


 

22 lata 
 
Fundacja POLSAT czyni nieprzerwanie wysiłki, aby poprawić sytuację zdrowotną najmłodszych 
pacjentów  w Polsce. Organizujemy duże, ogólnopolskie kampanie, z których dochód przeznaczany 
jest na zakup sprzętu medycznego do szpitali  i placówek zdrowia opiekujących się dziećmi.  
 
Państwowa służba zdrowia z wielu powodów nie jest w stanie otoczyć właściwą opieką wszystkich 
potrzebujących. Fundacja Polsat ratuje zdrowie i życie dzieci, które bez jej pomocy nie mają szans 
na wyzdrowienie. 
 
Przez ponad 22 lata pomogliśmy 33 890 dzieciom. Do tej pory Fundacja POLSAT pomogła 
dzieciom  z takimi problemami zdrowotnymi, jak np.: mukowiscydoza, zespół Downa, mózgowe 
porażenie dziecięce, dystrofia mięśniowa, arthrogrypoza, wady słuchu (aparaty słuchowe, systemy 
FM), choroby nowotworowe (kości, układu chłonnego, krwionośnego itp.), łamliwość kości, zespół 
Retta, uszkodzenia okołoporodowe (zabiegi uszkodzonych splotów ramiennych), choroby nerek, 
wady serca, cukrzyca, padaczka. 
 
Finansujemy tez liczne zabiegi, leki i terapie, jak również sponsorujemy remonty  i modernizacje 
placówek medycznych. 
 
Fundacja POLSAT jest jedyną  fundacją w Polsce, która na tak dużą skalę pomaga  w 
dofinansowaniu leczenia i rehabilitacji. 
 
 



Wspieramy szpitale i ośrodki prowadzące działalność  
w zakresie ratowania zdrowia i życia dzieci.  
 
Do dziś pomoc otrzymało 1 214 szpitali i ośrodków na terenie całej Polski, dla których zakupiliśmy 
m.in. : 
 - kardiomonitory,  
 - pulsoksymetry,  
 - pompy infuzyjne,  
 - lampy do fototerapii,  
 - aparaty RTG i USG,  
 - wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt diagnostyczny niezbędny do terapii wcześniaków,  
-  wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt do diagnostyki chorób nowotworowych u dzieci, 
 - aparatura medyczna do diagnozowania i monitorowania stanu zdrowia dzieci – ofiar wypadków  
 - czy też zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci niewidomych i 
niedowidzących przebywających w 24 ośrodkach specjalistycznych na terenie całej Polski.  
 
W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd  ponad 231 mln złotych. Fundusze na 
prowadzenie działalności pochodzą z ogólnopolskich kampanii, darowizn, dotacji wielu firm i 
osób prywatnych. 
 
 



ROK 2018 – 22 rok działalności Fundacji Polsat 
 
POMORSKI OŚRODEK TERAPII LASEROWEJ IM. FUNDACJI POLSAT 
 
Od początku działalności wspieramy budowy, remonty i modernizacje szpitali                                            
i ośrodków, w których leczone i rehabilitowane są dzieci. 
 
W 2018 roku Fundacja przekazała środki na rozbudowę Pomorskiego Ośrodka Terapii Laserowej 
im. Fundacji Polsat w Gdańsku. Jest to miejsce szczególne.  
 
Ośrodek powstał w 2013r. dzięki zakupowi przez Fundację 4 laserów o wartości 650 000 zł.  
 
Od początku zajmuje się leczeniem wrodzonych anomalii naczyniowych u dzieci, a także 
kompleksowym leczeniem blizn, zwłaszcza blizn pooparzeniowych. To najlepiej wyposażony 
ośrodek tego typu w Polsce.  
 
Fundacja Polsat przekazała na jego rozbudowę milion złotych, a przez 22 lata w województwie 
pomorskim wsparła 55 szpitali i ośrodków przekazując ponad 4,7 mln zł. 
 



