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Agra-Art dla Domu Fundacji Ronalda McDonalda

13 grudnia 2020, ok. 18:20

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Aukcję Charytatywną, z której cały dochód zostanie przekazany 

na wykończenie Domu Ronalda McDonalda w Warszawie. Pod młotek z tej okazji trafi dzieło Tomasza

Milanowskiego, którego licytacja rozpocznie się tuż po zakończeniu Aukcji Sztuki Współczesnej, ok. godz. 18:20.

Aby rodzina mogła być razem – to misja powstałej w 2002 roku Fundacji Ronalda McDonalda, należącej do sieci

organizacji dobroczynnych Ronald McDonald House Charities, która wspiera szpitale w 65 krajach na świecie. 

W Polsce w centrum uwagi Fundacji znajduje się profilaktyka zdrowotna dzieci oraz opieka skoncentrowana

na rodzinie w czasie ciężkiej choroby jej najmłodszych członków, wiążącej się z pobytem w szpitalu. 

Skala tych działań obejmuje całą Polskę, a organizacji pomagają firmy, osoby prywatne i wolontariusze.  

Kluczowe programy Fundacji to Domy Ronalda McDonalda – komfortowe, bezpłatne hotele dla rodzin długo 

leczonych dzieci oraz lokalizowane w szpitalach pediatrycznych Pokoje Rodzinne Ronalda McDonalda, gdzie

rodziny i opiekunowie hospitalizowanych maluchów mogą korzystać z nowoczesnego zaplecza socjalnego. 

A wszystko to, aby dać im poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Otoczeni wsparciem wolontariuszy 

i profesjonalnego zespołu zbierają siły, z którymi wracają z Domu na oddział do dziecka. 

We wrześniu 2019 roku ruszyła budowa drugiego polskiego Domu. Przyjmie on pierwsze rodziny na początku

przyszłego roku. Unikalny obiekt, zbudowany i prowadzony ze środków Fundacji, zlokalizowany jest na terenie

kampusu przy ul. Księcia Trojdena, w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala Pediatrycznego WUM.  

Fundacyjna filozofia opieki nad całą rodziną

w czasie pobytu dziecka w szpitalu zmienia

jakość medycyny pediatrycznej. Fundacja daje

rodzicom wsparcie, domowe warunki dają

szansę na poczucie normalności i równowagę.
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Tomasz Milanowski

Bez tytułu

olej, płótno, 198 x 198 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł
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