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SłOWO WStępNe

Marcin radziwiłł
Prezes Fundacji Medicover

Fredrik ragMark
CeO Medicover

Drodzy Przyjaciele Fundacji Medicover!
czas płynie szybko i po raz kolejny przypada  
mi w udziale zaszczyt napisania słowa wstępnego  
do raportu z działalności Fundacji Medicover.
rok 2017 był bardzo pracowity dla wszystkich spółek 
Medicover. nie inaczej było w przypadku Fundacji. 
czytając ten raport, zapoznają się Państwo z przeglą-
dem tego, co Fundacja zrealizowała w ubiegłym roku.
Bardzo istotnym krokiem było wdrażanie programu 
profilaktyki cukrzycy „Pozdro!” na rynek rumuński. 
w Polsce Program „Pozdro!” jest realizowany z suk-
cesami już od pięciu lat, a w jego ramach udało się 
nam przeprowadzić badania przesiewowe przeszło  
23 tys. uczniów. Ponad 1500 dzieci uczestniczyło 
w coachingu zdrowotnym „Pozdro!”, a nasze lekcje 
multimedialne trafiły do ponad 500 szkół i 38 000 dzie-
ci w całej Polsce. Udaje nam się wywierać znaczący, 
pozytywny wpływ i polepszać jakość życia dzieci oraz 
ich rodzin, z czego jestem niezmiernie dumny.
w rumunii bliźniaczy program „încerc” objął do tej 
pory 32 szkoły, a w ciągu pierwszych 12 miesięcy wdro-
żenia projektu w tym kraju planujemy przeprowadzenie 
badań przesiewowych 1600 uczniów.
Tak jak w Polsce, także i w rumunii realizacja pro-
jektu jest możliwa dzięki hojnej darowiźnie na okres 
5 lat zapewnionej przez Fundację Jonasa i christiny 
af Jochnick. za tę pomoc chciałbym w tym miejscu 
wyrazić najwyższą wdzięczność.
w 2017 r. po raz drugi w Polsce przeprowadziliśmy 
konkurs o nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii 
(Queen Silvia nursing award, QSna). 
Konkurs QSna był prezentem Jej Królewskiej Mości 
Królowej Sylwii na jej 70. urodziny. Medicover jest jed-
nym ze sponsorów głównych tej inicjatywy. do udziału 

w konkursie zapraszani są studenci ze szkół pielęgniar-
skich, którzy zgłaszają pomysły na poprawę opieki nad 
osobami starszymi. Po Szwecji i Finlandii, Polska była 
trzecim krajem, w którym wprowadzono konkurs 
QSna. rozpierała nas duma, kiedy Jej Królewska Mość 
osobiście pojawiła się na wręczeniu nagrody głównej 
w ambasadzie Szwecji w Polsce na zakończenie pierw-
szej edycji konkursu w marcu 2017 r. nagroda trafiła do 
natalii duszeńskiej, pierwszej polskiej laureatki QSna. 
warto również zwrócić uwagę na inne wydarzenia 
z 2017 r., w tym nasz rajd rowerowy oraz szereg innych 
inicjatyw pokazujących aktywność Fundacji Medicover.
Fundacja realizuje wiele celów, ale chyba najważniej-
sze jest to, że nadaje kierunek zaangażowaniu i goto-
wości do wspierania innych, angażuje pracowników 
– wolontariuszy, którzy uczestniczą w projektach po to,  
by pomagać i wspierać. w 2017 r. pracownicy Medicover 
działali w ramach wolontariatu ponad 7000 godzin – zna-
cząco więcej, niż w roku poprzednim. Te dane według 
mnie chyba najlepiej ilustrują ducha i kulturę Medicover 
oraz pokazują, że możemy połączyć siły i stać się jeszcze 
mocniejsi dzięki potencjałowi naszych pracowników i ich 
zaangażowaniu na rzecz innych.
Jak co roku, chciałbym zakończyć to słowo wstępne 
gorącym „dziękuję” i wyrazami uznania skierowanymi 
do Marcina radziwiłła oraz całego zespołu Fundacji 
Medicover: dziękuję wam za wzorową pracę, oddanie 
sprawie i za to, że stanowicie przykład do naśladowania, 
jednocześnie realizując wartości Medicover w waszych 
praktycznych działaniach.
z niecierpliwością czekam na spotkanie z wami podczas 
jednego z wydarzeń organizowanych przez Fundację 
Medicover w 2018 r.

Jak co roku, przekazujemy wam raport o działa-
niach Fundacji Medicover w minionych 12 miesią-
cach. zawiera on przegląd wszystkich inicjatyw 
i działań, jakie w tym czasie wspieraliśmy. cieszymy 
się, że jesteśmy na dobrej drodze i przyczyniamy 
się w ramach naszych możliwości do wsparcia co-
raz większej grupy potrzebujących.
Składające się na ten raport wydarzenia, mimo ich róż-
nej rangi, zawsze służyły zdrowiu i pomocy. Pogłębiały 
prozdrowotną świadomość młodzieży i jej rodziców, 
propagowały zdrowy tryb życia, wzmacniały przekona-
nie, że lepiej zapobiegać niż leczyć. cieszy mnie, że do 
tych działań często włączali się wolontariusze z różnych 
spółek Medicover oraz nasi Partnerzy – ludzie, na któ-
rych zawsze możemy liczyć.
w naszych działaniach na plan pierwszy wysuwa 
się walka z cukrzycą typu 2. To jej poświęcony jest 
nasz flagowy projekt – Program „Pozdro!”, ale 
także szereg drobniejszych inicjatyw –  jak np. rajd 
rowerowy „razem przeciwko cukrzycy typu 2”, 
gromadzący co roku coraz więcej wolontariuszy. 
z punku widzenia profilaktyki ważne w 2017 r. było 
również włączenie się w dwie istotne kampanie 
– „Bezpieczne Opalanie”, wspólnie z Ministerstwem 
zdrowia, oraz europejską kampanię „Bezpieczni na 
starcie, zdrowi na mecie”, której celem jest poprawa 
stanu bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Prawie przez cały 2017 r. przygotowywaliśmy się do 
przeprowadzenia jednego z największych projek-
tów w historii: generalnego remontu wyjątkowego 
miejsca – interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego 
w Otwocku. na przełomie listopada i grudnia 2017 roku 
Fundacja Medicover skoordynowała działania związane 

z modernizacją całego Ośrodka, wykonywane przez 
wolontariuszy, darczyńców oraz liczne partnerskie 
firmy Medicover. Swoim czasem, pracą, materiałami, 
usługami lub podarowanymi rzeczami bezinteresownie 
wsparli oni potrzebny od dawna, obszerny remont tej 
przyszpitalnej placówki. w projekt zaangażowało się 
około 400 osób i kilkadziesiąt firm! Było to złożone 
przedsięwzięcie, w którym entuzjastycznie uczestni-
czyły wszystkie spółki oraz działy Medicover. wyma-
gało ono m.in. pozyskania funduszy na remont oraz 
zaproszenia do współpracy grona firm – partnerów 
Medicover, które w przeważającej mierze zaoferowa-
ły swą pomoc pro bono. nasz cel był tak naprawdę 
bardzo prozaiczny. chcieliśmy stworzyć maluchom 
oczekującym na adopcję namiastkę domu. wszystkim 
ludziom dobrej woli, którzy zaangażowali się w naj-
mniejszy choćby sposób w to przedsięwzięcie, za po-
moc  – z całego serca dziĘKUJEMY!
Patrząc na 2017 r., jestem szczególnie dumny z rosną-
cej liczby wolontariuszy, którzy inicjują akcje społeczne 
i włączają się w projekty prowadzone przez Fundację. 
To właśnie ich zaangażowanie sprawia, że wspólnie 
możemy robić wspaniałe rzeczy i przyczyniać się do 
zmian na lepsze. „razem możemy więcej” to nie tylko 
pusty slogan. ci ludzie to nasza prawdziwa siła. 
na zakończenie chciałbym szczególnie podziękować 
zespołowi Fundacji Medicover i wszystkim wolonta-
riuszom zaangażowanym w akcje niosące pomoc oso-
bom potrzebującym za pasję i energię, z jaką realizują 
swe działania. włożyliście w to całe swoje serca – i za 
to wam serdecznie dziękuję.

zapraszam do lektury!
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F U N D A C J A MEDICOVER
O Fundacji

O FUNDAcJi

cieszę się, że mamy w Fundacji świetny 
zespół, który z takim zaangażowaniem 
wykonuje swoją pracę. wciąż się powięk-
sza i realizuje coraz więcej projektów, 
których wpływ na otoczenie stale wzra-
sta. To świetnie, że tak prężnie działamy 
charytatywnie. wiem, że ta praca będzie 
kontynuowana także w przyszłości.
chciałbym podziękować wszystkim na-
szym Pracownikom i Partnerom za ich 
społeczne zaangażowanie. Bez ich wspar-
cia nie udałoby się nam osiągnąć tego, co 
zrobiliśmy.

dziękuję!

John Stubbington
COO Medicover 
Healthcare Services

Fundacja Medicover została powołana przez spółkę 
Medicover w 2007 roku. Swoim działaniem Fun-
dacja wypełnia społeczną misję spółki Medicover. 
inicjuje i realizuje programy oraz projekty będące 
wynikiem wnikliwej diagnozy potrzeb w danej gru-
pie społecznej. Każdorazowo proponuje najlepsze 
dostępne rozwiązania i kompleksowe metody 
przeciwdziałania problemom, na poziomie polskim 
i międzynarodowym.  
Fundacja inicjuje i prowadzi międzynarodowe 
programy profilaktyczne oraz nowatorskie kam-
panie społeczne, które podejmują temat ważnych 

problemów zdrowotnych i medycznych, z jakimi 
boryka się polskie społeczeństwo. aktywnie im 
przeciwdziała, upowszechniając profilaktykę oraz 
najnowszą i praktyczną wiedzę. Oferuje swoim 
beneficjentom i podopiecznym bezpłatną pomoc, 
edukację, opiekę i wsparcie, ale również daje na-
rzędzia i motywuje, by samodzielnie mogli stawiać 
czoła trudnościom.

Fundacja Medicover 
zrealizowała dotąd 
w Polsce:

800

2700

 udzielając wsparcia prawie

w działania zaangażowało  
się prawie

instytucjom

wolontariuszy

62 200
i

pomagając

osobom

200
projektów
i akcji wolontariackich

Obszary działalności 
Fundacji Medicover

EDuKACJA

PROMOWANIE 
ZDROWEgO  

Stylu żyCIA

PROFIlAKtyKA 
ZDROWIA

WOlONtARIAt 
PRACOWNICZy
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współpracuję z zespołem Fundacji Me-
dicover od samego początku i jestem 
pod ogromnym wrażeniem ich rozwoju. 
Mogą być dumni z rezultatów, jakie osią-
gnęli. aktualnie mają zespoły w czterech 
miastach w Polsce, a także w Bukareszcie 
w rumunii, i zawsze szukają możliwości 
dalszego rozwoju i zwiększenia zasięgu 
działalności. Małe, lokalne inicjatywy stały 
się dużymi, międzynarodowymi projek-
tami, angażującymi pracowników Medi-
cover w całej Europie. rajd rowerowy, 
który odbywa się co roku w czerwcu, jest 
doskonałym przykładem takiego działania.  

Richard Sands
Group Strategy director

Medicover

Fundacja Medicover powstała, by zmie-
niać świat na lepszy i zdrowszy. Poprzez 
nowatorskie inicjatywy Fundacja podnosi 
świadomość zdrowotną społeczeństw, upo-
wszechniając wiedzę na temat zdrowego 
i bezpiecznego trybu życia. Promuje pro-
filaktykę i motywuje do dbania o kondycję 
fizyczną i psychiczną. realizuje i wspiera 
szczególnie te projekty, które wymagają 
samodzielności, mobilizują uczestników do 
podjęcia działania i wytrwania w nim, inspi-
rują rozwój osobisty i kształtują postawę od-
powiedzialności za własne zdrowie. Fundacja 
prowadzi działalność w oparciu o potencjał 
oraz wieloletnie doświadczenie spółki Me-
dicover w dziedzinie medycyny, korzystając 
z jej zaplecza medycznego.

Fundacja swoje działania kieruje szczególnie 
do dzieci, młodzieży, ich rodzin, szkół oraz 
seniorów. dociera do konkretnych środo-
wisk poprzez międzynarodowe programy 
profilaktyczne, edukacyjne i wolontariackie, 

dostrzegane w skali europejskiej. Pomaga 
także ośrodkom oraz grupom potrzebują-
cym celowego wsparcia.

Fundacja medicover 
motywuje, uczy, integruje.

Fundacja Medicover w liczbach w 2017 r. w Polsce:

64
projekty

159
instytucji

12 000
beneficjentów

ponad

wolontariuszy
 817

Jak pomagamy?
naSza FilOzOFia...

działamy całościowo, pomagając w różnych obszarach, na różnych polach i w różny sposób. 
wiemy, że skuteczna pomoc musi być kompleksowa.

EDuKuJEMy
organizując warsztaty, wykłady, prelekcje

ORgANIZuJEMy AKCJE 
POZySKIWANIA FuNDuSZy

ORgANIZuJEMy DZIAłANIA 
WOlONtARIuSZy

uDOStęPNIAMy POtENCJAł 
MEDICOVER I SyNEVO
np. poprzez kompleksowe i darmowe  

testy i badania medyczne

O FUNDAcJi
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F U N D A C J A DlA FuNDACJI MEDICOVER
Wyróżnienia

Fundacja Medicover doceniona 
potrójnie w międzynarodowym 
konkursie the International CSR 
Excellence Awards 2017

„PoZdro!” 
w Warszawie 
nominowane 
w konkursie 
S3KtOR 2016

Ogólnopolski Program Profilaktyki cukrzy-
cy i chorób cywilizacyjnych „Pozdro!”, 
w wydaniu warszawskim, został nominowany 
w Vii edycji konkursu na najlepszą warszawską 
inicjatywę Pozarządową 2016 roku „S3KTOr” 
do nagrody Mieszkańców w dziedzinie 
S3KTOr nOwaTOrSKi. Jako jedna z najlep-
szych rekomendowanych inicjatyw 2016 roku 
znalazł się w szacownym gronie 15 organizacji 
pozarządowych, które społecznie i aktywnie 
działają na rzecz mieszkańców warszawy. 
choć ostatecznie nie wygraliśmy – to dla nas 
zaszczyt, że nasze działania zostały zauważone. 
Gala odbyła się we wrześniu 2017 roku w domu 
Braci Jabłkowskich w warszawie, w Przestrzeni 
Marzyciele i rzemieślnicy. 

Fundacja Medicover została uhonorowana prestiżowy-
mi nagrodami w międzynarodowym konkursie „The in-
ternational cSr Excellence awards 2017”. w piątej 
edycji tego plebiscytu po raz pierwszy otrzymaliśmy 
aż trzy statuetki:

Statuetki mają symboliczny kształt czerwonego serca. rokrocznie są wręczane firmom, które w swoich 
działaniach wykazują się sercem. nagrody w imieniu Fundacji Medicover odebrał 9 czerwca 2017 roku 
Prezes Fundacji, Marcin radziwiłł, podczas uroczystej ceremonii w Pałacu westminsterskim w londynie. 
zostaliśmy docenieni w tym konkursie już po raz kolejny. w 2016 r. „złoto” przyznano nam za ogół 
prowadzonych działań cSr-owych. 
„The international cSr Excellence awards” jest międzynarodowym konkursem dla firm i instytucji 
odpowiedzialnych społecznie. Organizowany od 2013 roku, skupia firmy z całego świata, wyłaniając 
i prezentując najlepsze praktyki cSr. 

złOTO w KaTEGOrii „inicJaTYwY” 

za działania w ramach Ogólnopolskiego Programu 
Profilaktyki cukrzycy i chorób cywilizacyjnych 
„Pozdro!”. Program otrzymał we wszystkich 
kategoriach trzeci najwyższy wynik spośród 
240 zgłoszeń z całego świata. 

SrEBrO w KaTEGOrii „FilanTrOPia”

za całokształt działań charytatywnych i pracy Fun-
dacji na rzecz zdrowego, aktywnego, świadomego 
społeczeństwa, a także projekty wolontariatu pra-
cowniczego w 2016 roku.

Brąz w KaTEGOrii „inicJaTYwY”

za organizację na przełomie 2016/17 roku pierw-
szej polskiej edycji Konkursu o nagrodę Pielęgniarską 
Królowej Sylwii. 

O FUNDAcJi
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Srebrna tarcza 
dla Fundacji Medicover

zgłoszono do niego 58 filmów. do konkursu 
zakwalifikowało się 27 filmów przedsiębiorstw 
i organizacji. Jury w składzie: Ewa Gałka (cen-
trum PiSOP, as Biznesu), Małgorzata Greszta 
(cSr consulting), Joanna Mieszkowicz (Funda-
cja aeris Futuro), rafał Górecki (Ogólnopolski 
Festiwal Sztuki Filmowej Prowincjonalia, Kino 
Bułgarska 19) oraz Jakub Sitek (wielkopolska izba 
Przemysłowo-Handlowa), dokonało wyboru 
najlepszych filmów w dwóch regulaminowych 
kategoriach (przedsiębiorstwa, nGO).