MEDAL PRZYJACIEL CENTRUM ZDROWIA DZIECKA DLA FUNDACJI POLSAT 
 
Fundacja Polsat blisko współpracuje także  z Instytutem Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka”. 
Jest to jeden z  najnowocześniejszych szpitali dziecięcych w Polsce. Prowadzi działalność leczniczą, 
rehabilitacyjną, naukową i szkoleniową. 
  
Fundacja Polsat przez 22 lata swojej działalności przekazała ponad 25 mln zł m.in dla.: Kliniki 
Chirurgii Dziecięcej i Transplantologii Narządów, Oddziału Immunologii, Kliniki Onkologii, Kliniki 
Rehabilitacji Neurologicznej, Kliniki Okulistyki, Kliniki Neurochirurgii, Kliniki Neonatologii 
Noworodka, Kliniki Rehabilitacji Pediatrycznej, Kliniki Kardiologii oraz na  budowę 
czterokondygnacyjnego budynku w CZD, w którym jest Pooperacyjny Oddział Intensywnej Terapii, 
Poradnia Chirurgiczna oraz Blok Operacyjny Chirurgii Ambulatoryjnej . 
  
W 2018 roku Fundacja Polsat otrzymała Medal Przyjaciel  Centrum Zdrowia Dziecka za ponad 20 
letnie wsparcie tego największego szpitala pediatrycznego w Polsce. 
  
  
 



Aparat USG dla Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji  
Narządów w IP - CZD 

W maju 2018 roku po raz kolejny Fundacja wsparła Klinikę Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji 
Narządów w IP CZD kupując nowoczesny aparatu USG z kolorowym Dopplerem ( o wartości 240 000 
zł). 
  
Obecny aparat w Klinice  był już całkowicie wyeksploatowany - po 10 latach ciągłego używania, 
ulegał awariom i wymagał kosztownych napraw.  
Bez sprawnego aparatu monitorowanie pacjentów po przeszczepieniu narządów, szczególnie w 
zakresie przepływu krwi przez zespolenia naczyniowe wykonywane podczas transplantacji było 
niemożliwe i zakup nowego aparatu, mobilnego i spełniającego wymagania jakościowe stał się pilną 
potrzebą Oddziału. 
 
Z kliniką Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Fundacja Polsat współpracuje od  1999 
roku. Był to ważny rok dla Kliniki i Fundacji, ponieważ  Fundacja sfinansowała sprowadzenie do 
Polski programu rodzinnych przeszczepów wątroby. W latach 1999-2018 Fundacja przekazała 
ponad 2 000 000 mln zł na zakup nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki 
Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w CZD. 
 



W ramach modernizacji został przeprowadzony generalny remont dwóch łazienek, przeznaczonych do użytku dla 
dzieci i ich rodziców. Dotychczasowa świetlica została przebudowana i zaadaptowana na salę szpitalną dla małych 
dzieci oraz dodatkową łazienkę. Oddział został wyposażony w 3 nowe komody kąpielowe dla niemowląt.  
W celu zwiększenia komfortu rodziców czuwających na Oddziale przy swoich pociechach,  
zostały ufundowane 22 fotele z funkcją spania. 
 
Dla Fundacji ważne jest zapewnienie mamom domowych warunków podczas pobytu ich dzieci w szpitalu,  
tak by mogły wspierać swoje dzieci w powrocie do zdrowia. 
  
W latach 2015-2018 – powstały trzy pokoje dla mam: 
  
- w Łodzi w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki 
- w Warszawie w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Pomnik „Centrum 
Zdrowia Dziecka”. 
- w Otwocku w Oddziale Pediatrycznym w Powiatowym Centrum Zdrowia 
- w Grodzisku Mazowieckim i w Hrubieszowie – dla Oddziałów Dziecięcych zostały zakupione dla rodziców fotele z 
funkcją spania 
 

Wspólnie z marką Pampers, Fundacja Polsat zmodernizowała Oddział 
Pediatryczny w Szpitalu Zachodnim im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku 
Mazowieckim 



Fundacja Polsat wspólnie z firmą Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o.o oraz z Telewizją Polsat 
wspiera Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Otwocku.  
 
