
Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”  
zaprasza do wspólnych działań CSR.

Warto pomagać. 
To się wszystkim opłaca!

84% ludzi zdecyduje się wybrać określony produkt, jeśli może  
wesprzeć w ten sposób cel, z którym się identyfikuje
Cone Communications/Ebiquity

66% kupujących przez internet jest skłonnych zapłacić więcej  
za produkty i usługi firm prowadzących odpowiedzialny biznes
Nielsen Global Survey of Corporate Social Responsibility and Sustainability 

64% klientów chętniej wybiera te marki, które kojarzą im się  
z wizerunkiem odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie firmy
CareerArc Employer Branding Study

77% millenialsów angażuje się w dobroczynność i tego samego  
oczekuje od swoich pracodawców. Ma to wpływ na procesy  
rekrutacyjne i rotację pracowników.
MacKenzie „By The Numbers”

www.naratunek.org
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Znamy się na pomaganiu
Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”  

od 29 lat niesie pomoc dzieciom chorym na raka.  

Co roku roztaczamy opiekę i niesiemy pomoc  

2 tysiącom podopiecznych z całej Polski.  

Dzieciom chorym na raka zapewniamy:

 • najnowocześniejsze – niestety często nierefundowane 

- leki i terapie ratujące życie,

 • pokrycie kosztów zakupu sprzętu medycznego,

 • pionierską w skali kraju, stałą opiekę psychologiczną 

dla całych rodzin,

 • finansowanie badań naukowych, poprawiających diagnostykę 

i skuteczność leczenia nowotworów dziecięcych. 

Jesteśmy członkiem Childhood Cancer International (CCI). To 

globalna sieć 167 organizacji z 90 krajów, zaangażowanych

w zapewnienie dzieciom i młodzieży z chorobą nowotworową 

najlepszej opieki i leczenia, niezależnie od miejsca zamieszkania.



Wiemy, jak promować Partnerów. 
Dzięki współpracy z Fundacją  
Partner zyskuje:

 • dotarcie do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców  
i potencjalnych klientów  w mediach społecznościowych,

 • prezentację marki i osób zaangażowanych w jej imieniu  
w pomaganie dzieciom,

 • profesjonalne, dedykowane materiały graficzne do budowania  
wizerunku wśród własnych klientów i kontrahentów,

 • licencję na wykorzystanie logotypów Fundacji  
i Przylądka Nadziei do własnej komunikacji marketingowej, 

 • silne linki pozycjonujące w Google z mocnych domen internetowych,
 • rozwiązania indywidualnie dopasowane do każdego projektu.

www.naratunek.org
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Fundusz Ratunkowy 
dla dzieci chorych na raka

Nierefundowane leki i terapie w przypadku jednego  

dziecka potrafią kosztować setki tysięcy złotych.  

W ekstremalnych sytuacjach, kiedy w Polsce  

brak już możliwości leczenia i konieczne jest wysłanie  

dziecka na terapię do ośrodka zagranicznego  

– cena sięga nawet dwóch milionów złotych.  

Jednak dla wielu rodziców nieosiągalne są nawet  

wydatki na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”  

zaprasza do wspierania Funduszu Ratunkowego.  

W sytuacjach, kiedy koszty przekraczają możliwości  

finansowe rodziców, opłacane są z niego nierefundowane  

leki i terapie ratujące życie oraz sprzęt rehabilitacyjny.  

Z tych środków kupowany jest też nowoczesny sprzęt  

medyczny dla kliniki, co pozwala na lepszą diagnostykę  

i skuteczniejsze leczenie wszystkich pacjentów. 



Program Broviac
Krócej w szpitalu

Projekt polega na fundowaniu rodzicom zestawów preparatów  

i akcesoriów do domowej pielęgnacji wkłuć centralnych  

(rurka prowadząca do serca, przez którą podawane są leki  

i pobierana krew a dziecka nie trzeba za każdym razem kłuć igłami).  

Dzięki możliwości pielęgnowania wkłucia w domu rodzice  

nie muszą przyjeżdżać specjalnie po to do szpitala (często z bardzo daleka) 

i więcej czasu spędzają komfortowo, w domu. 