Fundacja Medicover została laureatem ii edycji 
Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 celów”. 
zostaliśmy uhonorowani ii miejscem i Srebrną 
Tarczą w kategorii „Przedsiębiorstwa” za przyjęty 
niezwykle ciepło przez festiwalową publiczność 
film „Ogród nadziei dla Ośrodka Preadopcyjnego 
w Otwocku”. Przedstawia on działania podjęte 
w 2014 roku przez wolontariuszy Fundacji Medi-
cover na rzecz modernizacji ogrodu placówki inter-
wencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku. 
nagrodę odebraliśmy 5 października 2017 roku 
w Poznaniu, podczas finału Festiwalu. 

aktywne włączenie sektora biznesu 
w realizację SdGs to ogromna szansa 
i chcielibyśmy, aby została dobrze wyko-
rzystana również przez firmy w Polsce. 
Stąd nasza Kampania 17/17 pod hasłem 
„Partnerstwo”. w praktyce pokazywała 
ona działania firm w Polsce, będące ilu-
stracją modelowych inicjatyw sektora 
biznesu we współpracy z otoczeniem na 
rzecz realizacji agendy 2030. inspirują-
cym przykładem jest projekt „Pozdro!”, 
realizowany przez Fundację Medicover, 
partnera naszej Kampanii. Mamy nadzieję, 
że nasze działania będą swoistym kataliza-
torem większego i szerszego zaangażo-
wania biznesu w Polsce. nasi partnerzy  
– w tym Fundacja Medicover  – pokazują, 
że jest to możliwe.

Małgorzata greszta
Partner zarządzający cSr consulting

inicjatorka Kampanii 17 celów

agenda 2030 wydaje się ważnym 
głosem na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, idealnie wpasowującym się 
w potrzeby społeczeństw. Tworzenie 
przestrzeni, która pomaga prawidło-
wo się rozwijać różnym odbiorcom, 
dbając o balans pomiędzy zyskiem, 
korzyściami a używanymi zasoba-
mi, jest – mam wrażenie –  jedną 
z odpowiedzi na potrzeby lokalne,  
a w efekcie również globalne.
„Pozdro!” to program profilaktyki cu-
krzycy i innych chorób cywilizacyjnych, 
skierowany w latach 2014-17 do gim-
nazjalistów, a od 2018 r. do dzieci klas 
czwartych. w ramach przedstawionej 
strategii Onz wypełnia w szczególno-
ści dwa z 17 celów: cel trzeci – dobre 
zdrowie i jakość życia, oraz siedemnasty 
– partnerstwo na rzecz celów. Jako Fun-
dacja w ramach Programu łączymy ze 
sobą środowiska: samorządowe, szkol-
ne, medyczne oraz domowe. dziecko 
dorastające w tak współpracującym 
otoczeniu, mającym wspólny cel, ma 
większe szanse na wykształcenie w so-
bie dobrych nawyków prozdrowotnych, 
które będą mu służyły w dorosłym życiu. 
Standardy Programu wypracowano, się-
gając po najlepsze dostępne rozwiązania 
i wiedzę – nie tylko Medicover i Synevo, 
ale także międzynarodowych organizacji 
i specjalistów, zajmujących się problema-
tyką epidemii otyłości i cukrzycy typu 2.
Fundacja Medicover powstała, by działać 
na rzecz społeczności lokalnych, w ra-
mach przemyślanej, wieloletniej strategii. 
dlatego tym bardziej cieszy, że zapropo-
nowane przez nas rozwiązania wpisują 
się w światowy trend i przyczyniają do 
budowania zdrowego pokolenia.

Kamila Szarejko
Kierownik Programów 

Fundacji Medicover
Kierownik Programu „Pozdro!” 

SDgs – Cele Zrównoważonego Rozwoju
Siedemnaście wzajemnie przenikających się 
i uzupełniających celów zrównoważonego 
rozwoju (SdGs) to – uzgodniony przez przed-
stawicieli państw członkowskich Onz, biznesu, 
licznych instytucji i organizacji – plan na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, umocnienia pokoju 
i wolności na świecie. SdGs mają swoje rozwinię-
cie w 169 szczegółowych celach-zadaniach. zobo-
wiązaliśmy się, razem z pozostałymi państwami 
członkowskimi Onz, zrealizować je do 2030 roku.

O FUNDAcJi

People, Planet, Prosperity, Peace oraz Partner-
ship – to pięć punktów odniesienia przenikających 
wszystkie cele SdGs. 

cele te biorą pod uwagę szerokie spektrum kwestii 
związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym:

• wyeliminowanie ubóstwa i głodu,
• poprawienie stanu zdrowia i edukacji,
• bardziej zrównoważone miasta,
• zwalczenie zmian klimatycznych,
• ochrona oceanów i lasów.
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WARSZAWA

WROCłAW

gDyNIA

128 specjalistów
zaangażowanych 

w projeKT

luBlIN

„poZdro!”F U N D A C J A

czyli KilKa KroKów do zdrowia

program „poZdro!”

„PoZdro!” – jeden z największych 
na świecie programów profilaktyki 
otyłości, nadwagi i cukrzycy typu 2 
skierowany do dzieci i młodzieży
– prowadzony jest w Polsce!

cukrzyca typu 2 to choroba cy-
wilizacyjna, nosząca znamiona 

epidemii. Jest głównie efek-
tem nieprzemyślanego 
odżywiania i braku ruchu 
– można by powtarzać te 
słowa jak mantrę, gdyby 
to wystarczyło, aby spo-

łeczeństwo je zrozumiało 
i zaczęło wprowadzać wy-

nikające z nich wnioski w czyn. 
niestety, jedno zdanie to za mało. 

Potrzebne są wskazówki, które małymi krokami 
poprowadzą człowieka przez wyboistą drogę 
zachcianek, przyzwyczajeń, powtarzanych, a nie 
zawsze korzystnych schematów do ostatecznego 
sukcesu. zmiana nawyków nie jest prosta, wyma-
ga bowiem zaangażowania, chęci i poczucia sensu 
tego, co się robi. nadziei, że zmiana przyniesie 

efekt nie tylko dla stanu naszego ciała, ale także 
w jakości życia. choć brzmi to górnolotnie, dla 
nas – osób odpowiedzialnych za „Pozdro!” od 
2013 r. – dowodem, że nasz Program tak właśnie 
działa, dając niejednemu nastolatkowi i rodzicowi 
inspirację, są historie uczestników, którzy skończyli 
Program z sukcesem. One nadają naszej pracy sens. 
w Polsce od 2013 roku przy Programie pracowa-
ło prawie 120 specjalistów, lekarzy dietetyków, 
trenerów i psychologów oraz niezastąpiony 
zespół koordynatorek lokalnych. wszyscy zgod-
nie pracowali, aby pomóc, podpowiedzieć, nie 
potępiając, a wsłuchując się z empatią w indy-
widualne potrzeby. Mamy wrażenie, że udało 
się znaleźć specjalistów, którzy kochają to, co 
robią, ponieważ aby komuś pomóc, samemu 
potrzeba mocno wierzyć w sens prowadzonych 
działań. Są to osoby z pasją, energią, z zamiło-
waniem do jakości. „Pozdro!” to szereg działań 

wspierających: spotkania indywidualne, zajęcia 
sportowe, klub rodzica, zajęcia kulinarne. Każ-
de z nich pomaga podjąć decyzję o zmianie, ale 
ostatecznie trud wprowadzenia jej w życie podej-
mują sami uczestnicy. To oni walczą o zwycięstwo  
i, co najważniejsze, ponad 60% z nich je odnosi, 
widząc u siebie m.in. więcej mięśni i mniej tłusz-
czu, a ponad 85% zauważa zmianę na znacznie 
wyższym poziomie świadomości. Gdy skończy 
się etap „nieśmiertelności” (po okresie studiów, 
około trzydziestki, może trzydziestu pięciu lat, 
następuje taki moment), kiedy pierwszy raz od-
czujemy zmniejszenie sprawności naszego orga-
nizmu, zacznie się poszukiwanie odpowiednich 
wskazówek, by móc prowadzić zdrowszy tryb 
życia. i ta młodzież, i ci rodzice i dziadkowie, już 
będą wiedzieć, od czego zacząć. 
2017 był rokiem ciekawym, gdyż skończyliśmy 
Program w Gdyni, nadal trwa on w lublinie, we 
wrocławiu i w warszawie. Przeprowadziliśmy wy-
jątkowe kampanie z influencerami i blogerami na 
temat zdrowego stylu życia oraz przekazaliśmy na-
sze know-how do rumunii, mając nadzieję, że to, 
co zbudowaliśmy do tej pory, zostanie ulepszone 
i dopasowane do potrzeb tamtejszego społeczeń-
stwa. Życzę Georgowi istrate i jego zespołowi 
powodzenia, wytrwałości i sukcesów uczestników. 

KAMIlA SZAREJKO
Kierownik Programu „Pozdro!”

20
lekarzy

17
pielęgniarek

18
trenerów

18
dietetyków

9
asystentów 7

członków 
rady naukowej4

koordynatorki
lokalne

2
osoby 
odpowiedzialne 
za komunikację

1
kierownik
Programu

17
psychologów

15
pracowników
recepcji
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2017 r. był ostatnim rokiem trwania Programu „Pozdro!” w Gdyni. Przez 4 lata 
4000 gimnazjalistów z Gdyni oraz gminy Kosakowo sprawdziło stan swojego 
zdrowia, a prawie 500 rodzin miało okazję choć raz uczestniczyć w spotka-
niach z lekarzami oraz specjalistami w ramach zOi. Byliśmy świadkami, jak 
młodzi ludzie zaczęli odważnie realizować swoje marzenia – związane ze 
sportem, nauką, rozwojem pasji, takich jak fotografia, gotowanie czy dzienni-

karstwo. wielu z nich zyskało pewność siebie i wiarę w to, że małymi krokami 
można dojść do celu, choć czasem ta droga jest wyboista. 

zamiana słodkich napojów i soków na wodę, ograniczenie słodyczy w diecie, spacery nad morzem 
z psem albo wypady na rodzinne wycieczki rowerowe – to przykłady zmian, jakie wdrożyli w swo-
im życiu nasi uczestnicy. 
radość z bycia nastolat-
kiem, energia bijąca od 
całych rodzin biorących 
udział w Programie zo-
staną mi w pamięci na 
długo. Program „Po-
zdro!” w Gdyni tworzyli 
fantastyczni, pełni pasji 
i energii ludzie, którym 
szczerze dziękuję za 
współpracę. 

ANNA FIlIPIAK
Starszy Koordynator 
Operacyjny 
Programu „Pozdro!”
Gdynia

program „poZdro!”

Którą poradę 
najbardziej 
zapamiętałeś?
(odpowiedzi absolwentów 
Programu „Pozdro!”):

• żeby jeść śniadanie… pić dużo wody… 
mniej cukru…

• pięć posiłków dziennie bez podjadania!
• jeśli naprawdę chcesz coś osiągnąć, musisz 

w starania włożyć 100% siebie.
• że brak czasu nie jest wymówką.
• żeby nie objadać się słodyczami na noc.
• żeby się więcej ruszać i mniej przy kompie.
• żeby iść drobnymi krokami do swojego celu.
• że robię to po to, by być zdrowym.
• że na jedzeniu świat się nie kończy i warto 

ćwiczyć nawet w domu.
• żeby się nie poddawać.
• ważne są nie diety, tylko sposób życia.

F U N D A C J A

patronat honorowy:

WSPARCIE śRODOWISKA 
I RODZINy:

920
uczestników zajęć 
sportowych

740
uczestników warsztatów 
edukacyjnych

40
rodziców uczestniczących 
w spotkaniach 
z psychologami

62
uczestników lekcji 
gotowania

Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy 
i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!” 
– podsumowanie Programu w gdyni:

606
uczniów (15% przebadanych) 
zakwalifikowanych do opieki 
indywidualnej

473
rodziny odbyły przynajmniej 
jedną wizytę w zintegrowanej 
Opiece indywidualnej

268
absolwentów 

10 692
pojedyncze konsultacje 
specjalistyczne

23
osoby liczył zespół, który 
przez 4 lata dbał o zdrowie 
gdyńskich rodzin
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we wrocławiu w 2017 roku nie narzekaliśmy na nudę. w czerwcu zakoń-
czyliśmy 2. cykl badań przesiewowych w 42 wrocławskich gimnazjach, 

w których przebadaliśmy łącznie 4453 dzieci. Ponad 72% rodziców 
uczniów klas pierwszych gimnazjum zaufało Fundacji Medicover  
i wyraziło zgodę na udział dzieci w badaniach przesiewowych  
w drugim roku Programu w mieście. we wrześniu rozpoczęliśmy 
realizację badań Kaz wśród uczniów klas iV wrocławskich szkół 

podstawowych. realizacja wyzwania, jakim jest przebadanie w roku 
szkolnym 2017/18 potencjalnie 5000 uczniów z ponad 60 wrocław-

skich szkół, jest możliwa dzięki zaangażowaniu zespołu 7 pielęgniarek 
oraz 4 osób asystujących w badaniach. rodziny uczestników aktywnie 

i bardzo licznie uczestniczą w zajęciach sportowych „Pozdro!” – każde spotkanie gromadzi od 
100 do 150 osób. często słyszymy od rodzin, które przychodzą do nas w sobotę, że „Pozdro!” 
to zespół fantastycznych specjalistów, którzy dają młodzieży i ro-
dzinom „sto procent wsparcia w tym, żeby dojść do celu – tylko 
trzeba chcieć”. Pierwszych 25 absolwentów Programu „Pozdro!” 
już zakończyło cykl spotkań w ramach zOi, z medalami na szyi, 
dyplomami w dłoniach. niekiedy ze łzami w oczach dziękowali za 
opiekę i inspirację do wdrażania zmian. Jesienią zespół zOi roz-
począł pracę nad zmianą nawyków 10-latków. czy udało się nam 
sprostać temu wyzwaniu, dowiemy się w przyszłym roku. 

KAtARZyNA KOStuCh
Koordynatorka lokalna Programu „Pozdro!”  
wrocław w 2016 i 2017 roku

2017 r. to ostatni rok badań przesiewowych w warszawie. dzię-
ki zaangażowaniu zespołu badającego, pomocy pracowników 

oraz dyrektorów szkół, wsparciu władz poszczególnych 
dzielnic, w czasie 3. edycji Programu przebadanych zo-
stało 6823 uczniów z 49 gimnazjów. To była fantastyczna, 
długofalowa współpraca. wierzę, że przyniosła ona wiele 
dobrego każdemu, kto mógł skorzystać z prowadzonych 
przez nas działań. To również czas pożegnań pierwszych 

89 absolwentów kończących 2-letni Program „Pozdro!”. 
Każda wprowadzona zmiana, każda pochwała usłyszana od 

rodzin zaangażowanych w projekt, dodaje motywacji do pracy. 
Mniejsze i większe sukcesy uczestników Programu oraz wiele miłych słów od jego absol-
wentów, m.in.: „czuję się lepiej sam ze sobą”, na pewno pozostaną na długo w pamięci 
organizatorów, jak i specjalistów współpracujących przy Programie.

KAMIlA MAJCZyNA
Koordynatorka lokalna Programu „Pozdro!”
Warszawa

F U N D A C J A „poZdro!”
RElACJE Z REgIONóW

zgoda na udział w badaniach „Pozdro!” była dla nas 
tak naprawdę oczywista. nie mogliśmy z niej nie 
skorzystać! Gdy tylko okazało się, że córka może 
w przyszłości być obciążona chorobą cywilizacyjną, 
z przeświadczeniem, że trzeba działać już teraz, póki 
jest na to czas, przystąpiliśmy do części zOi. Jestem 
nauczycielką wF-u i rozumiem, jak ważne i trudne 
bywa angażowanie dzieci w aktywność fizyczną, 
wpojenie im zdrowych zasad, by same dokonywały 
dobrych wyborów.
Udział w Programie dał naszej córce wiele oka-
zji do zrozumienia, jak ważne jest systematyczne 
przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia. a całej 
naszej rodzinie – mocną dawkę motywacji. do tego 
„Pozdro!” jest bardzo profesjonalnie zorganizowane, 
czuliśmy się naprawdę ważni dla specjalistów Progra-
mu. Bardzo polecamy!

Paulina Puchalska
 nauczyciel w SP 71

mama Oliwii, uczestniczki Programu 
„Pozdro!” we wrocławiu. 

700
uczestników warsztatów 
edukacyjnych „Pozdro!”

49
gimnazjów

6823
uczniów

72%
 zgód od rodziców na udział w badaniach 
przesiewowych w 2017 roku 

42
gimnazja

150
osób gromadzą 
każde zajęcia 
sportowe „Pozdro!” 
we wrocławiu

ponadprzebadaliśmy

program „poZdro!”
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nie kupimy ani nie wygramy na loterii. z kolei 
problemy ze zdrowiem bywają bardzo bolesne 
i odczuwalne każdego dnia.

jak dzisiaj patrzysz na osoby otyłe  
lub z nadwagą?
Gdy widzę osobę otyłą, nie patrzę na nią z obrzy-
dzeniem czy odrazą, tylko jej współczuję i zasta-
nawiam się, czy ta osoba na coś choruje czy po 
prostu nie chce zmienić swojego stylu życia.

co poradziłabyś osobie, która chce zmienić 
coś na lepsze w swoim życiu/wyglądzie?
Takiej osobie dałabym trzy rady: po pierwsze, 
woda to doskonały napój do szkoły, po drugie, 
owoce i warzywa muszą na stałe zagościć w two-
jej kuchni, po trzecie, ćwicz minimum przez  
40 minut 4 razy w tygodniu!

jak się czujesz dzisiaj? czy uważasz, że 
osiągnęłaś sukces? jeśli tak, to na czym 
on polega?
dzisiaj czuję się bardzo dobrze. Kiedy oglą-
dam swoje zdjęcia sprzed dwóch lat, widzę, 
że z małego, okrąglutkiego dziecka wyrosła 
kobieta, która osiągnęła coś, co dla niektórych 
bywa niemożliwe. Uważam, że odniosłam wiel-
ki sukces, największy, jaki mogłam. wygrałam 
walkę, w której mogłam przegrać, lecz nie pod-
dawałam się i walczyłam do końca.

skąd bierze się 
pewność siebie?
Pewność siebie 
bierze się z nas. 
z wiekiem prze-
stajemy zwracać 
uwagę na to, jak 
wyglądamy. im 
bardziej dojrzali 
się stajemy, tym 
bardziej akcep-
tujemy samych 
siebie.

czy można być 
idealnym? czy warto dążyć do ideału? czy 
odchudzasz się dlatego, że idealna sylwetka 
jest lansowana w reklamach?
nie da się być idealnym, gdyż każdy ma jakieś 
wady. dążenie do ideału jest ważniejsze niż sam 
cel, czyli ideał. nigdy nie uznam siebie za osobę 
doskonale wyedukowaną czy idealną pod wzglę-
dem fizycznym. zmieniam się dla siebie, nie dla 
reklam czy innych ludzi. robię to, ponieważ czuję 
się o wiele lepiej psychicznie i fizycznie, gdy widzę 
pozytywne zmiany w moim stylu życia i wyglądzie. 

dlaczego zdrowie stało się dla ciebie ważne?
Uświadomiłam sobie, że zdrowie mamy tylko 
jedno i nie jest ono rzeczą materialną. zdrowia 

Wygrałam, bo walczyłam do końca
o nieustannym dążeniu do ideału, o otyłości i nadwadze oraz o tym, jak radzić sobie z tymi 
problemami, opowiada daniela jaszczuk, absolwentka programu „pozdro!” z lublina.