 
W Ośrodku uczą się dzieci i młodzież ze wszystkimi stopniami niepełnosprawności intelektualnej,  
ok. 30 uczniów ma także  niepełnosprawność ruchową. Dla tych dzieci wszystkie zajęcia były 
organizowane na parterze, ponieważ Ośrodek nie miał windy. 
 
Dzięki wsparciu  firmy Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o.o. oraz Fundacji w 2018 roku została 
zakupiona i zamontowana  winda dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
im. Marii Konopnickiej. Koszt inwestycji to 125 000 zł. 
  
Fundacja Polsat zakupiła także  sprzęt do terapii metodą Tomatisa, a wspólnie z Telewizją Polsat został 
zakupiony i przekazany sprzęt do ćwiczeń integracji sensorycznej dla podopiecznych Ośrodka. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Akcje, podczas których były organizowane zbiórki  
dla podopiecznych Fundacji Polsat: 
 
Dwa kiermasze zorganizowane przez pracowników w Polkomtelu oraz uczniów ze szkoły w 
Halinowie  dla podopiecznych Fundacji: 
 
W marcu oraz w grudniu podczas świątecznych  warsztatów dla pracowników Plusa i 
Cyfrowego Polsatu  oraz przez uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie 
zostały  przygotowane ozdoby świąteczne, które zostały sprzedane  podczas kiermaszu 
zorganizowanego w siedzibie firmy. 
  
W marcu 2018 – zebrane środki  ( 7 928 zł) zostały przekazane na leczenie i rehabilitację Julki 
- 7 lat, wodogłowie, padaczka i mózgowe porażenie dziecięce. 
 
W grudniu 2018 – zebrane środki ( 6 500,06 zł) zostały przekazane na rehabilitację Artura – 9 
lat, rdzeniowy zanik mięśni. 
 
We wrześniu 2018 podczas Pikniku dla pracowników Grupy zostały  zebrane środki 
(2 193,13 zł) na zakup zintegrowanego systemu monitorowania serca noworodków dla 
Oddziału Noworodków w Nowym Dworze Mazowieckim. 
 
W październiku 2018r. firma TOYOTA RADOŚĆ zorganizowała BIEG  Z RADOŚCIĄ – podczas 
którego  zebrano 2 080,01 zł na rehabilitację dla 12 letniej podopiecznej Fundacji – Emilki, 
która urodziła się z przepukliną oponowo – rdzeniową. Dodatkowo ma skoliozę – jest po 
operacji kręgosłupa i na co dzień porusza się na wózku inwalidzkim. Dziewczynka przed 
operacją trenowała szermierkę i bardzo jej zależy aby wrócić do treningów. 
 
 
 
 
 
 



 
WIELKA DRAKA DLA DZIECIAKA – trzeci raz Fundacja wsparła 
akcję wrocławskich studentów 
  
 „Wielka Draka dla Dzieciaka” to największa akcja 
charytatywna organizowana przez ZSP działające przy 
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.  
  
W roku 2018 środki były zbierane na leczenie Karolinki  (7 lat)  
z Zielonej Góry, która choruje na pęcherzowe oddzielanie się 
naskórka. Na ciele pojawiają się wodniste pęcherze, które 
pękają i przekształcają się w otwarte rany.  
 
Jest to rzadka choroba genetyczna EB (Epidermolysis Bullosa). 
W Polsce na tę chorobę choruje ok. 300 osób. Skóra Karolinki 
jest niezwykle  delikatna i krucha jak skrzydła motyla. 
 
