Domy Ronalda McDonalda? Najprościej nazwać je domem poza
rodzinnym domem. To tu najbliżsi długo hospitalizowanych dzieci znajdują
bezpłatne miejsce do zamieszkania, wsparcie i pomoc w trudnym czasie choroby.
W Domach najbliżsi małych pacjentów mogą mieszkać tak długo, jak długo trwa
leczenie w szpitalu. Często są to pobyty długie, często wielomiesięczne, często
wielokrotne. Najdłuższy pobyt w krakowskim domu trwał 382 dni, a jedną z rodzin
gościliśmy 28 razy. Każda rodzina mieszkająca w Domu ma swój komfortowo
wyposażony pokój z łazienką, osobistą przestrzeń do wyciszenia i odpoczynku.
W Domu znajduje się duża, wspólna kuchnia i jadalnia, pralnia, biblioteka, część
rekreacyjna, ogród. Wsparcie mieszkańcom zapewnia nie tylko profesjonalny
zespół, ale także liczna grupa Wolontariuszy. Razem, słowo klucz, do każdego
Domu. www.frm.org.pl
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Tomasz Kaczkowski – rocznik 1978 roku, ilustrator, grafik, autor
komiksów i wokalista zespołu Wieże Fabryk, absolwent łódzkiej
Akademii Sztuk Pięknych, z Fundacją od lat. www.kaczkowski.net
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Spełnienia marzeń, świątecznej radości
May your wishes come true
and Christmas spirit fill your home
--Blisko, razem, w myślach, w sercach, świątecznie,
choć inaczej niż kiedykolwiek dotąd
Together at Christmas time. Close yet apart,
united in our hearts and thoughts
--Zawsze najlepsze życzenia
Always best wishes
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KARTKA MAILOWA

Wesołych, spokojnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz dużo szczęścia w Nowym Roku.

Miejsce na logo

Kraków

To już piąta edycja kartki świątecznej wspierającej
misję Fundacji Ronalda McDonalda – Aby rodzina
mogła być razem w czasie choroby dziecka.
W tym roku kartka wspiera nie jeden Dom, a dwa!

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

Warszawa

To wielka radość. krakowski Dom pomaga
rodzinom od 5 lat, warszawski zacznie już
w grudniu. Oba Domy są bezpłatne dla rodziców
i w całości finansowane ze środków pozyskanych
przez Fundację.
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Zawsze wspieramy
Fundację Ronalda McDonalda

Wzór plakatu, który może zawisnąć w Państwa firmach, 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.
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