Takie preparaty są jednak drogie i nierefundowane. 

Dodatkowo ceny, z uwagi na epidemię koronawirusa, poszybowały 

astronomicznie w górę. Trzymiesięczny zestaw dla jednej osoby 

to 950 złotych, a terapia trwa średnio dwa lata. Dla rodziców 

to najczęściej nieosiągalne kwoty. Zapraszamy do udziału 

w programie jako oficjalny Partner.

Więcej o programie: 

https://naratunek.org/broviac/
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Produkt brandowany
W ramach współpracy z partnerami biznesowymi  

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”  

umożliwia wykorzystywanie logo Fundacji oraz kliniki Przylądek Nadziei  

na produktach oraz w nazwach wybranych produktów Partnerów.

Na podstawie umowy partner uzyskuje licencję na posługiwanie się  

znakami graficznymi i nazwami należącymi do Fundacji,  

w zamian za przekazywanie określonej części zysku ze sprzedaży  

brandowanych produktów na pomoc dla dzieci chorych na raka.  

Przekazanie umówionej kwoty może mieć formę darowizny  

lub być rozliczone fakturą.

Produkty promowane są dodatkowo na stronie internetowej Fundacji 

(linki SEO do sklepu Partnera):

https://naratunek.org/sklep/

W sekcji SKLEP na profilu Facebook 

(link prowadzi do zakupowej strony Partnera):

https://business.facebook.com/pg/przyladeknadziei/shop/
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Dary rzeczowe
Staramy się dać dzieciom w klinice onkologicznej tyle normalności i dzieciństwa,  

ile tylko możliwe jest w takim miejscu. Dzień dziecka, Boże Narodzenie, 

urodziny – dzieci, które te szczególne chwile spędzają w murach szpitala 

zawsze otrzymują prezenty i o każdym z nich pamiętamy.

Nie zapominamy też o rodzicach i opiekunach. Dzień Matki, Dzień Ojca 

czy Dzień Babci to okazja, żeby podziękować im za zaangażowanie 

w opiekę nad dziećmi. Bo i dla nich to ogromne obciążenie i wysiłek.

Możecie Państwo podarować dzieciom i opiekunom tę namiastkę pozaszpitalnej 

normalności, uśmiechu i radości, przekazując nawet drobne upominki, 

które wręczamy im podczas szpitalnych uroczystości.

Wdzięczni będziemy również za wszelkie kosmetyki i preparaty pielęgnacyjne: 

hypoalergiczne i do skóry atopowej. Chemia i naświetlenia ogromnie 

podrażniają naskórek małych pacjentów. Każdy sposób ulżenia im jest 

wtedy na wagę złota. Szpital nie zapewnia jednak takich środków ochrony. 

Fundacja wraz z partnerami i darczyńcami dba jednak, 

żeby nikomu ich nie zabrakło.

Zapraszamy Państwa również do takiej, bezcennej formy pomocy.
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Mecenas Kliniki Mentalnej
W Przylądku Nadziei rodzice, dzieci, a także medycy korzystają  

z bezpłatnej pomocy psychologicznej ze strony specjalistów  

tworzących Klinikę Mentalną. Terapeuci otaczają troską  

pacjentów i ich opiekunów od pierwszych dni pobytu w szpitalu,  

by pomóc im odnaleźć się w nowej sytuacji. Każdego dnia służą  

fachową rozmową i konsultacją.

Psycholodzy są także wsparciem podczas rozmów z lekarzami,  

udzielają rodzicom rad dotyczących prawidłowego odżywiania  

w trakcie leczenia oraz opieki nad chorymi dziećmi.  

Specjaliści organizują również atrakcyjne zajęcia dla pacjentów  

i opiekunów, by pomóc im w prawidłowym rozwoju.  

Z porad terapeutów Kliniki Mentalnej mogą korzystać także dzieci  

i młodzież, które zakończyły już leczenie w Przylądku Nadziei.

