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hospitalizovaných dětí

nový

dům

pro

rodiny

dlouhodobě

Praha, 14. února 2018 - FN Motol a Nadační fond Dům Ronalda McDonalda
(DRMcD) uzavřely Dohodu o společném záměru na vybudování a dlouhodobé
provozování Domu Ronalda McDonalda v areálu nemocnice. V nejbližší době již
začnou aktivity spojené s přípravou pozemku a vyřízení všech stavebních
povolení, následně pak i vlastní stavba domu, který by mohl začít sloužit
rodinám na konci roku 2019. Dům Ronalda McDonalda bude určen pro dočasné
ubytování rodin dětí dlouhodobě hospitalizovaných ve FN Motol a jeho výstavba
bude financována z nadačního příspěvku DRMcD.
Nadační fond DRMcD se podpisem Dohody zavázal poskytnout nemocnici dar ve formě
nejen stavby, ale i služby, kterou zde bude bezplatně provozovat. Kromě projektu a
výstavby zajistí také provozování a následnou údržbu celého objektu. Celkové náklady se
budou pohybovat přibližně ve výši 35 mil. korun. „Za dobu mého působení ve FN Motol jde
o jednorázový dar v nejvyšší finanční částce, kterou jsme kdy obdrželi od jednoho dárce,“
říká JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel FN Motol.
Dům bude mít kapacitu 20 pokojů. Co pokoj, to jedna rodina. Hlavní myšlenkou vybudování
stavby je, aby zde rodinní příslušníci hospitalizovaných dětí měli útočiště v průběhu léčby a
aby se tu potkávali a sdíleli své zkušenosti s ostatními obyvateli domu. Dům bude
disponovat společenskou místností a hracím koutkem pro sourozence pacientů nebo
pacienty samotné. Nebude chybět dostatečné společné zázemí v podobě kuchyně vybavené
lednicemi a spižírnami k jednotlivým pokojům, v plánu je také prádelna se sušárnou.
„Věříme, že dohoda o společném záměru postavit v areálu nemocnice dům pro rodiny
dlouhodobě hospitalizovaných dětí přinese lepší a kvalitnější zázemí a pomůže rodinám lépe
překonat a zvládnout těžké období v jejich životě. Chceme přispět k tomu, aby Fakultní
nemocnice v Motole byla vlajkovou lodí péče orientované na rodinu a měla k dispozici dům
Ronalda McDonalda, jak je to běžné ve 43 zemích světa. Například v Německu využívá
těchto domů 22 nemocnic,“ říká Marek Šedivý, ředitel Nadačního fondu Dům Ronalda
McDonalda.
Vybudování moderních ubytovacích prostor vítají také lékaři. „Z medicínského hlediska
můžeme stavbu domu pro rodiny dlouhodobě hospitalizovaných dětí hodnotit jako součást
komplexní léčby závažných onemocnění, která může přispět k jejímu příznivému výsledku.
Jako lékaři jsme šťastní, že se ubytování doprovodů, a někdy i samotných našich pacientů,
dostane na kvalitativně vyšší úroveň, odpovídající nejvyspělejším zemím světa,“ říká MUDr.
Vladimír Komrska, CSc., primář Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.
Další důležitou funkcí „domu“ bude možnost ubytování pro pacienty ze vzdálených míst.
Mimopražské děti tvoří nejen na této klinice, ale i na dalších dětských pracovištích FN Motol,
až 60 %, což je dáno celorepublikovým spádem u některých vysoce specializovaných
diagnostických a léčebných postupů.

Provoz domu bude financován ze soukromých darů, a proto rodiny pacientů nebudou muset
za pobyt v domě platit. Bude to místo, kde si rodiče odpočinou, vyspí se lépe než v
nemocnici a naberou síly, které v takové těžké životní situaci potřebují. Zahraniční
zkušenosti ukazují, že rodiny, které využily možnost pobývat v Domě Ronalda McDonalda,
lépe zvládají stres, posttraumatický šok, strach a úzkost, což má následně pozitivní efekt i
na jejich hospitalizované děti.
Od roku 2001 byl ve FN Motol několik let v jednom z objektů bývalé nemocnice pro dospělé
provozován provizorní Dům dětí a rodičů, sponzorovaný zmíněným nadačním fondem, a to
až do demolice této budovy v rámci nové výstavby. Nadační fond DRMcD se pak finančně
podílel a stále podílí na nadstandardním vybavení části pokojů pro doprovody pacientů
v ubytovně fakultní nemocnice.
Nadační fond DRMcD počítá rovněž s pomocí dobrovolníků, jak je to běžné všude ve světě.
Dobrovolníci budou pomáhat s vytvářením příjemné a domácké atmosféry v domě.

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda je součástí globální sítě Ronald
McDonald House Charities (RMHC), která sídlí v Chicagu v USA. Celkem existuje
přes 365 domů Ronalda McDonalda ve 43 zemích světa. Ročně RMHC podpoří za
významné pomoci přátel a zákazníků McDonald’s téměř 6 milionů dětí a jejich
rodinných příslušníků po celém světě. V České republice působí od roku 2002 a
jeho posláním je vytvářet, vyhledávat a podporovat programy, které zlepšují
zdraví a kvalitu života dlouhodobě nemocných dětí a jejich rodin. Prostředky na
financování projektu Domu Ronalda McDonalda pocházejí z veřejné sbírky
v kasičkách, které jsou umístěny v restauracích McDonald’s, z výtěžku prodeje
sbírkových předmětů a z poloviny tržeb z prodaných hranolek v rámci
charitativního dne pořádaného společností McDonald’s. Dále na poslání fondu
přispívají individuální dárci rekrutující se z řad českých i mezinárodních
společností a jednotlivců.

Fakultní nemocnice v Motole je největší zdravotnické zařízení v České republice
a jedno z největších v Evropě. Je rovněž hlavní výukovou základnou studentů
2. LF UK a rovněž zde sídlí i některá pracoviště 1. LF UK. FN Motol poskytuje
základní, specializovanou a superspecializovanou zdravotní péči a služby v
lékařských oborech formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a
seniory. Stavebně ji tvoří dva propojené monobloky (dětská a dospělá část) a
několik samostatných pavilonů. Ve FN Motol je ročně na 55 klinikách ošetřeno
více než 750 tisíc pacientů.
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