Każde zadrapanie, otarcie, mocniejszy uścisk powoduje 
powstające bolesne i otwarte rany. Postawą w leczeniu jest 
codzienna pielęgnacja, maści, balsamy opatrunku, 
dermokosmetyki, płyny do dezynfekcji…Miesięczny koszt 
leczenia to ok. 2,5 – 3 tys. zł. 
 
Podczas trwania projektu odbywały się tradycyjne już eventy, 
czyli Studenckie Odcinki Kabaretowe, Bal Charytatywny, 
Koncert Charytatywny.  
 
 



Wspólna akcja Fundacji Polsat, Wydarzeń, Polsat Sport i firmy Fortuna –  
zostały zebrane środki na operację w USA Antosia.  
Koszt operacji to 360 000 zł 

  
 

 
 
 
Antoni choruje na zespół Aperta. Jest to choroba 
genetyczna objawiająca się szeregiem wad wrodzonych.  
 
U chorych występują poważne deformacje czaszki, 
zrośnięcie palców u rąk i nóg, rozszczep podniebienia. 
Obecnie chłopiec jest już po kilku operacjach, dzięki 
którym jakość jego życia bardzo się poprawiła. Dziś Antoś 
ma 9 lat, a przed nim kolejna poważna operacja ratująca 
zdrowie.  
 
Zabieg LeFort III z użyciem dystraktora RED to zabieg 
polegający na oddzieleniu kości środkowej części twarzy 
od czaszki.  
 
Są one wysuwane za pomocą aparatu, dzień po dniu, o 
kilka milimetrów do przodu, przez 6-8 tygodni. Operacja 
daje ogromne korzyści: podczas oddychania – 
zatrzymując nocne bezdechy, chroniony jest również 
narząd wzroku oraz słuchu, zmienia się aparycja dziecka, 
które otrzymuje nowe, łagodniejsze rysy twarzy, dzięki 
czemu będzie mu łatwiej funkcjonować w 
społeczeństwie.  
 

 



 
Kampania „Jesteśmy dla dzieci” 
 
Choroba dziecka to dla wielu polskich rodzin dramat nie tylko w wymiarze emocjonalnym, 
ale i materialnym. Specjalistyczne leczenie, nowoczesne środki farmaceutyczne czy 
skomplikowane zabiegi operacyjne wiążą się z kosztami, które często przekraczają finansowe 
możliwości rodziców. Państwowa służba zdrowia z wielu powodów nie jest w stanie otoczyć 
właściwą opieką wszystkich potrzebujących. Fundacja Polsat ratuje zdrowie i życie dzieci, 
które bez jej pomocy nie mają szans na wyzdrowienie. 
 
 Wszystkie nasze działania możemy realizować  dzięki wsparciu naszych darczyńców 
 
W kampanii ”Jesteśmy dla dzieci” podopieczni fundacji – bohaterowie w spotach apelują o 
pomoc nie tylko dla siebie ale także dla innych chorych dzieci. 
 
Wszystkie spoty oraz reportaże o naszych podopiecznych znajdują się na stronie  
  www.fundacjapolsat.pl  
 

  
 

 
Rita ma 14 miesięcy,  urodziła się  z bardzo rzadką chorobą 
centralnego układu nerwowego - holoprosencefalią ( mózgowie bez 
wyraźnego podziału na półkule), jest to ciężka wada wrodzona o 
podłożu genetycznym, powoduje opóźnienie w rozwoju 
psychofizycznym. Dodatkowo u Rity stwierdzono retinopatię, 
niedoczynność tarczycy, refluks żołądkowo - przełykowy. 

 
Dziewczynka wymaga intensywnej rehabilitacji, która wspomaga jej 
rozwój.  

http://www.fundacjapolsat.pl/


Kampania „Rozlicz się sercem  

 przekaż 1% swojego  podatku  
Fundacji POLSAT” 

 

 
 

 
 Fundacja uzyskała status organizacji pożytku 

publicznego 13 kwietnia 2004 roku.  
 
