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Děti potřebují mít své rodiče na blízku. To platí dvojnásob, pokud 
trpí závažnými zdravotními problémy. Podle mnoha odborných 
studií totiž léčba bez přítomnosti rodiny probíhá mnohem 
pomaleji a obtížněji.

Darujte rodinám možnost být spolu v náročných okamžicích 
jejich života. Adoptujte pokoj v prvním českém Domě Ronalda 
McDonalda u pražské Fakultní nemocnice v Motole, 
aby nemocné děti měly šanci cítit láskyplnou podporu 
svých rodičů každý den.  

Blízkost rodiny pomáhá
nemocným dětem víc, než si myslíte
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Pojďte dál!
Se stavbou unikátního domu pro rodiny malých pacientů 
jsme začali na jaře 2021 a již koncem roku 2022 ho otevřeme 
pro první obyvatele. 

Rodinám vážně nemocných dětí nabídneme dočasný 
domov a možnost být v nelehkých chvílích spolu. Aby naše 
pomoc dávala smysl, rodiny za pobyt v dočasném domově 
nic neplatí. Zdarma jsou samozřejmě i veškeré služby 
spojené s provozem domu. Výstavbu projektu i provoz 
financujeme my, nadační fond Dům Ronalda McDonalda, 
z darů a příspěvků našich podporovatelů. Přidejte se 
konkrétní pomocí i vy!
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Jak bude dům vypadat 
a jaké části můžete adoptovat?
Rodiny nemocných dětí budou využívat 21 pokojů až pro čtyři osoby a plně vybavené 
společné prostory, jako je kuchyň a společenská místnost. S vaším přispěním rodinám 
zařídíme větší psychickou pohodu a možnost být spolu. Adoptujte jeden z pokojů nebo 
část společných prostor. Stačí nám napsat.

1. PP2. NP1. NP

21 pokojů čeká na vaši adopci 6 společných místností čeká na vaši adopci
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21 pokojů
až pro 4 osoby



https://www.youtube.com/watch?v=0UJS5JDq-Sg

Společně 
u šťastných konců!
Chudobovým jsme zázemí Domu Ronalda McDonalda ještě 
nabídnout nemohli. S vaší pomocí ale budou mít další 
rodiny nacházející se ve stejně náročné situaci jako před 
časem Chudobovi lepší podmínky.

PUSŤTE SI PŘÍBĚH ZDE
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Kolik můžete rodinám adopcí pokojů přispět?
Pomozte rodičům zvládnout tento náročný boj se zákeřnou chorobou jejich dětí. Dopřejte 
jim pohodlí a zázemí, když ho nejvíc potřebují. Poskytněte dětem oporu celé rodiny. 

 rok korun  pro rodinu
1 + = 1 adoptovaný pokoj60 000

 roky  korun pro rodinu
3 + =150 000 1 adoptovaný pokoj

 rok korun v části společných prostor
1 + =150 000 1  místnost

v části společných prostor roky korun
1 místnost3 + =400 000

Vaše jméno nebo firemní logo se objeví hned vedle konkrétního pokoje 
v Domě, na našem webu a ve výroční zprávě nadačního fondu Dům Ronalda 
McDonalda. Darovanou částku si můžete odepsat z daní. Rádi vám na ni 
vystavíme smlouvu i potvrzení o daru. Navíc získáte něco, co se penězi vyčíslit 
nedá: vědomí toho, že jste svým darem změnili život rodinám v nouzi.
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Přejeme si, aby žádné dítě nemuselo svádět vysilující zápas s vážnou 
chorobou v nemocnici samotné. Naším snem je, aby dostalo veškerou 
podporu, kterou mu lze nabídnout. Tou nejcennější je samozřejmě 
přítomnost milující rodiny.
#AbyRodinyMohlyBytSpolu

Děkujeme!

Ivana PEŠATOVÁ
ředitelka nadačního fondu 
Dům Ronalda McDonalda
+420 734 232 757

Více najdete na www.drmcd.cz.

Oslovili jsme vás a chcete si adoptovat pokoj v Domě Ronalda McDonalda? 
Kontaktujte nás na ivana.pesatova@drmcd.cz. 
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