Kolejny rok z rodzinami „Pozdro!” za nami – jest to 
również ostatni rok badań przesiewowych w Pro-
gramie „Pozdro!”. Od 2015 r. przez 3 edycje Pro-
gramu przebadaliśmy łącznie 4897 gimnazjalistów. 
w 2017 roku przebadaliśmy 2059 osób – frekwen-
cja wyniosła 66%. do udziału w Programie, oprócz 
miasta lublin, udało nam się zachęcić 5 sąsiadują-

cych gmin – wólkę, Jastków, wąwolnicę, Konopnicę 
i niemce. dzięki temu mogliśmy dotrzeć do większej 

liczby dzieciaków z grupy ryzyka i zaprosić ich rodziny do 
udziału w Programie. do opieki specjalistycznej zakwalifikowało 

się prawie 16% przebadanych. Od początku działania Programu „Pozdro!” ten 
sam zespół specjalistów wspiera rodziny w procesie zmiany. Mamy doskonałe 
rezultaty. nasi trenerzy zachęcają do większej aktywności fizycznej. Efekty ich 
pracy są bardzo widoczne – już ponad 1000 osób wzięło udział w zajęciach 
sportowych! w tym roku udało nam się przejechać 20-kilometrowy rajd ro-
werowy pod okiem złotych tandemowych paraolimpijek z rio, aleksandry 
Tecław i iwony Podkościelnej. Pod koniec roku już 100 uczestników Programu 
w lublinie ukończyło 2-letni cykl spotkań w „Pozdro!”, a dla nas, jako zespołu, 
najważniejsze jest to, że pomagamy i słyszymy od uczestników: „Udało się, 
dziękujemy!”.

AgNIESZKA SKOWROńSKA
Koordynatorka lokalna Programu „Pozdro!” lublin

4 lata temu braliśmy udział w Progra-
mie „Pozdro!” w Gdyni. choć od prawie 
dwóch lat mieszkamy w anglii, to wła-
śnie wam jestem wdzięczna za wpojone 
zasady zdrowego żywienia czy udziału 
w zajęciach fizycznych. Oli ćwiczy trzy 
razy w t ygodniu ,  n iedawno odniósł 
pierwsze zwycięstwo w debiutanckiej 
walce na ringu. chciałam się podzielić 
moim szczęściem, bo to nasza wygrana 
z nadwagą, lenistwem i niezdrowym sty-
lem życia! Bardzo dziękuję raz jeszcze za 
poświęcony nam czas, pomoc, wiedzę 
i zaangażowanie!

KlAuDIA SOWIńSKA
Mama Oliwera Sowińskiego

1000
osób wzięło 
udział w zajęciach 
sportowych

16%
przebadanych 
zakwalifikowało się 
do ZOi

4897
przebadaliśmy

osób

1 2 3 4 5

1 rok 2 rok

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

I II III IV V VI VII VIII

w ciągu dwóch lat trwania Programu osoby z grupy ryzyka biorą udział w ośmiu interwencjach. Każde z ośmiu spotkań obejmuje konsultacje z interdyscyplinar-
nym zespołem specjalistów, w skład którego wchodzą: lekarz, psycholog, dietetyk i specjalista od aktywności fizycznej. Ponadto przez cały czas trwania Programu 
uczestnicy projektu mają dostęp do specjalnie przygotowanego serwisu internetowego. Systematycznie wykonywane są też badania laboratoryjne.

Zintegrowana 
Opieka Inter-
dyscyplinarna, 
w skrócie ZOI

program „poZdro!”
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Z OKAZJI śWIAtOWEgO DNIA 
WAlKI Z CuKRZyCą 14 11 2017

Kampanie społeczne „poZdro!”
F U N D A C J A

Zbudowaliśmy 
pokoleniowy 
most do zdrowia!
zrealizowaliśmy dwie społeczne kampanie, 
które wzajemnie się uzupełniły. Połączyły one 
generacyjne bieguny – seniorów i młodzież – 
w działaniach na rzecz zdrowszego, lepszego 
życia, bez cukrzycy typu 2. Obie akcje wystar-
towały 14 listopada, w XXVi Światowy dzień 
walki z cukrzycą.

Platformę internetową www.ddob.com/pozdro, 
pełną patentów na zdrowsze życie, obudowaliśmy  
szeregiem działań w przyjaznej nastolatkom prze-
strzeni social mediów. dzieciaki wgryzły się w te-
matykę zdrowia i zostały „gwiazdami internetów”. 

Jako ambasadorki akcji wystąpiły popularne youtu-
berki: Billie Sparrow, True Beauty is internal – dzia-
łaliśmy na ich autorskich kanałach YT, Snapchat,
FB, instagram. Opublikowany na kanale YT Billie 
Sparrow film: „Jak zmieniło się moje ciało i życie” 
pokazał prawdziwe, motywujące historie mło-
dzieży z „Pozdro!”. O tym, jak poradzili sobie 
z prozdrowotnymi zmianami, opowiedzieli daniela 
Jaszczuk i Staś Bedyk. Film obejrzało ponad 83 tys.
internautów, wywołał kilkaset komentarzy,
wśród nich m.in.:

   madeline cze: Jejuu, świetny odcinek. zmie-
niłam całkowicie myślenie o tym zdrowym 
trybie życia. dzięki wam wiem, że mi się uda! 
dziękuję   

   erinuch richter: Świetny film. na pewno 
pomoże tym, którzy potrzebują motywacji 
i którym ciężko osiągnąć swój cel.

   ewa markiewicz: Genialny filmik:) i życzę po-
wodzenia Stasiowi i danieli w realizacji swoich 
planów na życie, aby się nie poddawali, tylko 
dążyli do celu 

   Queen :3: Bardzo wartościowy film. 

   justyna ygkf: wow! Świetny odcinek, mega-
motywujący. Mam nadzieję, że będziesz robić 
więcej filmów o tej tematyce, bo nawet nie 
zdajesz sobie sprawy, jak bardzo tym poma-
gasz. dziękuję!

   Felicja: dzięki za ogromną inspirację. dzięki 
za motywację.

Przeprowadziliśmy też konkurs na najlepszy 
amatorski film na YT, przekonujący do zdrowych 
nawyków. w nagrodę gościliśmy 4 laureatów 
– młode, ciekawe osobowości – na profesjonalnych, 

studyjnych warsztatach youtube’owych z wroobel-
kiem (weroniką Szymańską). Uczestnicy zagrali też 
w spocie dla „Pozdro!”.

Internetowa kampania z Daily Dose of Beauty 
(DDOB) – dzieciaki inspirują do zdrowych zmian

Statystyki kampanii internetowej:

7000
liczba polubień: liczba wyświetleń:

 1 770 000 400
liczba komentarzy:

Katarzyna Walczak-Szepczyńska
Specjalista ds. Komunikacji Fundacji Medicover

weronika Szymańska (Billie Sparrow) i adrianna Kępka (True Beauty is internal)
– ambasadorki Kampanii „Pozdro!” w social mediach. 

program „poZdro!”
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Jeżeli jesteś rodzicem, który korzysta z pomocy 
dziadków w opiece nad swoimi pociechami, pewnie 
znasz zjawisko rozpieszczania wnuków słodyczami 
przy każdej nadarzającej się okazji? niektórzy znają 
też dziadkowe triki naturalnego przygotowywania 
jogurtu i serków, co bardzo się chwali, ale sami se-
niorzy rzadko z tego korzystają, uważając tę wiedzę 
za zbyt staromodną. 
realizując Program „Pozdro!”, zrozumieliśmy, 
z jakimi odczuciami boryka się rodzic, chcący dbać 
o zdrowie swojego dziecka, a z jakimi bardzo ko-
chający swoje wnuki dziadkowie, chcący czuć się 
potrzebni. Kampanią superdziadkowie.pl chcie-
liśmy zdjąć z rodziców „odpowiedzialność za cały 
świat”, a babciom i dziadkom pokazać, że można 
rozpieszczać tak, by było i miło, i zdrowo.

Elementy obu kampanii, trwających do lutego 2018 r., choć miały różnych odbiorców, łączył wspólny 
mianownik: zdrowy styl życia, ruch i dieta, które mogą uchronić cię przed cukrzycą typu 2. 14 11 uzupeł-
niła je akcja solidarności przeciw cukrzycy, wyrażona przez niebieskie iluminacje budynków w miastach 
„Pozdro!” i ekspozycję haseł nawiązujących do Śdwzc lub akcji „Pozdro!” 

Złe odżywianie i brak ruchu sprawia, że coraz więcej dzieci jest narażonych 
na cukrzycę typu 2. Sprawdź, jak zadbać o zdrowie swoich wnuków na

Superdziadkowie 
mogą dać 
wnukom więcej 
niż słodycze

Wspólny mianownik

w raMacH KaMPanii POwSTałY: 

strona www.superdziadkowie.pl pełna rad, jak 
przekonać wnuki do zdrowych nawyków i wyko-
rzystać własne atuty, czerpiąc z tego, co za dawnych 
lat było dobre – a było wiele! – w kontekście zdro-
wego żywienia. 

Bezpłatne warsztaty dla seniorów, podczas 
których lekarze, dietetycy, psychologowie i specjali-
ści zdrowia publicznego uczyli, jak zdrowo rozpiesz-
czać (warszawa 09.01.2018, Kraków 29.01.2018). 

spot edukacyjny emitowany w komunikacji 
i przestrzeni miejskiej w lublinie, warszawie, 
we wrocławiu i w Gdyni (miastach „Pozdro!”). 
Mieliśmy szansę dotrzeć do około 1 mln odbiorców! 

partnerzy kampanii superdziadkowie.pl: Miasto Kraków, Gdynia Moje Miasto, Mza warszawa, 
zKM Gdynia, MPK lublin, MPK wrocław, Fundacja nasza wspólna Przyszłość, PGE narodowy, Ströer, 
Premium Outdoor, UrbaninFO.tv, Medicover, Synevo laboratoria Medyczne, hotel intercontinental 
warszawa. patron medialny: Kraków.pl. 

wsparli nas: Stadion arena lublin, centrum Spotkania Kultur w lublinie, centrum liM oraz nowi 
partnerzy: PGE narodowy i Muzeum narodowe w warszawie. 

RADA NAuKOWA PROgRAMu

Dr n. med. Piotr Soszyński
Członek Zarządu Medicover Polska
Przewodniczący Rady Naukowej 
Fundacji Medicover 

Marcin Radziwiłł
Prezes Fundacji Medicover

Prof. leszek Czupryniak
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego

Prof. Małgorzata Myśliwiec
Przewodnicząca Sekcji Pediatrycznej PTD

Prof. Per-Olof Berggren
Instytut Karolinska, Szwecja

Program „Pozdro!” ma ogromne znaczenie społeczne i zdrowot-
ne, ale także może przynieść wiele nowych odkryć i wniosków 
o charakterze naukowym na skalę światową. dotychczas istniało 
niewiele tego typu badań, dotyczących bardzo dużej grupy nasto-
latków z otyłością i z podwyższonym ryzykiem rozwoju chorób 
cywilizacyjnych, łączących obserwacje epidemiologiczne ze 
sprawdzeniem skuteczności długoterminowej interwencji. rada 
naukowa, w której skład wchodzą wybitni specjaliści, nadzoruje 
przebieg „Pozdro!” i skupia się na podsumowaniu naukowym 
danych. wstępne wyniki wskazują, że program jest skuteczny, 
ale na szczegółowe wnioski musimy poczekać do ich publikacji 
planowanej w 2018/2019.

Piotr Soszyński
dyrektor ds. Medycznych

członek zarządu Medicover Polska
Przewodniczący rady naukowej Programu „Pozdro!”

Dr n. med. tomasz Anyszek
Dyrektor Generalny, Synevo Sp. z o.o.

Dr n. med. Michał Brzeziński
Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa 
Programów Zdrowotnych, Sekretarz Rady 
Naukowej

Dr n. med. Jacek Walewski
Diabetolog, Zastępca Regionalnego Dyrektora CM 
ds. Medycznych

Dr n. med. Monika lech
Pediatra, Diabetolog, Szpital Medicover 

Dr n. o zdrowiu Marek Jankowski
Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa 
Programów Zdrowotnych

program „poZdro!”
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Stowarzyszenie Medicover aktywnie 
działa na rzecz zapobiegania cukrzycy 
typu 2, realizując Program „încerc”, 
skierowany do uczniów klas 5 w Ploiești. 

Pod koniec 2016 r. rozpoczęliśmy emocjonującą, pełną wspaniałych działań podróż, której celem 
jest pomoc w zapewnieniu dzieciom lepszego życia. nasze dwa główne obszary działalności, 
czyli zaangażowanie pracowników Medicover w ramach wolontariatu na rzecz potrzebujących 
dzieci oraz program zapobiegania cukrzycy skierowany do dzieci z klas piątych, w co najmniej 
dwóch miastach sprawiły, że cały wysiłek i pasję skupiliśmy na tworzeniu efektów o wielkiej 
sile i wartości! dzięki ogromnemu doświadczeniu naszych koleżanek i kolegów z Fundacji 
Medicover w 2017 r. udało nam się zrealizować największy program profilaktyki cukrzycy typu 2 
w rumunii, mający na celu przebadanie przynajmniej 12 tysięcy uczniów i zapewnienie coachin-
gu zdrowotnego 3 tysiącom uczniów zagrożonych ryzykiem tego typu cukrzycy.
Pierwsze miasto, w którym ruszyliśmy z programem „încerc” we wrześniu 2017 r., Ploiești, 
okazało się bardzo dobrym wyborem. Jest to region w rumunii z największą liczbą za-
chorowań na cukrzycę. Jego władze zapewniły duże wsparcie przy realizacji projektu. 
dyrektorzy szkół oraz wychowawcy od samego początku byli po naszej stronie i pomogli 
przy uzyskiwaniu zgód na badania od rodziców. dziękujemy bardzo za ciepłe przyjęcie, 
liczymy na wasze wsparcie w kolejnych latach!
na 2018 r. przygotowujemy rozpoczęcie programu coachingu zdrowotnego dla zagrożonych 
cukrzycą dzieci z Ploiești oraz ich rodzin. Ponadto wystartujemy z Programem w kolejnym 
mieście. Program „încerc” będzie jednym z projektów, które podniosą jakość życia nie tylko 
samych beneficjentów, ale także całego rumuńskiego społeczeństwa!
dziękujemy, że uczestniczycie w tej inicjatywie!

george Istrate
dyrektor Generalny

Stowarzyszenie Medicover 

PRogRam „încerc”

 w rumunii
program „încerc”

Program „încerc” 
w Rumunii – 
Ploiești.
Beneficjenci 
– dzieci 
z grupy ryzyka 
zachorowania na 
cukrzycę typu 2.

30
szkół uczestniczących 
w Programie „încerc” 
w Ploiești 

1000
zdiagnozowanych  
uczniów klas 5

ponad

70%
podpisanych zgód rodziców 
na udział dzieci w Programie 
„încerc”
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Stowarzyszenie Medicover 
obchodzi światowy Dzień Cukrzycy 
programem „încerc” oraz innymi 
powiązanymi działaniami 

w 2017 roku Stowarzyszenie Medicover 
zorganizowało szereg bardzo udanych 
działań realizowanych przez wolontariu-
szy. To dla mnie źródło dumy i ogromna 
przyjemność, że pracownicy Medico-
ver są tak zaangażowani we wspieranie 
działań Stowarzyszenia. wdrożenie pro-
gramu profilaktyki „încerc” w Ploiești 
pomoże podnieść świadomość długofa-
lowego ryzyka związanego z cukrzycą 
i innymi chorobami cywilizacyjnymi. 
widzimy pierwsze efekty: wdrożenie 
tego Programu już doprowadziło do 
istotnych zmian w życiu dzieci i rodzin 
w nim uczestniczących.

Adrian Peake
dyrektor zarządzający  

Medicover rumunia

PRogRam „încerc”

Każdego roku 14 listopada jest obchodzony 
Światowy dzień cukrzycy. z tej okazji Stowa-
rzyszenie Medicover zorganizowało w Ploiești 
akcję, w ramach której nauczyciele ze szkół 
w tym mieście skorzystali z bezpłatnego po-
miaru wskaźników masy ciała za pomocą pro-
fesjonalnego urządzenia „Tanita” oraz badania 
poziomu cukru we krwi. Te działania uzupeł-
niły rozpoczęty dwa miesiące wcześniej, we 
wrześniu 2017 roku, ogólnokrajowy program 
profilaktyki cukrzycy typu 2 i innych chorób 
cywilizacyjnych skierowany do uczniów klas 
piątych – Program „încerc”. 
wdrożony po raz pierwszy w Ploiești Pro-
gram „încerc” od samego początku spo-
tkał się z bardzo pozytywnym odzewem 

Ploiești było pierwszym rumuńskim 
miastem real izującym Program 
profilaktyczny „încerc”, dlatego 
stanęliśmy w obliczu nowych wy-
zwań. Jestem bardzo szczęśliwa, że 
wspólnie z zespołem Stowarzysze-
nia Medicover udało nam się świet-
nie zainaugurować ten Program 
i dotrzeć do niemal wszystkich szkół 
w Ploiești.