 1% Twojego podatku ma wielką wartość. 
Nawet najmniejsza kwota może pomóc chorym 
dzieciom. 

 
To takie proste! I nic Cię nie kosztuje! 

 
Wystarczy, że wpiszesz KRS 0000 135 921 do 
deklaracji podatkowej. 
Wspólnie z Fundacją POLSAT - rozlicz się sercem. 
 
Całą kwotę zebraną z 1% przekazujemy na zakup 
leków, finansowanie rehabilitacji i leczenia 
najmłodszych pacjentów w placówkach 
medycznych. 
 
Ty też możesz pomóc naszym podopiecznym –             
1% Twojego podatku ma wielką wartość! 
 



MIKOŁAJKOWY  
BLOK REKLAMOWY 

 
 
 

 to akcja organizowana przez Telewizję POLSAT i 
Biuro Reklamy POLSAT MEDIA.  

 Jest to wyjątkowa okazja, aby pomóc 
potrzebującym dzieciom – podopiecznym  
Fundacji POLSAT.  

 
Wystarczy włączyć POLSAT 6 grudnia  o godz. 
18.45 i obejrzeć specjalnie przygotowany  blok 
reklamowy. 
 
 Dotychczasowe piętnaście edycji kampanii 
MIKOŁAJKOWEGO BLOKU REKLAMOWEGO 
przyniosło wsparcie dla podopiecznych Fundacji 
POLSAT w wysokości prawie  

 19 000 000 zł!  
Kwota ta w całości została przekazana na 
leczenie i rehabilitację dzieci.  
 
Mikołajkowy Blok Reklamowy otrzymał 
wyróżnienie w kategorii Marketing Społeczny w 
konkursie Media Trendy 2005. 



Polskie Nadzieje 
Olimpijskie 

 
 

Polski Komitet Olimpijski, Telewizja Polsat oraz firma Procter & 
Gamble wspierają młodych sportowców. W tym roku do partnerów 
dołączyła Fundacja LOTOS. 
 
Od 5 lat celem akcji jest udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży 
uprawiającym sporty olimpijskie, jak również wspieranie i 
rozpowszechnianie aktywności sportowej dzieci chorych i 
niepełnosprawnych. 

 
Program „Polskie Nadzieje Olimpijskie” wspiera finansowo 
organizacje i zrzeszenia sportowe, szkoły sportowe, organizacje 
pozarządowe oraz podmioty zajmujące się organizacją zajęć 
sportowych zarówno dla dzieci zdrowych, jaki i chorych lub 
niepełnosprawnych. Dyspozycja środków pieniężnych odbywa się 
poprzez Polską Fundację Olimpijską oraz Fundację Polsat.  

 
W ramach pięciu edycji Programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie”, 
przydzieliliśmy 84 granty dla ośrodków sportowych, w których 
trenują dzieci i młodzież zdrowa oraz 26 grantów dla dzieci i 
młodzieży chorej i niepełnosprawnej. Łączna kwota przyznana w 
czasie trzech edycji wyniosła  4,5 miliona złotych.  

 
Partnerem inicjatywy została agencja Grey Group (WPP). 
Przygotowała ona identyfikację wizualną oraz będzie tworzyć i 
wspierać dalszą komunikację programu.  

 
 

W drugim filarze programu prowadzonym przez Fundację Polsat 
granty otrzymali: 
  
Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START  
Integracyjny Klub Sportowy „ATAK’ 
• Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr 

Zmartwychwstania Pańskiego 
•  Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Ab 

Novo” 
• Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport. 
• Uczniowski Klub Sportowy OKEJ 
• Uczniowski Klub Sportowy Salwator 
• Uczniowski Klub Sportowy Gladiator 
• Uczniowski Klub Sportowy Okej 
• Konińskie Stowarzyszenie Sportowe Mustang 
• Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie 
• Fundacja „Nie Widząc Przeszkód”  
• Fundacja „Move Now” 
• Ludowy Klub Sportowy „Gol Start” 
  
  
  
 

 
  
 
 
 



NAGRODY DLA FUNDACJI  
POLSAT W 2018 ROKU 
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony 
Praw Dziecka. To zaszczytne wyróżnienie 
zostało przyznane naszej Fundacji, przez 
Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka, 
jak sam powiedział: „za tysiące 
uratowanych dzieci, za ich życie i zdrowie, 
za wspomaganie szpitali pediatrycznych”. 