Zapraszamy do objęcia mecenatem tego pionierskiego  

w skali kraju projektu, który planujemy rozwijać również  

w innych ośrodkach onkologii dziecięcej w Polsce.

Więcej o projekcie: 

https://naratunek.org/przyladek-nadziei/klinika-mentalna/
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Wyzwania charytatywne 
w ramach działań HR

Przy okazji ważnych wydarzeń (np. Dzień Walki z Rakiem, Dzień Dziecka)  

zapraszamy naszych Przyjaciół – osoby prywatne, firmy i instytucje  

– do podejmowania różnych, dowolnych, zwariowanych wyzwań  

na rzecz dzieci chorych na raka. Jeśli uda się uzbierać zadeklarowaną  

wcześniej kwotę na ich leczenie, zadeklarowane wyzwanie należy  

zrealizować. Pomaganie przez zabawę, które można wykorzystać  

również jako atrakcyjną formę działań HR/Employer Branding w firmie.

Przykładowe wyzwania z okazji Dnia Dziecka:

https://naratunek.org/wyzwanie/

a tak wyglądały wyzwania na Dzień Walki z Rakiem w lutym 2020:

https://naratunek.org/wyzwanie-na-dzien-walki-z-rakiem-2020/ 

www.naratunek.org



Eventy firmowe  
z elementem charytatywnym

Zachęcamy do łączenia firmowych eventów z działaniami CSR-owymi.  

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom w Chorobą Nowotworową”  

ma doświadczenie w realizowaniu zbiórek finansowych i rzeczowych,  

organizowaniu kiermaszy, turniejów i aukcji charytatywnych.

Taki dodatkowy, charytatywny element firmowego wydarzenia  

jest atrakcyjnym i angażującym uzupełnieniem eventu.  

Dodatkowo wspiera budowanie pozytywnego wizerunku firmy  

wśród pracowników.

Więcej informacji: 

https://naratunek.org/dla-firm/
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Fundacja Na Ratunek Dzieciom 
z Chorobą Nowotworową
Przez blisko 30 lat pomogliśmy tysiącom dzieci w pokonaniu raka. 
Szczycimy się tym, że nigdy nie odmówiliśmy pomocy dziecku w potrzebie. 
Naszym największym sukcesem jest wybudowanie kliniki Przylądek Nadziei 
we Wrocławiu. Największego i najnowocześniejszego szpitala onkologicznego 
dla dzieci w Polsce. To tutaj realizowana jest co druga transplantacja szpiku 
u polskich dzieci. To w Przylądku Nadziei dostępna jest nowoczesna metoda 
terapii antyciałami GD-2, oraz terapia CAR-T, polegająca na przeprogramowaniu 
komórek odpornościowych u dzieci chorych na białaczki.

To nasza Fundacja stworzyła i prowadzi pionierski w skali kraju projekt  
Klinika Mentalna, czyli program stałego wsparcia psychologicznego dla małych  
pacjentów i całych ich rodzin. Grupa wyspecjalizowanych onkologów każdego dnia  
nie tylko zapewnia opiekę, ale prowadzi również terapie poprzez warsztaty, sztukę,  
film i muzykę. Takie wsparcie, wzorowane na najlepszych, zachodnioeuropejskich  
doświadczeniach, jest niezwykle potrzebnym i skutecznym uzupełnieniem  
terapii farmakologicznej. Jak bardzo skutecznym? 
Wyleczalność chorób nowotworowych w Przylądku Nadziei sięga nawet 85%!  

Na ratowanie życia, zdrowia i opiekę nad dziećmi chorymi na raka  
Fundacja przeznacza rocznie:

 • 8,7 mln zł na wsparcie medyczne i socjalne dla dzieci
 • 840 tys. zł na wsparcie psychologiczne dla pacjentów i rodzin
 • 800 tys. zł  na dział wsparcia naukowego i badań naukowych

 
Taka skala pomocy możliwa jest tylko dzięki zaangażowaniu Partnerów Fundacji  
i Przyjaciół Przylądka Nadziei. Dlatego zapraszamy Państwa do tego grona 
i do pomagania dzieciom w powrocie do zdrowia w ramach wybranego projektu.
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