Anca Coman
dyrektor regionalny Medicover 

clinics East, dyrektor Medicover 
Ploiești

i nieocenionym wsparciem miejscowych 
władz, prasy i całej społeczności, za co wszyst-
kim jesteśmy ogromnie wdzięczni. 
Okręg Prahova, w którym leży Ploiești, należy 
do regionów o największej w rumunii liczbie 
zachorowań na cukrzycę. dlatego chcemy 
skłonić lokalną społeczność do zdrowego 
stylu życia przez propagowanie odpowied-
niego sposobu odżywiania oraz aktywności 
fizycznej. Takie działania powinny przyczynić 
się do zapobiegania cukrzycy typu 2 oraz in-
nym chorobom spowodowanym stylem życia. 

Obecnie w Programie „încerc” uczestniczy  
30 szkół z Ploiești. Jesteśmy dumni, że już ponad 
70% rodziców i opiekunów wyraziło zgodę na 
zapisanie ich dzieci do Programu „încerc”.
Kompleksowość programu zapobiegania i zin-
tegrowana kampania informacyjna przyciągnęły 
uwagę świata medycznego i doprowadziły do 
zaproszenia przedstawicieli Stowarzyszenia 
Medicover, by przedstawili szczegóły Progra-
mu „încerc” podczas kongresu rumuńskiej 
Federacji diabetologicznej, Żywienia i cho-
rób Metabolicznych – odbył się on w dniach 
8-11listopada w Sibiu. 
Stowarzyszenie Medicover dąży do bycia lide-
rem działań na rzecz zapobiegania cukrzycy 
typu 2 u dzieci, chcemy je aktywizować i za-
chęcać do poznawania zdrowego stylu życia. 
zapobieganie zaczyna się od nas!
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Rajd RoweRowy

cuKrzycy Typu 2
raZeM przeciwKo

F U N D A C J A

Wykołujmy cukrzycę!

V RAJD ROWEROWy 
„RAZEM PRZECIWKO CuKRZyCy tyPu 2”

16

cukrzyca to nasz wspólny wróg!
rajd rowerowy był dobrą okazją, 
żeby ją trochę pogonić! w niebieskich 
Miasteczkach dzieliłyśmy się naszymi 
zdolnościami manualnymi w kłuciu 
palców, a także doradzałyśmy, jak walczyć 
z cukrzycą od Małego do dużego!
w wolnych chwilach poprawiałyśmy 
własną formę na miniobozie biegowym. 

Magdalena lasoń
Pielęgniarka, cM aleje Jerozolimskie

Kasia Madej
zastępca Kierownika 

Pracowni Mikrobiologii Synevo

rajd rowerowy z Berlina do Gdyni był naj-
lepszym wydarzeniem integracyjnym,  ja-
kie kiedykolwiek przeżyliśmy. 8 Polaków  
i 8 niemców z zupełnie różnymi doświad-
czeniami i stanowiskami (lekarze, diagności, 
pracownicy sprzedaży, iT, administracji), 
wszyscy staliśmy się jedną drużyną i jeste-
śmy w kontakcie, mimo że od wspólnej 
wyprawy minęło wiele czasu.

Daniel hefel
Vice President Business development  

Medicover diagnostic 
Services / Synevo division

1000 PrzEJEcHanYcH KilOMETrów, 
2800 PrzEBadanYcH OSóB 

V rajd rowerowy wolontariuszy Fundacji Medico-
ver „razem przeciwko cukrzycy typu 2” zakończył 
się 18 czerwca 2017 r. wielkim finałem w Gdyni. 
wyprawą od Tatr po Bałtyk, badaniami w 6 nie-
bieskich Miasteczkach w Krakowie, we wrocławiu, 
w zielonej Górze, Poznaniu, Bydgoszczy i Gdyni 
– pracownicy różnych spółek Medicover „wykoło-
wali” cukrzycę zdrowym stylem życia!  

TraSa V raJdU rOwErOwEGO 
„razEM PrzEciwKO cUKrzYcY TYPU 2”

Uczestnicy rozpoczęli podróż 11 czerwca  w za-
kopanem, do Gdyni dotarli 18 czerwca. Trzy dni 

wcześniej w Poznaniu dołączył do nich drugi zespół ko-
larzy, który wystartował 13 czerwca z Berlina. na trasie 
rajdu powstawały niebieskie Miasteczka, gdzie każdy 
odwiedzający mógł bezpłatnie sprawdzić stan swojego 
zdrowia, zasięgnąć porady specjalistów i dowiedzieć się, 
jak zapobiegać cukrzycy typu 2.

Fundacja Medicover już po raz piąty, czerpiąc z zaplecza 
i doświadczenia medycznego Medicover, zorganizowała 
charytatywny rajd rowerowy, by zwrócić powszechną 
uwagę na ten rosnący problem.

Finał raJdU – „POzdrO!” 
dla rOwErzYSTów 

38-osobową ekipę kolarzy na mecie 
na skwerze Kościuszki w Gdyni witali 
widzowie, kibice, spacerowicze i przy-

jaciele, a także zespół Fundacji Medicover, 
z prezesem Marcinem radziwiłłem na czele. 

Po dłuższej chwili powitań dał się słyszeć okrzyk: 
„idziemy do wody!”. i… rowerzyści ruszyli żwa-
wo w stronę plaży, by, ku zdziwieniu licznych 

plażowiczów, w kompletnych rowerowych strojach 
wbiec do zimnego Bałtyku. Tradycji stało się zadość, rajd 
został przypieczętowany.

Start Meta

Niebieskie 
Miasteczko

LEGENDA

ZAKOPANE

GDYNIA

KRAKÓW

WROCŁAW

POZNAŃ

ZIELONA
GÓRA

BERLIN

BYDGOSZCZ

Połączenie 
tras
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honorowe
patronaty
miast

Rajd RoweRowy

parTnerzy rajdu
accu-chek, centrum Medyczne damiana, Healthy 
workplaces for all ages, Medicover apteka, Me-
dicover, Medi Partner, Medicover Stomatologia, 
Miasto Kraków, Ogólnopolski Program Profilaktyki 
cukrzycy i chorób cywilizacyjnych „Pozdro!”, 
Polska Federacja Edukacji w diabetologii, Polskie 
Stowarzyszenie diabetyków, Pr1ME Fitness & wel-
lness, rehasport clinic, roche, Skleprowerowy.pl, 
Synevo, Schwinn cycling. patronaty: Prezydent 

Miasta Poznań Jacek Jaśkowiak, Prezydent 
Miasta Gdyni wojciech Szczurek, dyrektor 
wydziału zdrowia i Spraw Społecznych Miasta 
wrocławia Joanna nyczak, Prezydent Miasta 
Bydgoszczy rafał Bruski.

paTronaTy medialne: 
radio Merkury Poznań, TVP3 Poznań,  
mojacukrzyca.org, krakow.pl

Jesteśmy zaszczycone udziałem 
w rajdzie rowerowym „razem 
przeciwko cukrzycy typu 2”. Jako 
sportowcy szczególnie stawiamy na 
profilaktykę, której w codziennym życiu 
u większości osób niestety brakuje. 
zawsze propagujemy zdrowy styl życia, 
zachęcamy do badań i podnoszenia 
świadomości na temat stanu zdrowia. 
nadmiar obowiązków i brak czasu 
negatywnie wpływają na nasze zdrowie, 
dlatego szczególnie zachęcamy do 
profilaktyki i regularnego wykonywania 
badań. Sport to zdrowie! 

Iwona Podkościelna 
i Aleksandra tecław 

złote Medalistki Paraolimpijskie 
z rio 2016 r. w Kolarstwie Tandemowym 

Statystyki

38
uczestników 4 kraje

(Polska,  
niemcy,  
rumunia,  
Ukraina)

trasy:

1020 km 781 km
zakopane-
-gdynia Berlin-gdynia 2

paraolimpijki, 
złote medalistki 
z rio de Janeiro

7
niebieskich
Miasteczek

3
eskorty
policyjne

100%
satysfakcji

17
partnerów  
akcji

2
karetki
eskortujące 
kolarzy
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Rekord badań 
– ponad 2800 
osób sprawdziło 
swój stan 
zdrowia
we wszystkich niebieskich Miasteczkach – 
przystankach na trasie rajdu –  przez jeden dzień 
oferowano lokalnym społecznościom badania 
i konsultacje specjalistów. Każdy odwiedzający 
mógł bezpłatnie zmierzyć poziom cukru, ciśnie-
ni, cholesterol, określić swój wiek metaboliczny 
i skład ciała specjalistyczną wagą do bioimpedancji. 
w zależności od miasta do dyspozycji zaintereso-
wanych byli też dietetycy, fizjoterapeuci, stomato-
lodzy czy dermatolodzy. Stan zdrowia sprawdziło 
aż 2800 osób. To rekord! w ubiegłorocznej akcji 
udało się pomóc 2000 osób.

Mistrzynie 
olimpijskie 
– wyjątkowe 
uczestniczki 
Rajdu
w rajdzie, oprócz wolontariuszy – pracowników 
Grupy Medicover – przedstawicieli 4 różnych 
krajów (Polski, niemiec, rumunii i Ukrainy),  
wzięły udział trzykrotne mistrzynie świata oraz 
złote medalistki paraolimpijskie z rio de Janeiro 
w kolarstwie tandemowym – iwona Podkościel-
na i aleksandra Tecław, wyrażając w ten sposób 
wsparcie dla walki z epidemią cukrzycy i zachęca-
jąc do zdrowej, sportowej profilaktyki.

w rajd rowerowy jestem zaanga-
żowana jako uczestnik i organiza-
tor. Udział w nim to niesamowita 
przygoda, a koordynowanie tak 
dużego przedsięwzięcia stanowi 
ciekawe wyzwanie i niezapomniane 
doświadczenie.

Marta liszewska
Koordynator ds. Projektów 

w Fundacji Medicover



runMedicoverrun – razem dla zdrowia – czyli aktywne świętowanie powstania firmy. Entuzjaści 
biegania z Medicover (tak z obszaru Healthcare Services, jak i diagnostic Services) zostali zaproszeni 
do udziału w projekcie runMedicoverrun, polegającym na rywalizacji w czterech półmaratonach: 
w Berlinie, warszawie, Kijowie i Bukareszcie. w poszczególnych biegach drużyny składały się  
z 11 uczestników spoza kraju będącego gospodarzem oraz z 11 koleżanek i kolegów z lokalnych 
jednostek biznesowych (11+11=22).

czyli Biegniemy 
razem dla zdrowia

runMedicoverrun
F U N D A C J A

rmr w liczBach

Berlin, warszawa, Kijów, Bukareszt
4 miasta

z krajów innych niż gospodarze: Gruzja, 
niemcy, Polska, rumunia, Serbia i Ukraina

40 biegaczy

łączny pokonany dystans:

2000 km

pobiło swoje rekordy życiowe

ponad 50 biegaczy

MeDicOVer rUNNerS

dla mnie Medicover runners było 
ważnym doświadczeniem, jestem za-
dowolona i zaszczycona samą możliwo-
ścią startu, byciem częścią Medicover 
runners. Spotkałam cudownych ludzi 
i mogłam nawiązać z nimi bliższe rela-
cje. liczę na możliwość kontynuowania 
w przyszłości tej przygody.

Ramona Diaconesea
rumunia

ponad

z lokalnych jednostek 
biznesowych

60 biegaczyponad
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Bieganie wiele mnie nauczyło. warto 
wiedzieć czego się chce i do tego dążyć, 
bez względu na różne przeciwności. 
razem zwyciężamy!

Vladan Ristovic 
Serbia

Jest to świetna okazja do zawarcia nowych 
relacji z pracownikami, których znasz od 
dawna. i do poznania się z ludźmi z innych 
krajów. do znalezienia się w towarzy-
stwie ludzi, którzy inspirują do nowych 
osiągnięć. To szansa na pokonanie siebie!

Ihor Kyshchak
Ukraina



zgodnie z misją Fundacji Medicover w obszarze promocji pra-
widłowego stylu życia oraz poprawy i utrzymania dobrego stanu 
zdrowia, już po raz piąty pracownicy Medicover przygotowywali 
się wspólnie pod okiem trenera do startów w barwach drużyny 
Medicover runners. Przez cały sezon trwania projektu kilka-
dziesiąt osób w aktywny sposób spędzało wolny czas, szlifując 
formę lub po prostu dbając o swoje zdrowie. Bo ruch fizyczny, 
a w szczególności wysiłek aerobowy, pomaga zmniejszyć ryzyko 
chorób serca, utrzymać prawidłową masę ciała, wzmocnić mię-
śnie oraz kości czy po prostu poprawić samopoczucie. 

runners
Medicover

F U N D A C J A

MeDicOVer rUNNerS
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dla mnie był to już kolejny sezon w Me-
dicover runners. Pełen sportowych 
wyzwań, nowych, rozbieganych ludzi 
i uśmiechniętych twarzy. współpraca 
z taką drużyną to wspaniałe doświad-
czenie, a motywowanie, wspieranie 
i trenowanie jej członków to zaszczyt, 
nobilitacja, ale jednocześnie i wyzwanie. 
Każdy metr pokonany przez biegacza 
Medicover runners sprawił mi mnó-
stwo satysfakcji, radości, a przy okazji 
trenerskiej dumy.

Jacek Wichowski
Trener drużyny Medicover runners

Przede mną czwarty sezon w Medicover 
runners. Bardzo się cieszę na samą myśl 
o środowych spotkaniach z drużyną Me-
dicover. w tym czasie poznałem wielu 
biegaczy, z którymi trenuję i biegam na im-
prezach, spędzając aktywnie czas. dzięki 
ich wskazówkom oraz wsparciu Jacka 
poprawiłem swoją technikę, przekracza-
jąc własną strefę komfortu. w tym roku 
czekają nas nowe wyzwania, m.in. start 
w międzynarodowej sztafecie Ekiden. 
zachęcam wszystkich do trenowania 
z nami, dla aktywności, lepszego samopo-
czucia i pokonywania własnych słabości.

Paweł Mazurkiewicz
Specjalista ds. Sprzedaży Telefonicznej 

do Klienta indywidualnego

Medicover runners to drużyna, która 
wzajemnie się motywuje do osiągania 
lepszych wyników, pokonywania coraz 
dłuższych dystansów oraz własnych 
słabości. atmosfera w grupie jest 
wspaniała, wspieramy się i dajemy 
sobie oparcie w trudnych chwilach. Po 
starcie wiesz, że na mecie będzie czekać 
ekipa, która trzyma za ciebie kciuki. 
Grupa, dzięki której pokonałaś kolejne 
przeszkody, osiągając swój wymarzony 
cel. Taka ekipa to skarb.

Agnieszka Matusik
Specjalista ds. dokumentacji 

Korporacyjnej

w tym projekcie każdy znajdzie miejsce dla siebie, niezależnie od poziomu 
sportowego, jaki reprezentuje. Program zajęć jest tak dopasowany, żeby wszy-
scy mogli ćwiczyć z obciążeniami adekwatnymi do możliwości oraz obranego 
wcześniej celu. 



F U N D A C J A remont 
IOP OtWOCK 

najwięKszy projeKT wolonTariacKi w hisTorii Fundacji medicover 

interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (iOP) jest 
unikalnym w skali kraju i jedynym w wojewódz-
twie mazowieckim ośrodkiem interwencyjnym 
przyjmującym w nagłych sytuacjach kryzysowych 
noworodki i niemowlęta pozbawione czasowo 
lub trwale opieki rodziców. Jego działalność służy 
ochronie najmłodszych przed negatywnymi skut-
kami sieroctwa.

SzPiTalnY na dOMOwY 

dzięki wsparciu Fundacji Medicover i Stowa-
rzyszenia Przyjaciół domu nazaret na przeło-
mie listopada i grudnia 2017 roku (20 listopada 
– 15 grudnia), w kilka tygodni, przeprowadzony 
został generalny remont Ośrodka. Metamorfozę 
wnętrz zaprojektowano z ogromną czułością, aby 
każdy metr kwadratowy Ośrodka zamienił się ze 
„szpitalnego” na „domowy”. Przytulne teraz 
pokoje wypełniły pastelowe kolory, wstawiono 
nowe, białe łóżeczka, jasne meble i półki, nowe 
zabawki. 

zaKrES Prac

Prace miały szeroki zakres. wymieniono m.in. insta-
lację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, wszystkie 
pomieszczenia odświeżono i pomalowano. Odpo-
wiednio dobrane oświetlenie nadaje wnętrzom 
przytulną, domową atmosferę. na korytarzu 
stanęły wygodne sofy. natomiast pomieszczenie 
rehabilitacyjne wyposażono w duże lustra, które 
są wykorzystywane m.in. podczas zajęć senso-
rycznych i ruchowych. na podłodze znalazły się 
profesjonalne rehabilitacyjne materace ze specjal-
ną powłoką. Maluszkom podarowano nowe bujaki 
i karuzele z pozytywkami. wnętrze Ośrodka po 
generalnym remoncie jest przytulne, funkcjonalne 
i przestronne.

wSPólnOTa dOBra

zamierzeniem było, by dosłownie każdy mógł 
włączyć się w akcję i stworzyć wspólnotę dobra 

niesionego dla osamotnionych, maleńkich dzie-
ci. Można było wesprzeć akcję indywidualnie, 
organizując się w ramach działu, zapraszając 
do udziału swoich przyjaciół, a nawet firmy czy 

podwykonawców, z którymi na co dzień współ-
pracujemy. i tak się stało! Moc pomocy, która przy-
szła z tak wielu stron, przerosła nasze najśmielsze 
oczekiwania!