  
 

 
 
Medal Przyjaciel Centrum Zdrowia Dziecka” za 
ponad 20 letnie wsparcie tego największego 
szpitala pediatrycznego w Polsce. 
 



II FORUM FUNDACJI 
KORPORACYJNYCH 

 
Fundacja Polsat jest członkiem Forum Darczyńców i uczestniczyliśmy po raz drugi w 
Forum Fundacji Korporacyjnych, w którym wzięło udział 75 osób z 44 fundacji.  
 
Spotkanie polegało na wymianie wiedzy i doświadczeń.  
Uczestnicy rozmawiali m.in. o: 
• zaletach i wadach łączenia pracy w fundacji i w firmie (sesja „Podwójne życie 

prezesa?”), 
• budowaniu strategii i wizerunku, 
• ludziach w fundacji, 
• różnych aspektach wolontariatu pracowniczego. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od lat wszystkie działania Fundacji POLSAT są wspierane przez dziennikarzy Wydarzeń                
w POLSACIE oraz dziennikarzy w POLSAT NEWS. 
 
W wydarzeniach emitowane są materiały  na temat ważnych działań Fundacji POLSAT.  
 
W POLSAT NEWS Fundacja gości ze swoim coniedzielnym programem „Wystarczy chcieć” 
emitowanym o godz. 13.30. 
 
Celem nadrzędnym tego programu jest walka o dobro i zdrowie dzieci. Jego autorzy 
pokazują historie rodziców chorych i niepełnosprawnych dzieci i ich codziennych 
zmagań. Eksperci wyjaśniają istotę prezentowanych przypadków, przedstawiają możliwości 
leczenia, lub - w sytuacji chorób nieuleczalnych - podpowiadają, jak powinna przebiegać 
opieka. 
 
W 2009 roku POLSAT NEWS został wyróżniony w II edycji specjalnego raportu „Gazety 
Finansowej” dotyczącego działań z zakresu CSR. Kanał otrzymał wyróżnienie  za program 
„Wystarczy chcieć” przygotowany we współpracy z Fundacją POLSAT. 
 
 Czwartkowa wizyta przedstawicieli Fundacji POLSAT w Nowym Dniu w  POLSAT News – 

to rozmowa na temat aktualnych działań Fundacji i historie naszych podopiecznych – 
reportaże o ich życiu, realizowanych pasjach ale także o ich chorobie i wsparciu 
najbliższych.  



Wszystkie nasze działania możemy realizować dzięki Waszemu wsparciu! 
 

Więcej informacji na temat działalności Fundacji POLSAT  
możesz znaleźć na multimedialnej stronie 

 
www.fundacjapolsat.pl 

 

DZIĘKUJEMY! 