AKcJe WOLONtAriAcKie

remont interwencyjnego Ośrodka 
Preadopcyjnego był niezbędny, żeby 
podnieść komfort życia naszych 
podopiecznych. dzieci muszą mieć 
zapewnione odpowiednie bodźce 
wzrokowe i dotykowe. Tak ogromna 
zmiana w Ośrodku podniosła również 
komfort pracy personelu. wrażenia 
po remoncie, zarówno pracowników 
Ośrodka, jak i samej Fundacji rodzin 
adopcyjnych, a także wszystkich, 
którzy widzieli Ośrodek przed i po, 
są niesamowite. remont nie byłby 
możliwy, gdyby nie działania wolon-
tariuszy i kilkudziesięciu firm, które 
pokazały, że we wspólnym, dobrym 
celu i działając razem, poświęcając 
swój czas, można zdziałać cuda.

Dorota Polańska
dyrektor iOP

razem z agatą wojtynek włożyłyśmy 
w to całe serce, bo sprawa jest nieba-
nalna i czułyśmy, że warto ją wspomóc. 
cała moja firma włączyła się w projek-
towanie, wspólnymi siłami udało nam 
się zrealizować projekt, który – mam 
nadzieję – się podoba. chciałam stwo-
rzyć dla dzieci przebywających w iOP 
najpiękniejsze pokoje na świecie, żeby 
na te kilka tygodni czy miesięcy miały 
poczucie, że to jest ich dom. chciałam 
też, aby całej ekipie ośrodka było po 
prostu wygodniej, łatwiej i przyjemniej. 
Mam nadzieję, że dzieci i opiekunowie 
będą się tu czuli dobrze.

Roma Kulczyk  
architekt, autorka projektu  

nowych wnętrz iOP 
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AKcJe WOLONtAriAcKie

czasami na naszej drodze pojawiają 
się zadania, obok których nie da się 
przejść obojętnie. Możliwość do-
dania podopiecznym i opiekunom 
interwencyjnego Ośrodka Preadop-
cyjnego odrobiny koloru, większego 
komfortu i ciepła jest dla nas wszyst-
kich wyzwaniem, ale również wielką 
radością. cieszę się, że mogłam być 
częścią tego przedsięwzięcia i miałam 
okazję pracować przy nim z tyloma 
wspaniałymi ludźmi, którzy bez na-
mysłu oferowali pomoc swoich rąk, 
głów i serc. 

żaneta Sapryk-Rutkowska 
Młodszy Kierownik ds. Projektów 
inwestycyjnych, Medicover

dwie aKcje wolonTariacKie 
w Tr aKcie Trwania projeKTu: 

Przygotowanie Ośrodka  
do remontu
 
wolontariusze Fundacji Medicover pakowali 
i wynosili wszystko: ubranka, pieluszki, łóżeczka 
i inne meble. Koleżanki, które codziennie mi-
jamy w biurowym korytarzu, zamieniły szpilki 
na wygodne buty i z ogromnym zapałem nosiły 
wielkie kartony i rozkręcały łóżeczka. Panowie, 
zazwyczaj „krawaciarze”, dzielnie rozprawiali się 
z wyniesieniem najcięższych mebli. Żadna praca 
nie była nam straszna! 17.11.2017 r. o godz. 16 za-
meldowalismy gotowość Ośrodka do rozpoczęcia 
prac budowlanych.

Sprzątanie po remoncie 

Ekipa pucująco-montująca, zwarta i gotowa, 
czyli wolontariusze Fundacji Medicover, ochoczo 
zabrała się do pomocy w doprowadzeniu iOP 
do stanu używalności po remoncie. zadania 
specjalne – jak mycie okien wieczorową porą, 
bo wcześniej nie było to ani możliwe, ani 
zasadne – wykonane. dla nas nie ma rzeczy 
niemożliwych, aby maluszki miały czysto, 
jak najporządniej i najpiękniej. dziękujemy 
wszystkim, którzy 13 i 14 grudnia przyjechali 
i zostawili tu serce oraz sporo wysiłku. nie było 
łatwo, wbrew temu, co zostało uwiecznione 
na zdjęciach. a bez was to by się nie udało. 
dziękujemy!

sTaTysTyKi

Koordynacja 
projektu:  
Fundacja Medicover 

146
darczyńców 
indywidualnych 50

zaangażowanych
firm

ponad

35
osób koordynujących i wspierających 
przygotowanie projektu 

400 
tyS. Zł

wartość 
projektu: 
ponad
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F U N D A C J A FuNDACJI MEDICOVER
Akcje wolontariackie

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”

ONKOBIEg pełen serca

26 sierpnia wspólnie odnowiliśmy Ośrodek 
dla Osób niepełnosprawnych „Otwar te 
drzwi” w warszawie. dzięki dobrym ser-
com wolontariuszy Fundacji Medicover pod-
opieczni Ośrodka będą mieli znacznie lepsze 
warunki do realizacji siebie w pracowniach 
terapii manualnych. warsztaty Terapii za-
jęciowej Stowarzyszenia „Otwarte drzwi”,  
ul. równa 10 w warszawie, to zajęcia rehabi-
litacyjne dla dorosłych osób z niepełnospraw-
nością intelektualną, stwarzające możliwość 
ich rehabilitacji społecznej i zawodowej. ce-
lem jest wyuczenie lub przywracanie umiejęt-
ności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Partnerem wydarzenia była firma  
akzonobel.

3 września odbył się 10. OnKOBiEG. rokrocznie 
biorą w nim udział setki osób: pacjenci onkolo-
gii, rodziny z dziećmi, ludzie dobrej woli. Udział 
może wziąć każdy, komu pozwala na to stan 
zdrowia. w tym roku biegły nawet… psiaki. Trasa 
prowadzi pomiędzy dwoma szpitalami: centrum 
Onkologii a instytutem Hematologii.

Bieg trwa 60 minut, a w tym czasie każdy 
uczestnik może pokonać trasę w dowolny 
sposób i dowolną ilość razy. w tym biegu nie 
ma wygranych ani przegranych, nie chodzi tu 

bowiem o pokonanie rywali. celem wydarzenia 
jest wsparcie i wyrażenie solidarności z osobami 
chorymi na nowotwory. na mecie uczestnicy 
otrzymują pamiątkowe medale oraz poczęstu-
nek. Tak było również tym razem.

Przyjaciele i wolontariusze Fundacji Medicover 
współtworzyli to niecodzienne wydarzenie, 
wspierając je od strony „technicznej”: rozkładali 
miasteczko, wskazywali trasę biegu, a także moc-
no dopingowali uczestników, używając do tego 
celu niezawodnych pomponów. 

AKcJe WOLONtAriAcKie

Od 11 lat OnKOBiEG promuje wspieranie 
pacjentów onkologicznych i ich rodzin. 
a także szerzy działania edukacyjne oraz 
popularyzacyjne, zachęcając społeczeństwo 
do aktywności fizycznej. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni Fundacji Medicover i wszystkim 
wolontariuszom – każdemu z osobna – za 
zaangażowanie i pracę wykonaną podczas 
OnKOBiEGU. razem współtworzymy 
świadomą i wrażliwą na potrzeby innych 
społeczność.

Szymon Bubiłek
członek zarządu

Stowarzyszenie Pomocy chorym  
na Mięsaki „SarcOMa”
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Pracownicy cM aleje Jerozolimskie chętnie 
biorą udział w różnych akcjach wolonta-
riackich. Od samego początku działania 
„Pozdro!” nasza przychodnia przyjmuje 
w soboty pacjentów Fundacji. Pracownicy 
cM aleje zgłaszają się do różnych akcji or-
ganizowanych przez Fundację Medicover. 
dlatego, kiedy myśleliśmy o tym, że chętnie 
spotkalibyśmy się w ramach integracji, za-
padła decyzja o zorganizowaniu akcji razem 
z Fundacją. dagmara i agnieszka znalazły 
dla nas instytucję potrzebującą pomocy 
– dom Samotnej Matki na Tarchominie. 
Przed wyjazdem zebraliśmy od pracowni-
ków cM aleje pieniądze, za które kupiliśmy 
najpotrzebniejsze produkty żywnościowe. 
dagmara i agnieszka zorganizowały superza-
bawę dla dzieci mieszkających w tym domu. 
Kasia i Ewelina dzielnie pomagały w pracach 
w ogrodzie. ania i asia udzielały porad me-
dycznych, m.in. badały poziom cukru we 
krwi mieszkankom domu. Sylwia udzielała 
porad laktacyjnych młodym matkom. Jarek, 
Kuba i rafał składali przywieziony przez 
sponsora domek działkowy, który ma posłu-
żyć paniom jako miejsce składowania plonów 
z ogrodu. Panie przyjęły nas bardzo ciepło. 
zostaliśmy poczęstowani pysznym domo-
wym rosołem. a na pamiątkę otrzymaliśmy 
ręcznie wykonane aniołki. Myślę, że jest to 
bardzo wartościowa forma spotkania inte-
gracyjnego – nie tylko mogliśmy się spotkać, 
lepiej poznać i porozmawiać, ale też zrobić 
coś dobrego dla innych.

Kasia głowińska
Kierownik cM aleje Jerozolimskie

Dom Samotnej Matki w Białołęce
w sobotę 23 września prężna grupa przedsta-
wicieli centrum Medicover aleje Jerozolimskie 
spotkała się w domu Samotnej Matki w Biało-
łęce, w którym ze swoimi mamami przebywa  
21 dzieci w wieku od 2 miesięcy do 18 lat. wo-
lontariusze, podzieleni na grupy, wspierali ośro-
dek i jego mieszkańców rozmaitymi sposobami. 
część wykonywała prace ogrodowe i budowała 
domek ogrodowy. Prowadziliśmy też zajęcia 

animacyjne z dziećmi przebywającymi w ośrod-
ku, a nasi eksperci medyczni przeprowadzili ak-
cję profilaktyczną, dając paniom mieszkającym 
w ośrodku możliwość skorzystania z pielęgniar-
skich konsultacji. 
Kilkugodzinna akcja wniosła mnóstwo dobrej 
energii! wolontariusze pokazali, że trochę cza-
su, serca i zaangażowania może choć odrobinę 
zmienić życie mieszkańców domu na lepsze. 

działalność w ramach Fundacji stanowi 
dopełnienie mojej aktywności, także tej 
pozazawodowej, w Medicover. daje ogrom 
satysfakcji, wiarę w realizację wspólnego 
celu i wzmacnia poczucie sprawczości.

Marta łozowska
Specjalista ds. Sprzedaży Telefonicznej  

do Klienta indywidualnego

AKcJe WOLONtAriAcKie
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F U N D A C J A DlA INNyCh
Działam

Wsparcie dla Domu 
Dziecka w żabcach
na początku stycznia z inicjatywy i ze wsparciem 
Joasi Jakubowskiej-Sęk z działu Sprzedaży 
Medicover w warszawie prowadziliśmy akcję na 
rzecz rodzinnego domu dziecka w Żabcach. 
Placówka otacza bezpośrednią opieką dziesięcioro 
dzieci w wieku od 7 do 18 lat, w tym troje 
z orzeczoną niepełnosprawnością. zbieraliśmy 
ubrania, żywność, środki chemiczne oraz prezenty 
dla dzieci, w tym książki, piłki, akcesoria do zabawy 
„w dom”, a nawet siatkarskie nakolanniki. 

Wolontariusze Fundacji 
Medicover na „Dniu 
Dawcy Szpiku”
26 lutego w ryczowie koło Krakowa odbyła się 
akcja promująca dawstwo szpiku kostnego. Orga-
nizacją imprezy zajęło się Stowarzyszenie Przyjaciół 
ryczowa i Półwsi przy wsparciu Fundacji Medicover 
i Fundacji Przeciwko leukemii. akcja przebiegła 
bardzo sprawnie i cieszyła się dużym zainteresowa-
niem. zgłosiło się ponad 500 osób! do zebranych 
przyjechali m.in. strażacy, motocykliści, a nawet 
militarne grupy rekonstrukcyjne z Krakowa i Żor. 
nie zabrakło także koncertów orkiestr. Małgosia 
Grela i ania Buszydło – wolontariuszki Fundacji 
Medicover – po raz kolejny pokazały, jak można 
wykorzystać swoje doświadczenie, aby pomagać 
innym i zorganizować akcję na rzecz lokalnej spo-
łeczności.

Maraton Fitness na rzecz 
IOP Otwock
w niedzielne marcowe popołudnie Medicover 
Stomatologia i wolontariusze Fundacji Medico-
ver wspierali akcję charytatywną dla podopiecz-
nych interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego 
w Otwocku. Podczas warsztatów fitness było 
mnóstwo uśmiechu, wspaniałej zabawy, hekto-
litrów wylanego potu oraz pozytywnej energii. 
wszystko w szczytnym celu – pomocy pod-
opiecznym Ośrodka.

DZiAłAM DLA iNNych

Fundacje Medicover 
i One Day pomagają 
domom dziecka
Od lat angażujemy się w pomoc w organizacji akcji 
świątecznej dla dzieci z domów dziecka, prowa-
dzonej przez Fundację One day. celem akcji 
#oneday jest zebranie i przekazanie dzieciom ich 
wymarzonych, świątecznych podarunków. w tym 
roku przygotowanych zostało aż 870 prezentów 
dla dzieci z domów dziecka z różnych rejonów 
Polski. Fundacja Medicover zapewniła opiekę 
medyczną wydarzenia, a wolontariuszki pomogły 
w pakowaniu prezentów.
dzieci uczestniczyły w wielu zabawach i koncer-
tach gwiazd. Emocjom nie było końca.

Ośrodek rehabilitacji aMicUS funk-
cjonuje w ramach Fundacji dzieciom 
„zdążyć z Pomocą”. Powstał w 2010 r. 
Od początku istnienia Ośrodka współ-
pracujemy z Fundacją Medicover. współ-
praca ta jest z roku na rok coraz szersza. 
Przy wsparciu Fundacji realizujemy wiele 
działań niezwykle ważnych dla naszych 
dzieci. w 2017 roku Fundacja Medico-
ver zorganizowała zbiórkę pluszaków 
na dzień dziecka i mikołajki, wspólnie 
przeprowadziliśmy także spotkanie mi-
kołajkowe dla naszych podopiecznych. 
dodatkowo Fundacja Medicover wspo-
mogła organizację olimpiady sportowej, 
w której uczestniczyły dzieci z niepełno-
sprawnością z sześciu miast Polski. Jeste-
śmy wdzięczni Fundacji, że tak życzliwie 
wspiera nasze działania i towarzyszy nam 
w dawaniu uśmiechu dzieciom.

Maria Małecka-Rzodkiewicz 
dyrektor Ośrodka amicus 

Amicus – Dzień 
Dziecka, mikołajki 
i zbiórki pluszaków 
dla podopiecznych
wolontariusze Fundacji Medicover już po 
raz kolejny zorganizowali akcję na rzecz 
podopiecznych Ośrodka rehabilitacyjnego 
amicus. dzień dziecka oraz mikołajki były 
znakomitymi okazjami do spotkania i wspólnej 
zabawy z maluchami.

Tradycją działań wolontariuszy Fundacji 
Medicover dla amicusa stała się też zbiórka 

maskotek pod hasłem „Kup pluszaka dla 
dzieciaka”, którą w 2017 r. przeprowadziliśmy 
zarówno z okazji dnia dziecka, jak i w grudniu. 
Przytulanki przekazaliśmy podopiecznym 
ośrodka podczas specjalnych eventów. 
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DlA INNyCh

„uczymy się ratować – 
razem możemy więcej!”
Szkolenie z pierwszej pomocy zorganizowała 
19 maja Fundacja Medicover w Szkole Podstawo-
wej nr 130 w Krakowie. Przeszkolono wszystkie 
klasy, od i do Vi, czyli około 500 uczniów! Każde 
dziecko dowiedziało się, jak skutecznie ratować 
ludzkie życie. Okazało się, że dzieci mają ogrom-
ną świadomość potrzeby nauki pierwszej pomo-
cy. dlaczego warto ją opanować? Ponieważ życie 
i zdrowie są najcenniejsze i każdy może pomóc, 
bez względu na wiek.

Medicover 
w „Przylądku Nadziei”
„Przylądek nadziei” to Onkologiczny Szpital 
dziecięcy we wrocławiu. właśnie tam spotkali 
się przedstawiciele Medicover, Fundacji Medico-
ver, organizacji rotaract district 2231, działającej 
na rzecz społeczności lokalnych, i Fundacji liga 
Super Bohaterów, której sposobem na pomoc 
chorym dzieciom jest wcielanie się w postaci 
z bajek i filmów, by odczarować codzienność ma-
łych pacjentów. Były prezenty, zabawa i mnóstwo 
uśmiechu! a wszystko za sprawą jednego maila 
agaty Jakimiuk, Koordynatora ds. relacji Bizneso-
wych z Klientami Kluczowymi z wrocławia, który 
wywołał lawinę pozytywnych reakcji i wiele osób 
przyłączyło się do pięknej akcji. w biurze Fun-
dacji każdego dnia przybywało nowych kredek, 
flamastrów i kolorowanek. akcja przekazania 
upominków trwała ponad 6 godzin. Udało nam 
się obdarować 60 małych pacjentów.

w październiku 2017 r. odbyła się nieco-
dzienna wizyta w „Przylądku nadziei” – 
wrocławskim szpitalu dla dzieci chorych 
na nowotwory, dla których wspólnie z ko-
legami z klubu rotaract district 2231 zor-
ganizowaliśmy zbiórkę zabawek, kredek, 
bloków oraz naklejek dzielny Pacjent.
akcję przekazania niezbędnych mate-
riałów i zabawek dla dzieci z „Przylądka 
nadziei” uświetnili swoją obecnością 
kosmiczni goście, czyli bohaterowie zna-
nych i lubianych bajek i filmów – m.in. 
Flash, Superman i Spiderman. w postaci 
dziecięcych idoli wcielili się członkowie 
szczecińskiej ligi Bohaterów. niezwykłą 
frajdą dla dzieci były zdjęcia z bohaterami.

Agata Jakimiuk
Koordynator ds. relacji Biznesowych 

z Kluczowymi Klientami Medicover

DZiAłAM DLA iNNych

„Biała Niedziela” 
w Ryczowie
4 czerwca w zespole Szkolno-Przedszkolnym im. 
Tadeusza Kościuszki w ryczowie odbyła się akcja 
„Biała niedziela i Święto rodziny”, zorganizowana 
dla mieszkańców ryczowa oraz gminy Spytkowice. 
akcja cieszyła się ogromnym powodzeniem. Prze-
badano ponad 100 osób! zainteresowani mogli 
skorzystać z porad: lekarza internisty, kardiologa, 
diabetologa, urologa, dermatologa i dietetyka, 
przeprowadzić pomiar glukozy i cholesterolu oraz 
skorzystać z pomiaru wagi/wzrostu/rr.

Niepołomice biegają
we wrześniu 2017 roku grupa biegaczy  ze Sto-
warzyszenia „niepołomice Biegają” po raz ko-
lejny zorganizowała w Puszczy niepołomickiej 
bieg drużynowy o nazwie 4restrun. Ponownie 
akcję wspomogła Fundacja Medicover, biorąc 
na siebie koszty medycznego zabezpieczenia 
biegu. ratownicy badali także uczestnikom ci-
śnienie oraz poziom cukru – przed zawodami 
i po nich. Przebadano łącznie 150 osób.

Akcja profilaktyczna 
w Zielonej górze
Od kilku lat w zielonej Górze we wrześniu odbywa 
się novita Półmaraton zielonogórski. Już trzeci rok 
z rzędu w jego organizację włączyła się Fundacja 
Medicover, wraz z siecią laboratoriów medycznych 
Synevo, przygotowując dwudniową akcję badań 
profilaktycznych biegaczy i kibiców. w specjalnie 
przystosowanym autokarze, zwanym diabetobu-
sem, udostępnionym przez Fundację Europejska 
Klinika cukrzycy, dokonywano pomiaru stężenia 
glukozy we krwi i ciśnienia tętniczego. Udzielano 
też porad w zakresie przygotowania organizmu 
do wysiłku fizycznego oraz profilaktyki chorób 
cywilizacyjnych. w sumie tymi działaniami objęto 
ponad 300 osób.

Sukces akcji ślinienia 
patyczków w Krakowie
w grudniu w Krakowie odbyły się dni dawcy Szpi-
ku Kostnego, prowadzone przez Fundację dKMS 
wspólnie z Fundacją Medicover w krakowskich 
centrach Medicover. zadedykowaliśmy ją naszemu 
koledze, robertowi Szlękowi – lekarzowi z zespołu 
pogotowia, który choruje na raka. duże wrażenie 
wywarła akcja #TaTamaraKa, w ramach której 
8-letnia córka roberta, Matylda, zapraszała do śli-
nienia patyczków. w dniach 4-8 grudnia w galeriach 
handlowych i krakowskich firmach do bazy daw-
ców szpiku kostnego dołączyło około 2700 osób. 
robertowi udało się nas odwiedzić pomiędzy 
kolejnymi cyklami chemioterapii, a dyspozytorzy 
Hot line w Krakowie przygotowali tort z okazji 
jego 50. urodzin.

Akcja humanitarna 
na ukrainie
nowe Miasto – miejscowość położona nad rzeką 
wyrwą na Ukrainie – było celem akcji humanitarnej 
Fundacji Medicover. To właśnie tam z konwojem 
humanitarnym, wraz z grupą wolontariuszy, wyru-
szyła Małgorzata Grela, Koordynator Hospitalizacji 
i Hot line Kraków. To odpowiedź na apel o pomoc 
dla szkół (w tym jednej polskiej) i mieszkańców 
tego regionu. zbiórka darów trwała zaledwie trzy 
tygodnie, a efekty przerosły najśmielsze oczeki-
wania: zebrano ponad dziesięć ton produktów!  
27 wolontariuszy zapakowało je na 4 samochody 
dostawcze i karetkę Medicover. 7-osobowy kon-
wój pokonał trasę liczącą ponad 1200 km! 

Porady farmaceutów 
i zbiórka książek 
dla seniorów
1 grudnia 2017 roku seniorzy ze świetlicy 
na Saskiej Kępie (ulica aldony 13), którą 
prowadzi Fundacja św. Jana Jerozolimskie-
go, mieli możliwość zapytać farmaceutów 
z apteki Medicover (al. Jerozolimskie 96), 
Joasię Horosz i natalię Kolędę, o działanie 
zażywanych przez nich leków. rozmowę 
poprzedziła zbiórka książek oraz żywności 
dla seniorów. w efekcie przekazaliśmy na 
rzecz świetlicy 5 kartonów książek oraz 
kawę, herbatę, cukier i słodycze.
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F U N D A C J A

Kroki dla zdrowia 
– chusty dla IOP
w ramach kampanii „zmień styl bycia na zdro-
wy styl życia” pracownicy Biura Medicover 
w kwietniu 2017 r. brali udział w Konkursie Kroków, 
polegającym na pokonaniu pieszo jak najdłuższego 
dystansu. zwycięzcy przekazali nagrodę – 3 000 zł 
– na zakup 15 chust firmy lanny lamb przeznaczo-
nych do noszenia podopiecznych interwencyjnego 
Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku, którym 
opiekuje się Fundacja Medicover.
wręczając chusty, przeszłyśmy krótki instruktaż 
ich wiązania i osobiście sprawdziłyśmy, że noszenie 
w nich niemowląt umożliwia bliski kontakt potrze-
bującym ciepła maluszkom, czekającym na nowe 
rodziny. 

FuNDACJI MEDICOVER
inne projekty

Wigilia  
– Dom Dziecka 
im. Korczaka
Przed Bożym narodzeniem przedstawiciele 
Fundacji Medicover byli gośćmi niezwykłej wigilii 
zorganizowanej w domu dziecka im. J. Korczaka 
w warszawie. Podopieczni domu przygotowali 
atrakcyjny program artystyczny z jasełkami, po-
tem była uroczysta kolacja dla wychowanków, 
personelu i zaproszonych gości. Przedstawiciele 
Fundacji wręczyli dzieciom prezenty przygoto-
wane dzięki staraniom wszystkich pracowników 
firmy Medicover. Fundacja sprawuje od ponad 
20 lat opiekę medyczną nad wychowankami 
domu dziecka im. J. Korczaka.

Daj cząstkę siebie 
– zostań dawcą szpiku

w Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma bia-
łaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzi-
ce małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na 
wiek – każdy może zachorować. na szczęście prawie 
wszyscy mogą też pomóc. Każdy zdrowy człowiek 
pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, który waży minimum 
50 kg i nie ma dużej nadwagi, może zostać dawcą 
szpiku kostnego, którego przeszczep może choremu 
ocalić życie. w grudniu, we współpracy z działem 
Hr Medicover oraz z Fundacją dKMS, odbyła się 
wyjątkowa świąteczna kampania „daj cząstkę siebie 
– zostań dawcą szpiku”. w ramach akcji pracowni-
cy mogli rejestrować się w bazie dawców dKMS. 

Kampania została zorganizowana przez wellbeing 
Team. Jej ambasadorkami były wioletta Januszczyk, 
dyrektor zarządzająca Medicover Optyk i Medicover 
Stomatologia, oraz Katarzyna Ochendowska, dyrek-
tor ds. Sprzedaży w Sektorze Klientów Kluczowych 
w regionie Północnym.

Z pomocą 
szkole dla dzieci 
z autyzmem
Już trzeci rok z rzędu Fundacja Medicover wspiera 
niepubliczną Specjalną Szkołę Podstawową „Krok 
po kroku” im. Edmunda Bojanowskiego w wila-
nowie. Placówka przyjmuje dzieci o zaburzonym 
rozwoju, wykazujące trudne zachowania (niszcze-
nie mienia, niepodporządkowywanie się rodzicom 
i wychowawcom, ataki złości, autoagresja), a także 
takie, które nie posiadają umiejętności sprawnego 
komunikowania się. 
Fundacja Medicover zapewnia opiekę medyczną 
nauczycielom szkoły. 

iNNe prOJeKty

Misją Firmy Medicover jest dbanie o zdrowie 
jej pacjentów. Tą misją obejmujemy również 
naszych pracowników. w działaniach po-
dejmowanych w obszarze wellbeing dla 
pracowników koncentrujemy się na wspie-
raniu kultury zdrowego stylu życia w naszej 
organizacji, stawiając przede wszystkim 
na edukację prozdrowotną i profilaktykę. 
Jednocześnie w działaniach Hr staramy 
się tworzyć stymulujące środowisko pracy, 
w którym pracownicy mogą się rozwijać, 
zdobywać nowe umiejętności i wychodzić 
poza rutynowe zadania. Stąd pomysł, aby 
połączyć kształtowanie kultury dbania 
o własne zdrowie z troską o zdrowie innych. 
razem z Fundacją Medicover udało nam się 
w 2017 roku zrealizować dwie duże akcje: 
Konkurs Kroków, w którym uczestnicy, 
wspólnie pokonując kilometry, „wychodzili” 
profesjonalne chusty do noszenia niemow-
ląt, przekazane na rzecz interwencyjnego 
Ośrodka Preadopcyjnego, oraz dni daw-
stwa Szpiku, podczas których można było 
rejestrować się w Bazie dKMS. nasi pra-
cownicy aktywnie zaangażowali się w obie 
kampanie, niosąc realną pomoc potrzebu-
jącym. To oczywiste, bo Medicover tworzą 
wyjątkowi ludzie o wielkich sercach, gotowi 
dzielić się swoją wiedzą i talentami. ale to 
też pokazuje, że wszyscy mamy potrzebę 
doświadczania na co dzień „czegoś więcej”. 
„Już od dawna chciałem zostać dawcą, ale 
jakoś nie było okazji”, „nie sądziłam, że 
będę w stanie pokonać aż tyle kilometrów 
na piechotę” – mówili uczestnicy. dlatego 
angażowanie się w kampanie społeczne, 
wspierane przez pracodawcę, to również 
znakomita okazja do tego, aby dowiedzieć 
się czegoś nowego, czasem zaskakującego 
– o sobie samym.

Aleksandra Mielniczuk
Kierownik ds. Projektów rozwojowych 

Medicover
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wystarczy, wypełniając swój piT, wpisać w odpowiedniej rubryce na końcu formularza numer Krs Fundacji medicover 
0000283132, która przekazuje wszystkie zebrane w ten sposób środki na ośrodki preadopcyjne w otwocku i częstochowie.

inne projekty

Podaruj 1% 
osieroconym 
maluszkom
Fundacja Medicover pomaga dwóm interwencyjnym 
Ośrodkom Preadopcyjnym (iOP) – w Otwocku 
i w częstochowie. To jedyne takie placówki w Pol-
sce. ich zadaniem jest niesienie pomocy noworod-
kom z obciążeniami zdrowotnymi, pozbawionym 
czasowo lub trwale opieki rodziców i od pierwszych 
chwil życia skazanym na społeczne sieroctwo.
w iOP maluszki mają zapewnione schronienie, 
pomoc medyczną i otwarte serca. w „prawie” ro-
dzinnej atmosferze stawiają pierwsze kroczki, wy-
powiadają pierwsze słowa, a nawet pierwszy raz się 
uśmiechają. Ośrodek zapewnia dzieciom niezbędną 
opiekę i troskę, jednocześnie szukając dla nich rodzin 
adopcyjnych. robi wszystko, żeby dzieci nie znalazły 
się w domu dziecka, tylko w kochających rodzinach.

Stomatolodzy pomagają 
podopiecznym Domu Dziecka

Konkurs „Kucharz Doskonały”

aKcJa PrOFilaKTYczna

Przedstawiciele Medicover Stomatologia w grud-
niu razem z wiernym towarzyszem, smokiem 
zygmuntem, odwiedzili trzy placówki domu 
dziecka im. Korczaka w warszawie. akcja pole-
gała na przeprowadzeniu zajęć z higienistką, któ-
ra tłumaczyła, jak prawidłowo dbać o zęby, aby 
jak najdłużej pozostały zdrowe. dzieci biorące 
udział w akcji otrzymały pamiątkowe upominki.

lEczEniE dOMiniKi

dominika ma 5 lat. Jest wychowanką domu 
dziecka Tęcza w Katowicach. w 2017 r. była  
w trakcie wieloetapowego specjalistycznego 

leczenia stomatologicznego. wszystkich oczaro-
wała swoim urokiem, gdy w warszawie lekarze 
specjaliści z cM atrium Stomatologia wykonali 
jej pod narkozą sanację jamy ustnej. zabieg prze-
biegł pomyślnie – dzięki nieocenionej, bezinte-
resownej pomocy ludzi o wspaniałych sercach.
Składamy najserdeczniejsze podziękowania 
wszystkim zaangażowanym: Kierownictwu, 
Koordynatorom i lekarzom Specjalistom cM 
atrium Stomatologia – wioli, Halinie, Mai, Kasi, 
Jackowi; Kierownictwu, Koordynatorom i le-
karzom Specjalistom cM Katowice – Halinie, 
Kasi; zespołowi asystenckiemu i zespołowi 
recepcji cM atrium Stomatologia. dzięki takim 
wspaniałym ludziom o pięknych i wrażliwych ser-
cach zmieniamy świat na lepsze. Takie sytuacje 

utwierdzają nas w przekonaniu, że nasze dzia-
łania mają sens, a niesienie pomocy innym daje 
nam ogromną satysfakcję.

w 2017 roku Fundacja Medicover, tak jak 
rok wcześniej, wsparła Stowarzyszenie 
Otwartych drzwi w organizacji konkursu 
umiejętności kulinarnych dla osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną „Kucharz do-
skonały”. Była to już jedenasta edycja tego 
konkursu, a pomoc Fundacji polegała na 
zorganizowaniu warsztatów dietetycznych. 
wzięło w nich udział prawie 30 osób.

iNNe prOJeKty

Razem możemy wspierać te dwa ośrodki. 
tO tAKIE PROStE!
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Tym, co czyni Medi-cOVEr Band wy-
jątkowym, są przede wszystkim ludzie. 
Pełni pasji i pozytywnej energii. Ogrom-
nie się cieszę, że mogę brać udział w tym 
projekcie, być częścią niesamowitej ekipy 
muzyków i w ten sposób rozwijać się 
jako wokalistka, a jednocześnie wspie-
rać Fundację Medicover w realizacji 
projektów charytatywnych. niezwykła 
rockowa atmosfera, adrenalina związa-
na z koncertami i okazja do dzielenia się 
moją największą pasją – śpiewaniem – 
to wszystko sprawia, że jest to dla mnie 
przygoda życia. 

Ela tomaszewska
Hot line Medicover

wokalistka Medi-cOVEr Band

Medi-COVER 
Band
Medi-cOVEr Band to inicjatywa Fundacji Medi-
cover. zespół tworzą pracownicy różnych działów 
i spółek Medicover. Połączenie wielkiego talentu, 
pasji, profesjonalizmu muzycznego i fantastyczne-
go kontaktu z publicznością sprawiło, że pomysł 
okazał się ogromnym sukcesem. wszystkie środki 
zebrane podczas koncertów zespołu przekazywa-
ne są na cele charytatywne. inicjatywa powstała 
na początku 2016 roku.

F U N D A C J A Band
Medi-cOVer

Skład zespołu:
  grzegorz wiśniewsKi – Kierownik iT / invimed (bas)
  agaTa KwapińsKa – Koordynator Stomatologii aleje Jerozolimskie / Medicover Stomatologia (perkusja) 
  michał jasińsKi – lekarz Stomatolog / centrum Medyczne atrium Stomatologia (perkusja)
  łuKasz KrawczyK – analityk danych / Medicover (gitara)
  ireneusz urBanKe – Kierownik ds. Pogotowia i Hot line / Medicover (gitara)
  maria łanKowsKa – recepcjonistka / centrum Medyczne Medicover Klimczaka (saksofon)
  maciej malenda – Kierownik Medicover Health innovators / Medicover (klawisze)
  ela TomaszewsKa – Hot line Medicover (wokal)
  Karolina mierzejewsKa – Specjalista ds. Obsługi Klienta / Medicover Optyk (wokal)
  adam popowicz – wolontariusz Fundacji Medicover (wokal)
  BarTłomiej Banaś – lekarz Stomatolog / centrum Medyczne atrium Stomatologia (wokal)

MeDi-cOVer BAND

10 000Zł
zebranych na cele charytatywne

prawie

10
koncertów
rockowych

40
utworów 
w repertuarze

11
muzyków

100
muzycznych prób

2 lata
działalności 
zespołu

sTaTysTyKi

28



Uważam, że warto pokazywać i promo-
wać nasze talenty, a zespół Medi-cOVEr 
Band jest fantastyczną inicjatywą. Ponie-
waż gra także piosenki zespołu Elektrycz-
ne Gitary, zaprosiliśmy na występ Kubę 
Sienkiewicza, z wykształcenia neurologa.  
Mam nadzieję, że ten koncert był prze-
życiem nie tylko dla widowni, ale także 
dla samego zespołu. Granie z gwiazdą 
potwierdziło jego profesjonalizm! Byli 
świetni, a my wspaniale bawiliśmy się 
razem z nimi.
Byłam bardzo mile zaskoczona, że na ten 
koncert specjalnie z Holandii przyjechał 
robert Kakietek, który już nie pracuje 
w Medicover, ale poświęcił czas, aby 
odwiedzić nas w Polsce, spotkać się 
i wspólnie zagrać.

Bożena Walewska-Zielecka
dyrektor ds. Medycznych 

Medicover

we wrześniu 2017 roku obchodziliśmy 
jubileuszową, 10. edycję mistrzostw „Bez-
pieczna Firma”. To coroczne mistrzostwa 
ratownictwa medycznego dla ratowni-
ków-amatorów, o zwycięstwo walczą 
pracownicy różnych branż z całej Polski. 
Swego rodzaju tradycją jest wspólna za-
bawa, która odbywa się na zakończenie 
dwudniowych zmagań. 
dla podkreślenia jubileuszowego charak-
teru ubiegłorocznych zawodów przygo-
towaliśmy dla zawodników niespodziankę 
– koncert zespołu Medi-cOVEr Band – 
i był to strzał w dziesiątkę! niezapomniana 
atmosfera, energiczne kawałki, przy któ-
rych nogi same rwały się do tańca, 100% 
power na scenie – goście byli zachwyceni! 
wiele osób nie kryło też zdziwienia, że 
w Medicover mamy tak profesjonalnych, 
utalentowanych muzyków. 

Izabela Kościuszko 
Kierownik ds. Marketingu i Produktów

Medicover

Ta wyjątkowa muzyczna inicjatywa dzia-
ła od początku 2016 r. Powołując zespół 
Medi-cOVEr Band, nie spodziewaliśmy 
się tak ogromnego sukcesu. Kilkadziesiąt 
muzycznych prób zaowocowało kilkoma 
fantastycznymi koncertami. Pełnymi pasji 
i rockowego klimatu. Opinie, zarówno 
wśród pracowników, jak i w środowisku 
muzycznym, przerosły nasze najśmielsze 
oczekiwania. zespół to prawdziwi pasjo-
naci. Są nie tylko fantastyczną rockową 
kapelą, ale również grupą przyjaciół. ich 
niesamowitej energii i zaangażowania 
nie da się opisać słowami – to po prostu 
trzeba zobaczyć na żywo!

Dagmara Iwaniak
Kierownik Projektów 

w Fundacji Medicover 
„agentka” Medi-cOVEr Band

MeDi-cOVer BAND

Koncerty:
 

w 2017 r. zespół dał 5 koncertów, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem:
  marzec – konferencja Telecentrum, Hotel Sound Garden
  maj  – Klub POTOK: drugi dom ludzi rocka, i urodziny Medi-cOVEr Band
  czerwiec – zjazd lekarzy, Hotel Ossa. podczas tego koncertu razem z zespołem wystąpił 

Kuba sienkiewicz, muzyk rockowy, wokalista i gitarzysta, z wykształcenia lekarz neurolog
  wrzesień  – koncert podczas zawodów „Bezpieczna firma”, Pasym 
  październiK – konferencja pionu commercial, Hotel Ossa
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rUMUNiA

w rumunii
Akcje wolontariackie

Maraton Medicover-
-Equatorial w mieście 
Buftea
18 lutego Maraton Kultury Organizacyjnej, zor-
ganizowany przez Stowarzyszenie Medicover 
i firmę Equatorial w rumuńskim mieście Buftea, 
zgromadził trzynastu uczestników. Kalorie spalone 
przez uczestników maratonu zostały zamienione 
na pieniądze, za które Equatorial kupił żywność 
o długim terminie ważności. z udziałem sze-
ściu wolontariuszy z Medicover przygotowano 
100 paczek dla potrzebujących, którymi opiekuje 
się organizacja SOS wioski dziecięce z Buftea. 
we wręczaniu paczek wzięło udział 35 dzieci 
i 10 rodziców. Uczestniczyli oni w warsztacie 
higieny prowadzonym przez Florentinę repedę 
z Medicover, a także w warsztacie kreatywnym. 
dzieci serdecznie dziękowały za prezenty oraz 
piękne chwile spędzone razem.

Medicover z policją
9 wolontariuszy ze Stowarzyszenia Medi-
cover i policja z Bukaresztu połączyli siły 
w działaniu na rzecz bezpieczeństwa dzieci. 
w Specjalnej Szkole Gimnazjalnej im. św. 
Mikołaja odbył się konkurs rysunkowy dla 
dzieci wymagających specjalnej opieki. 
Uczniowie narysowali, jak wyobrażają so-
bie możliwości zapobiegania grożącym im 
niebezpieczeństwom. dzieciom wręczono 
120 osobistych alarmów, których mogą użyć 
w sytuacji zagrożenia, by zwrócić na siebie 
uwagę i zmobilizować innych do pomocy. 
nagrody dla autorów najlepszych rysunków wręczy-
ła 1 czerwca ana Maria Prisacariu z Medicover, jedna 
z najbardziej aktywnych wolontariuszek Fundacji.
7 września 2017 r. w narodowym Muzeum Sztuki 
współczesnej odbyły się 2 warsztaty przepro-
wadzone przez Medicover wspólnie z policją.   
Podczas pierwszych Florentina repeda poruszyła 
kwestie higieny. w czasie drugiego andrea neagu 
z Hr Medicover oraz irina Simionescu z Medicover 
omawiały sposoby zaprezentowania się podczas 
rozmowy kwafilikacyjnej.

Remont  
w Stowarzyszeniu  
św. Dimitrie
19 sierpnia 2017 r. wolontariusze Stowarzyszenia 
Medicover wraz z pracownikami Stowarzyszenia 
św. dimitrie uczestniczyli w remoncie ośrodka: sal 
do nauki, jadalni i klatki schodowej. część zajmo-
wała się w tym czasie opieką nad dziećmi z ośrodka, 
które uczestniczyły w warsztacie higieny. na koniec 
wolontariusze Stowarzyszenia rozdali 30 kompletnie 
wyposażonych tornistrów, ufundowanych przez ko-
legów z Medicover. dzieci otrzymały również dary 
w postaci ubrań i zabawek. 

Działam dla innych 
– po raz drugi
w dniach 22 i 23 maja 2017 r. 9 pracowników  
Medicover cluj – naszych wolonatriuszy – zaan-
gażowało się w zajęcia z dziećmi z wadą słuchu 
i autyzmem. akcja odbyła się w Parku Pahumi. 
Uczestniczyły w niej dzieci, ich rodzice i terapeuci.

Ponownie w Costești
30 września 2017 r. 16 wolontariuszy Medicover 
z Gabrielą anatoli na czele wróciło do costești, 
do ośrodka Stowarzyszenia Hercules, i pomo-
gło w konserwowaniu i magazynowaniu warzyw 
na zimę – przygotowaniu pasty pomidorowej, 
kiszonek i kiszonej kapusty z warzyw, które 
ufundowało Stowarzyszenie Medicover. Podczas 
spotkania dr Mihaela rosu przeprowadziła dla 
dzieci prelekcję o zdrowiu.

Pomoc dla  
Stowarzyszenia  
Walentyna
w dniu 25.03.2017 r. 33 wolontariuszy Medicover 
i Synevo pomagało w remoncie sali do nauki, jadalni 
oraz sali komputerowej Stowarzyszenia walenty-
na. Uczestniczyli oni także w warsztacie higieny 
prowadzonym dla dzieci i rodziców przez nasze-
go szkoleniowca, Florentinę repedę, a następnie 
w warsztacie kreatywnym, gdzie wraz z dziećmi 
tworzyli różne owady i kwiaty z kartonów na jajka. 
Podczas warsztatów rodzice wysłuchali prelekcji 
o problemach szkolnych i zdrowotnych zagrażają-
cych najmłodszym. dzieci otrzymały też od wolon-
tariuszy zestawy higieniczne.

Działam dla innych
6 maja 2017 r. w costești, w pobliżu Pitești, z inicja-
tywy Gabrieli anatoli z Medicover Ubezpieczenia, 
odbyła się pierwsza z akcji „działam dla innych”. 
w costești w stołówce ośrodka Hercules codzien-
nie 50 dzieci z miejscowych rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej korzysta z darmowych 
obiadów. dla większości z nich jest to jedyny ciepły 
posiłek w ciągu dnia. Każdego roku zespół Herculesa 
sadzi w swoim ogrodzie pomidory, paprykę, bakła-
żany i wiele innych warzyw, by dzieci miały pyszną 
i zdrową żywność również zimą. 
15 wolontariuszy ruszyło z prezentami i smakołykami 
do costești. część uczestniczyła z dziećmi w warsz-
tacie higieny, a pozostali montowali instalację iryga-
cyjną do ogrodu warzywnego. 

nic nie daje większej satysfakcji niż bez-
interesowna pomoc udzielana osobom 
w potrzebie. Mój zespół wraz z kole-
żankami i kolegami z Synevo i Medico-
ver stworzył wspólny front wspierający 
wspaniały i ambitny projekt zatytułowany 
„Terapeutyczna plaża dla dzieci z auty-
zmem i niepełnosprawnością”. inicjatywa 
ta jest realizowana przez czarnomorskie 
centrum Psychologiczne z Konstancy. 
w 2017 r. stworzyliśmy bazę dla tej wy-
jątkowej idei, w ramach której odbędzie 
się seria specjalistycznych warsztatów 
dla dzieci z niepełnosprawnością (np. 
warsztaty muzykoterapii, sportowe, 
stymulacyjne, etc.).

Cristina Florescu-Moraid
dyrektor regionalny 

(rumunia, Bułgaria, Mołdawia, Serbia) 
Synevo central lab
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Sadzenie drzew 
w lipănești

w sobotę 25 listopada 2017 r. w miejscowości 
lipănești wolontariusze Stowarzyszenia Medicover 
wspierali sadzenie drzew na lewym brzegu rzeki 
Teleajen. Posadzono ok. 5000 drzew w ramach 
akcji „nowe drzewa dla nowego życia”. naszymi 
partnerami było Stowarzyszenie Se Poate (da się) 
wraz z romsilva i urzędem gminy lipănești. Głów-
nym celem projektu jest odbudowanie lasu w gminie 
lipănești, co przyczyni się do powstania „zielonej 
Bariery Bukaresztu”. akcja będzie kontynuowana 
w marcu oraz w listopadzie 2018 r. – planuje się za-
sadzić w sumie co najmniej 15 000 drzew. 
50 wolontariuszy z Medicover, Synevo oraz Sdcc 
przeprowadziło także kurs higieny w miejscowym 
przedszkolu oraz warsztat higieny dla 50 dzieci 
z klas i-iV, w ramach którego otrzymały one zesta-
wy higieny i żele dezynfekujące do rąk. Stowarzy-
szenie Medicover w ramach akcji „nowe drzewa 
dla nowego życia” zakupiło łopaty, kalosze i ręka-
wiczki, których używano do zalesiania i następnie 
zostały przekazane urzędowi gminy lipănești do 
ponownego użycia w przyszłości.

rUMUNiA

Kibicowanie 
podczas maratonu 
w Bukareszcie
15 października, podczas Międzynarodowego 
Maratonu w Bukareszcie, wolontariusze Stowa-
rzyszenia Medicover z wolontariuszami z aTca 
(Stowarzyszenie Stosowanej Terapii Behawioral-
nej), zajmującego się dziećmi z zaburzeniami za-
chowania i z autyzmem, nie tylko wspierali wodą, 
owocami i dopingiem dorosłych uczestników 
wyścigów sztafetowych, półmaratonu i marato-
nu, ale także dzień wcześniej dopingowali dzieci 
w wyścigach wokół fontann na bulwarze Unirii. 
Emocje były ogromne.

Inne akcje w grudniu
4 grudnia 2017 r. w centralnym biurze Medicover 
zorganizowaliśmy razem z Fundacją św. dimitrie 
Targ Mikołajkowy, w ramach którego nasi koledzy 
mogli kupić na Święta Bożego narodzenia przed-
mioty i kartki zrobione przez dzieci z ośrodka Fun-
dacji św. dimitrie.

Statystyki 2017:

9 akcji

493

wolontariackich, 
w ramach których

173
wolontariuszy 
pomogło

dzieciom zmienić 
życie na lepsze

zorganizowaliśmy

biegaczy

15 000
Podczas maratonu 
w Bukareszcie 
wspieraliśmy

w ramach akcji 

wspieraliśmy

przez które pomogli

i zaangażowali dzieciom

wolontariuszy

„działam
dla innych”

kolegów z Medicover cluj, którzy 
zorganizowali w costesti-arges 
i Bukareszcie akcje wolontariackie,4
202

48

Jestem pozytywnie zbudowana tym, jak 
wiele osób włączyło się w pomoc potrze-
bującym, przekazało darowiznę finanso-
wą i uczestniczyło w naszych projektach 
wolontariackich w 2017 r. wszystkie akcje 
charytatywne organizowane w okresie 
świąt wielkanocy i Bożego narodzenia są 
całkowicie finansowane dzięki wsparciu pra-
cowników Medicover i Synevo w rumunii. 
z całego serca chciałabym podziękować im 
za ich serce i zaangażowanie. 

georgiana Apreutesei
Kierownik Projektów

Stowarzyszenie Medicover

Spędziliśmy z ekipą Stowarzyszenia 
Medicover niesamowite chwile, działając 
wspólnie w projekcie charytatywnym, 
dotyczącym wsparcia Hospicjum casa 
Sperantei. zapraszam wszystkich do 
dołączenia do grona wolontariuszy i an-
gażowania się w akcje społeczne, które 
rozpoczęliśmy wspólnie ze Stowarzysze-
niem Medicover. 

laurentiu luca
dyrektor Generalny Synevo

13, 14 i 16 grudnia dzieci, które napisały listy do Miko-
łaja, otrzymały wymarzone prezenty. ludzie o wiel-
kich sercach przekształcili w rzeczywistość marzenia 
najmłodszych. dziękujemy serdecznie wszystkim 
uczestnikom z Synevo, Medicover i Sdcc. 

Koledzy z Synevo podarowali słodycze dzieciom 
z centrum ciresarii ii i z Baicului.
dr Mihaela rosu, roxana rosu, dr rodica apostol 
i Mihai cataro przygotowali prezenty mikołajkowe 
dla 40 dzieci z Baicului i podarowali im żywność 
i owoce na świąteczny stół.

9 grudnia 2017 r., w ramach imprezy świątecznej 
pracowników Medicover, claudia Vaduva otrzymała 
nagrodę dla „najbardziej aktywnego wolontariusza” 
za udział w 10 akcjach wolontariackich w 2017 roku. 
zebranym przedstawiono film o działalności wolon-
tariackiej w 2017 roku.
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F U N D A C J A KRólOWEJ SylWII
Nagroda pielęgniarska

w 2017 r. odbyła się ii polska 
edycja Konkursu o nagrodę 
Pielęgniarską Królowej Syl-
wii – Queen Silvia nursing 
award. w ramach konkursu 
studenci pielęgniarstwa oraz 
osoby będące w trakcie 
specjalizacji z tego kierunku 

mają za zadanie zaprezentować swoje pomysły 
na usprawnienie opieki nad osobami starszymi. 
nagroda została ustanowiona w 2013 r. przez Swe-
dish care international i nadano jej imię Jej Królew-
skiej Mości Królowej Sylwii, jako podziękowanie za 
całokształt jej działań na rzecz poprawy opieki nad 
osobami starszymi. Konkurs odbywa się równolegle 
w Szwecji, Finlandii oraz niemczech. Fundacja Medi-
cover jest organizatorem konkursu w Polsce. laureat 
konkursu otrzymuje jednorazowe stypendium oraz 
możliwość odbycia stażu. 

cEl KOnKUrSU:

• zachęcenie do wymiany pomysłów i dialogu 
na temat opieki nad osobami starszymi – 
zwłaszcza możliwości jej rozwoju.  

• wzbudzenie wśród młodych ludzi zaintereso-
wania pielęgniarstwem i rozwój kompetencji 
studentów.  

• Pokazanie, że wykształcenie pielęgniarskie, 
zwłaszcza w zakresie opieki nad osobami 
starszymi, prowadzi do pracy, która może być 
atrakcyjna i satysfakcjonująca. 

rywalizacja oparta jest na modelu społecznościo-
wym. w i etapie zgłoszone pomysły oceniane są 
przez innych uczestników. 40 prac, które zdobyły 
najwyższą liczbę punktów, jest ocenianych przez 
członków komisji konkursowej, w skład której 
wchodzą przedstawiciele środowisk medycznych 

oraz organizacji reprezentujących pacjentów. 
w trzecim etapie autorzy sześciu najwyżej ocenio-
nych prac prezentują swoje pomysły bezpośrednio 
przed komisją konkursową. 

laureatką ii edycji nagrody Pielęgniarskiej Kró-
lowej Sylwii została aldona reczek-chachulska, 
studentka ii roku pielęgniarstwa na Pomorskim 
Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. zwy-
cięski pomysł to pudełko „niezapominajka”, 
w którym osoby chore na demencję prze-
chowywać mogą przedmioty mówiące o ich 
przeszłości, np. fotografie, filmy, książki czy 
ulubioną muzykę. Jest to cenne źródło wiedzy, 
przydatne pielęgniarkom podczas opieki nad 
osobami starszymi.

NAGrODA KróLOWeJ SyLWii

Opieka nad osobami starszymi wymaga 
fachowej pomocy, wiedzy i doświad-
czenia. i tu ważna jest rola pielęgniarek 
geriatrycznych, które po ukończeniu 
studiów są profesjonalnie przygotowane 
do pełnienia roli opiekuna osoby star-
szej. niezwykle ważne jest, by zachęcać 
do nauki w tym zawodzie osoby młode. 
Starzejące się społeczeństwo polskie i ro-
snące zapotrzebowanie na opiekę spra-
wiają, że z roku na rok potrzebna nam 
będzie coraz liczniejsza przeszkolona 
kadra pielęgniarska.

nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii to 
fantastyczna inicjatywa, która daje szansę 
młodym, ambitnym studentom i jedno-
cześnie tworzy przestrzeń do dyskusji nad 
koniecznością rozwinięcia opieki nad oso-
bami starszymi. naczelna rada Pielęgniarek 
i Położnych już po raz drugi z dumą objęła 
patronat nad konkursem. 

Zofia Małas
Prezes naczelnej rady 

Pielęgniarek i Położnych

na zdjęciu: Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie zdrowia, aldona reczek-chachul-
ska – laureatka ii edycji QSna, zofia Małas – Prezes naczelnej rady Pielęgniarek i Położnych, Elżbieta 
Grochans – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. 

  

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii
Międzynarodowa Nagroda Królowej Szwecji

KOMiSJa KOnKUrSOwa:

Katarzyna Karwicka – narodowy instytut Geriatrii, reumatologii i rehabilitacji, anna Grześkowiak – Sca, 
dr n. med. Ewa Kądalska – Krajowy Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa Geriatrycznego, Małgorzata Kil-
jańska – Medicover, lek. Mariusz Saganowski – Ordynator Oddziału Geriatrycznego, Szpital wolski, mgr zofia 
Małas – Prezes naczelnej rady Pielęgniarek i Położnych, prof. dr hab. n. med. Katarzyna wieczorkowska-
-Tobis – Przewodnicząca zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
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do udziału w konkursie zainspirowa-
ło mnie spotkanie z osobą chorą na 
demencję, którą się opiekowałam. 
Uważam, że ten konkurs to wielka 
szansa dla osób, które zdecydowały 
się związać swoją przyszłość z ge-
riatrią. nagroda pokazuje, że zawód 
pielęgniarki może być atrakcyjny. dla 
mnie wygrana ma wielkie znaczenie. 
Możliwość poznania różnych modeli 
opieki stosowanych w Polsce oraz za 
granicą, jak również wymiana doświad-
czeń z laureatami konkursu z innych 
krajów, to wielka szansa rozwoju. 

Aldona Reczek-Chachulska
Studentka ii roku Pielęgniarstwa  

na Pomorskim Uniwersytecie  
Medycznym w Szczecinie

laureatka ii polskiej edycji konkursu

Koordynacja ii edycji konkursu QSna 
w Polsce to niesamowite doświadczenie, 
pełne wyzwań i inspiracji. Jestem prze-
konana, że połączenie energii młodych 
studentów pielęgniarstwa z bezcennym 
doświadczeniem instytucji, które od lat 
zajmują się opieką geriatryczną, sprawi, 
że opieka nad osobami starszymi będzie 
się rozwijać. Bardzo cieszy mnie rosnące 
zainteresowanie konkursem ze strony 
przyszłych pielęgniarek oraz uczelni. 
w pierwszej edycji zostało zgłoszonych 
220 pomysłów, w drugiej było ich już 350. 
Każda edycja konkursu jest inna, przynosi 
kolejne wyzwania. nowe doświadczenia, 
jakie zebraliśmy podczas realizacji ii pol-
skiej edycji QSna, z pewnością zaowo-
cują rozbudowaniem formuły konkursu 
w kolejnych latach. liczę na to, że w na-
stępnych edycjach weźmie udział jeszcze 
większa liczba kreatywnych studentów. 

Agnieszka Karasińska
Koordynator Projektów 

w Fundacji Medicover

naszą wizją jest zapewnienie wszyst-
kim osobom starszym oraz cierpią-
cym na demencję jak najlepszej opieki. 
doskonale zdajemy sobie sprawę, że 
opieka ta jest bardzo trudna i wymaga-
jąca, często wiąże się z wymogiem po-
siadania odpowiednich umiejętności, 
doświadczenia i wiedzy. dlatego, chcąc 
promować jak najwyższe standardy 
opieki nad osobami starszymi i cho-
rującymi na demencję, Swedish care 
international od lat organizuje wysokiej 
jakości szkolenia, podczas których, 
w oparciu o najnowsze badania, jak 
również szwedzkie doświadczenia, 
dzielimy się wiedzą i doskonalimy 
umiejętności osób, które na co dzień 
opiekują się starszymi i chorującymi 
na demencję. Poprzez Konkurs o na-
grodę Pielęgniarską Królowej Sylwii 
chcemy także zachęcić młode osoby, 
studentów do zaangażowania się 
w proces poprawy opieki geriatrycznej.

Fanny Enström
dyrektor Projektu 

Queen Silvia nursing award

na zdjęciu: ludvig Mörnesten – Swedish care 
international, Fanny Enström – Swedish care 
international, aldona reczek-chachulska, 
Stefan Gullgren – ambasador Szwecji, Gustav 
Bramberg – Swedish care international.

NAGrODA KróLOWeJ SyLWii
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BeZpiecZNi...

Medicover jest oficjalnym partnerem kampanii, koordynowanej przez Euro-
pejską agencję Bezpieczeństwa i zdrowia w Pracy (EU-OSHa), pod nazwą 
„zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. celem kampanii „Bezpieczni na starcie, 
zdrowi na mecie” w latach 2016-17 było promowanie zrównoważonej pracy 

od początku życia zawodowego i starzenia się w dobrym zdrowiu, z naciskiem na profilaktykę w ciągu całego 
życia zawodowego.
w ramach kampanii w 2017 roku Medicover wellbeing Team zorganizował w firmie kampanię pod nazwą „zdrowe 
i bezpieczne miejsce pracy”. Była adresowana do wszystkich pracowników Medicover w Polsce. w skład zespołu 
wellbeing Team wchodzili pracownicy różnych działów Medicover: Hr, Fundacji, zespołu ds. Profilaktyki zdro-
wotnej w Pionie Medycznym, BHP oraz Medicover GO. 

F U N D A C J A  „BEZPIECZNI NA StARCIE, 
ZDROWI NA MECIE”

europejska kampania

Oto krótki przegląd podjętych działań:
JaK GaSić POŻar?

warsztaty dotyczące praktycznych umiejętności związanych z ga-
szeniem pożarów, prowadzone przez doświadczonych strażaków. 
Uczestnicy zdobyli szeroką wiedzę na temat różnych typów pożarów 

i materiałów gaśniczych, a także mogli, w kontrolowanych warunkach, 
ugasić prawdziwy ogień. 

ErGOnOMicznY inSTrUKTaŻ STanOwiSKOwY

Konsultacje ergonomistów Medicover dla pracowników biurowych, 
prowadzone bezpośrednio na stanowiskach pracy. Poruszane były 
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BeZpiecZNi...

zdrOwE BiUrO

Seminarium przygotowane dla menedżerów – przełożonych pracow-
ników administracyjno-biurowych. Podczas warsztatów uczestnicy 
zapoznali się z zasadami ergonomii, poznali nowe trendy w biurze 
(takie jak Fitwork czy activity Based working) oraz najczęstsze scho-
rzenia powiązane z pracą. dowiedzieli się także, jak uczynić stanowi-
sko biurowe zdrowszym. Eksperci Medicover pokazali uczestnikom, 
jak w szybki i jasny sposób oceniać stanowisko pracy pod kątem 
zagrożeń, oraz zaprezentowali podstawowe ćwiczenia, które można 
wykonywać w pracy. Uczestnicy seminarium zostali także zapoznani 
z wpływem środowiska pracy (m.in.: hałasu, oświetlenia, temperatury 
i wilgotności) na zdrowie. 

PrzEwidUJ – UniKaJ – rEaGUJ

Ogólnopolski konkurs BHP, którego celem było zaproponowanie roz-
wiązań poprawiających warunki i bezpieczeństwo w miejscu pracy 
oraz upowszechnianie ich. wybrane zgłoszenia zostały przekazane 
do dalszych konsultacji, dotyczących możliwości ich wdrożenia w or-
ganizacji.

zBadaJ SwOJE MiEJScE PracY

ankieta online, mająca na celu zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidło-
wości w zakresie ergonomii. na podstawie wypełnionych przez pracow-
ników ankiet został przygotowany raport dla zarządu z rekomendacjami 
i propozycjami usprawnień.

TrzY POradniKi

w ramach kampanii powstały trzy poradniki z zakresu ergonomii oraz 
dbania o zdrowy kręgosłup udostępnione w intranecie wszystkim pra-
cownikom Medicover. 

MaSKi raTOwniczE

wszystkim pracownikom w biurze rozdano maski ratownicze wraz 
z informacją zachęcającą do uczestnictwa w szkoleniach z pierw-
szej pomocy, organizowanych 
przez Medicover.

OznaczEnia KlaTEK 
ScHOdOwYcH w BiUrzE

na klatkach schodowych za-
wieszono oznaczenia z napi-
sem „trzymaj się poręczy”.

w wyniku kampanii wzrosła 
świadomość pracowników Me-
dicover w zakresie ergonomii 
i bezpieczeństwa w miejscu 
pracy. dodatkowo zebrano 
opinie i rekomendacje, doty-
czące tematyki kampanii, oraz 
zainspirowano pracowników 
i menedżerów do poprawienia 
bezpieczeństwa i ergonomii na 
stanowiskach pracy.

następujące tematy: prawidłowe ustawienie fotela, stołu i monitora 
ekranowego i korekta dotychczasowych ustawień, właściwa organizacja 
stanowiska pracy z laptopem, poprawne ustawienie klawiatury i myszy, 
wyposażenie pomocnicze na stanowisku pracy (podnóżek, uchwyt na 
dokumenty, podkładka pod mysz, podstawka pod laptop), omówienie 
typowych zmian przeciążeniowych, spowodowanych długotrwałą pracą 
przy komputerze i efektywne wykorzystanie 5-minutowych przerw 
w pracy. 

TESTOwaniE SYMUlaTOra dOznań STarczYcH

wyjątkowe i innowacyjne warsztaty, podczas których pracownicy mogli 
sprawdzić na sobie, z jakimi ograniczeniami własnego ciała (takimi jak 
pogorszenie wzroku, sprawności ruchowej, osłabienie słuchu) mogą 
spotkać się w przyszłości. w trakcie konsultacji został użyty tzw. Senior 
Suit – specjalny kombinezon, składający się z kilku elementów, które 
można na siebie założyć, uzyskując za ich pomocą efekt podobny do 
pogarszających się w podeszłym wieku zdolności sensomotorycznych. 

zdrOwE PlEcY

warsztat dla pracowników na temat tego, jak zapobiegać powiązanym 
z pracą bólom kręgosłupa i stawów. Prowadzony przez fizjoterapeut-
kę z wieloletnim doświadczeniem w zakresie leczenia chorób narządu 
ruchu. Była to też dla uczestników okazja do poznania kilku nowych 
ćwiczeń i rozciągnięcia kręgosłupa.
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KAMpANiA UV

wspólnie z Fundacją Medicover, od lipca do grudnia  
2017 roku, zrealizowaliśmy pierwszą ogólnopolską 
kampanię edukującą społeczeństwo w zakresie 
szkodliwości promieniowania UV. Planowane 
przez nas działania miały na celu kształtowanie 
właściwych postaw i zachowań zdrowotnych 
dzieci, młodzieży oraz ich rodziców w zakresie 
ochrony zdrowia przed negatywnymi skutkami 
nadmiernej ekspozycji na promieniowanie. w ra-
mach kampanii zrealizowaliśmy obszerne badania 
ankietowe dotyczące postaw i wiedzy na temat opalania w różnych grupach 
wiekowych (młodzież, dorośli – łącznie ponad 2000 osób) na różnych obsza-
rach oraz wśród właścicieli solariów (2555 wywiadów). dodatkowo urucho-
miliśmy dedykowaną stronę internetową (ponad 100 000 wyświetleń), na 
której publikowaliśmy materiały edukacyjne przygotowane pod nadzorem 
merytorycznym dr hab. n. med. Elżbiety Kowalskiej-Olędzkiej. w ramach 
tej aktywności zorganizowaliśmy dwa edukacyjne konkursy, w których udział 
wzięło blisko 5000 osób. zaangażowaliśmy również w projekt grupę zna-
nych i lubianych influencerów, którzy przygotowali na potrzeby kampanii 
filmy edukujące na YouTube oraz wpisy w mediach społecznościowych 
(Facebook, instagram, Snapchat). Jeden z wpisów na blogu szczesliva.pl 
wygenerował 102 000 unikalnych użytkowników, a post jego autorki na 
instagramie spotkał się z interakcją ponad 7000 osób. Ponadto opubli-
kowaliśmy 17 artykułów w ogólnopolskich serwisach internetowych, 
które wygenerowały ponad 90 000 wyświetleń. Projekt został sfinanso-
wany ze środków narodowego Programu zdrowia na lata 2016-2020. 
w fundacji nasza wspólna Przyszłość staramy się rozwiązywać problemy 
społeczne i jednocześnie podnosić jakość naszego życia. realizujemy projek-
ty partycypacyjne i edukacyjne. dlatego szczególnie cenimy sobie partnerską 
współpracę z Fundacją Medicover, której przyświecają podobne cele. 

Michał Borowik 
Fundacja wspólna Przyszłość
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Ostrzeżenie przed promieniowaniem uV

O przyczynach czerniaka i potrzebie informacji

projekt
rosnąca liczba zachorowań na raka skóry – czerniaka – leży u podstaw szerokiej 
internetowej kampanii informacyjnej na temat szkodliwości wystawiania skóry 
na promieniowanie ultrafioletowe (UV), którą na zlecenie Ministerstwa zdrowia 
rozpoczęła w 2017 roku Fundacja Medicover. Kilkumiesięczna kampania koncen-
trowała się na upowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach, jakie niesie promieniowa-
nie UV, oraz na propagowaniu środków chroniących przed nim.

Kamila Szarejko 

mówi dr elżbieta Kowalska-olędzka, główna Konsultant merytoryczna Kampanii

czy nasza kampania jest potrzebna?
– zdecydowanie tak. w ciągu ostatnich 10 lat liczba 
zachorowań podwoiła się. Obecnie rejestruje się 
około 3000 zachorowań rocznie, z czego 1/3 pa-
cjentów umiera. wcześnie wykryty czerniak jest 
uleczalny, dlatego też działania profilaktyczne, po-
legające między innymi na edukacji prozdrowotnej 
społeczeństwa, są niezbędne. w niemczech ponad 
90% czerniaków zgłaszanych jest we wczesnym 
stadium. w Polsce tylko 60%. ważna jest samo-
kontrola skóry przez pacjenta i wczesne zgłaszanie 
się do lekarza z niepokojącymi zmianami. 

w kampanii wykorzystano najnowsze formy 
komunikacji: portale parentingowe, influ-
encerów, którzy uczestniczyli w nagraniach 
wideo, popularne kanały społecznościowe, jak 
instagram, snapchat, youtube, FB. 
– ważny jest efekt końcowy, czyli nauczenie dzieci 
i młodzieży prawidłowego stosowania kremów 
z filtrem, odzieży ochronnej i okularów prze-
ciwsłonecznych, uzmysłowienie, że opalanie jest 
niezdrowe, oraz walka z mitem „zdrowego korzy-
stania z solarium” i usprawiedliwiania takiej mody. 
dzięki influencerom i youtuberom łatwiej nam było 
trafić do młodych ludzi z tą informacją.

z badań wynika, że korzystanie z solariów 
jest zjawiskiem masowym, dotyczy nie tylko 
dorosłych, ale także młodzieży. czy solaria 
rzeczywiście są niebezpieczne?
– czerniak do tej pory był chorobą ludzi starszych, 
teraz coraz częściej jest diagnozowany u młodzie-
ży. według danych wHO korzystanie z solariów 
jest pierwszą przyczyną wzrostu zachorowalności 

BEZPIECZNE   OPAlANIE

na czerniaka u ludzi młodych. Opalona skóra po-
strzegana jest jako bardzo atrakcyjna, a zwyczaj 
korzystania z solarium to zachowanie modne, 
nieutożsamiane z niebezpieczną ekspozycją na 
promieniowanie ultrafioletowe (UV). wizyta 
w solarium to dawka promieniowania UV dzie-
sięciokrotnie większa od opalania się na słońcu 
w godzinach południowych! Jasna karnacja (tzw. 
fototyp i i ii), najczęstsza w naszej szerokości geo-
graficznej, nie jest w stanie obronić się przed taką 
dawką promieni UV.



Dołącz do grupy 
„Przyjaciele Fundacji 
Medicover”
chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w Fundacji? chcesz śledzić przygoto-
wania rowerzystów do kolejnego rajdu rowerowego, a muzyków do następnego 
koncertu Medi-cOVEr Band? chcesz jako pierwszy wiedzieć o kolejnych zbiór-
kach w szlachetnym celu i akcjach charytatywnych? zapraszamy serdecznie do 
dołączenia do grupy „Przyjaciele Fundacji Medicover” na Facebooku. informujemy 
tam o ciekawych wydarzeniach i planach. Każdy z wolontariuszy może również 
dodać coś od siebie. To doskonała platforma do komunikacji.

wpisz w wyszukiwarkę na Facebooku (lub zaznacz nazwę fanpage’a) „Przyjaciele 
Fundacji Medicover” i kliknij „dołącz do grupy”.

pODSUMOWANie

Dziękujemy!
ROK 2017 Był PEłEN WyZWAń
Tak aktywne działanie Fundacji Medicover nie byłoby możliwe, gdyby nie nasi Przyjaciele – wolontariusze i Partnerzy 
Fundacji. ich wielkie serca i ogromne zaangażowanie w projekty społeczne przekładają się na potrzebną pomoc tysiącom 
beneficjentów. dziękujemy, że jesteście z nami!
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