http://www.fundacjapolsat.pl/
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	Fundacja POLSAT 
	���������22 lata��Fundacja POLSAT czyni nieprzerwanie wysiłki, aby poprawić sytuację zdrowotną najmłodszych pacjentów  w Polsce. Organizujemy duże, ogólnopolskie kampanie, z których dochód przeznaczany jest na zakup sprzętu medycznego do szpitali  i placówek zdrowia opiekujących się dziećmi. ��Państwowa służba zdrowia z wielu powodów nie jest w stanie otoczyć właściwą opieką wszystkich potrzebujących. Fundacja Polsat ratuje zdrowie i życie dzieci, które bez jej pomocy nie mają szans na wyzdrowienie.��Przez ponad 22 lata pomogliśmy 33 890 dzieciom. Do tej pory Fundacja POLSAT pomogła dzieciom  z takimi problemami zdrowotnymi, jak np.: mukowiscydoza, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, dystrofia mięśniowa, arthrogrypoza, wady słuchu (aparaty słuchowe, systemy FM), choroby nowotworowe (kości, układu chłonnego, krwionośnego itp.), łamliwość kości, zespół Retta, uszkodzenia okołoporodowe (zabiegi uszkodzonych splotów ramiennych), choroby nerek, wady serca, cukrzyca, padaczka.��Finansujemy tez liczne zabiegi, leki i terapie, jak również sponsorujemy remonty  i modernizacje placówek medycznych.��Fundacja POLSAT jest jedyną  fundacją w Polsce, która na tak dużą skalę pomaga  w dofinansowaniu leczenia i rehabilitacji.��
	Wspieramy szpitale i ośrodki prowadzące działalność �w zakresie ratowania zdrowia i życia dzieci. ��Do dziś pomoc otrzymało 1 214 szpitali i ośrodków na terenie całej Polski, dla których zakupiliśmy m.in. :� - kardiomonitory, � - pulsoksymetry, � - pompy infuzyjne, � - lampy do fototerapii, � - aparaty RTG i USG, � - wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt diagnostyczny niezbędny do terapii wcześniaków, �-  wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt do diagnostyki chorób nowotworowych u dzieci,� - aparatura medyczna do diagnozowania i monitorowania stanu zdrowia dzieci – ofiar wypadków � - czy też zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci niewidomych i niedowidzących przebywających w 24 ośrodkach specjalistycznych na terenie całej Polski. ��W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd  ponad 231 mln złotych. Fundusze na prowadzenie działalności pochodzą z ogólnopolskich kampanii, darowizn, dotacji wielu firm i osób prywatnych.��
	ROK 2018 – 22 rok działalności Fundacji Polsat��POMORSKI OŚRODEK TERAPII LASEROWEJ IM. FUNDACJI POLSAT��Od początku działalności wspieramy budowy, remonty i modernizacje szpitali                                            i ośrodków, w których leczone i rehabilitowane są dzieci.��W 2018 roku Fundacja przekazała środki na rozbudowę Pomorskiego Ośrodka Terapii Laserowej im. Fundacji Polsat w Gdańsku. Jest to miejsce szczególne. ��Ośrodek powstał w 2013r. dzięki zakupowi przez Fundację 4 laserów o wartości 650 000 zł. ��Od początku zajmuje się leczeniem wrodzonych anomalii naczyniowych u dzieci, a także kompleksowym leczeniem blizn, zwłaszcza blizn pooparzeniowych. To najlepiej wyposażony ośrodek tego typu w Polsce. ��Fundacja Polsat przekazała na jego rozbudowę milion złotych, a przez 22 lata w województwie pomorskim wsparła 55 szpitali i ośrodków przekazując ponad 4,7 mln zł.�
	MEDAL PRZYJACIEL CENTRUM ZDROWIA DZIECKA DLA FUNDACJI POLSAT��Fundacja Polsat blisko współpracuje także  z Instytutem Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka”.�Jest to jeden z  najnowocześniejszych szpitali dziecięcych w Polsce. Prowadzi działalność leczniczą, rehabilitacyjną, naukową i szkoleniową.� �Fundacja Polsat przez 22 lata swojej działalności przekazała ponad 25 mln zł m.in dla.: Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantologii Narządów, Oddziału Immunologii, Kliniki Onkologii, Kliniki Rehabilitacji Neurologicznej, Kliniki Okulistyki, Kliniki Neurochirurgii, Kliniki Neonatologii Noworodka, Kliniki Rehabilitacji Pediatrycznej, Kliniki Kardiologii oraz na  budowę czterokondygnacyjnego budynku w CZD, w którym jest Pooperacyjny Oddział Intensywnej Terapii, Poradnia Chirurgiczna oraz Blok Operacyjny Chirurgii Ambulatoryjnej .� �W 2018 roku Fundacja Polsat otrzymała Medal Przyjaciel  Centrum Zdrowia Dziecka za ponad 20 letnie wsparcie tego największego szpitala pediatrycznego w Polsce.� � �
	Aparat USG dla Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji �Narządów w IP - CZD
	W ramach modernizacji został przeprowadzony generalny remont dwóch łazienek, przeznaczonych do użytku dla dzieci i ich rodziców. Dotychczasowa świetlica została przebudowana i zaadaptowana na salę szpitalną dla małych dzieci oraz dodatkową łazienkę. Oddział został wyposażony w 3 nowe komody kąpielowe dla niemowląt. �W celu zwiększenia komfortu rodziców czuwających na Oddziale przy swoich pociechach, �zostały ufundowane 22 fotele z funkcją spania.��Dla Fundacji ważne jest zapewnienie mamom domowych warunków podczas pobytu ich dzieci w szpitalu, �tak by mogły wspierać swoje dzieci w powrocie do zdrowia.� �W latach 2015-2018 – powstały trzy pokoje dla mam:� �- w Łodzi w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki�- w Warszawie w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka”.�- w Otwocku w Oddziale Pediatrycznym w Powiatowym Centrum Zdrowia�- w Grodzisku Mazowieckim i w Hrubieszowie – dla Oddziałów Dziecięcych zostały zakupione dla rodziców fotele z funkcją spania�
	Fundacja Polsat wspólnie z firmą Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o.o oraz z Telewizją Polsat wspiera Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Otwocku. ���W Ośrodku uczą się dzieci i młodzież ze wszystkimi stopniami niepełnosprawności intelektualnej, �ok. 30 uczniów ma także  niepełnosprawność ruchową. Dla tych dzieci wszystkie zajęcia były organizowane na parterze, ponieważ Ośrodek nie miał windy.��Dzięki wsparciu  firmy Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o.o. oraz Fundacji w 2018 roku została zakupiona i zamontowana  winda dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Konopnickiej. Koszt inwestycji to 125 000 zł.� �Fundacja Polsat zakupiła także  sprzęt do terapii metodą Tomatisa, a wspólnie z Telewizją Polsat został zakupiony i przekazany sprzęt do ćwiczeń integracji sensorycznej dla podopiecznych Ośrodka.�
	������Akcje, podczas których były organizowane zbiórki �dla podopiecznych Fundacji Polsat:��Dwa kiermasze zorganizowane przez pracowników w Polkomtelu oraz uczniów ze szkoły w Halinowie  dla podopiecznych Fundacji:��W marcu oraz w grudniu podczas świątecznych  warsztatów dla pracowników Plusa i Cyfrowego Polsatu  oraz przez uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie zostały  przygotowane ozdoby świąteczne, które zostały sprzedane  podczas kiermaszu zorganizowanego w siedzibie firmy.� �W marcu 2018 – zebrane środki  ( 7 928 zł) zostały przekazane na leczenie i rehabilitację Julki - 7 lat, wodogłowie, padaczka i mózgowe porażenie dziecięce.��W grudniu 2018 – zebrane środki ( 6 500,06 zł) zostały przekazane na rehabilitację Artura – 9 lat, rdzeniowy zanik mięśni.��We wrześniu 2018 podczas Pikniku dla pracowników Grupy zostały  zebrane środki (2 193,13 zł) na zakup zintegrowanego systemu monitorowania serca noworodków dla Oddziału Noworodków w Nowym Dworze Mazowieckim.��W październiku 2018r. firma TOYOTA RADOŚĆ zorganizowała BIEG  Z RADOŚCIĄ – podczas którego  zebrano 2 080,01 zł na rehabilitację dla 12 letniej podopiecznej Fundacji – Emilki, która urodziła się z przepukliną oponowo – rdzeniową. Dodatkowo ma skoliozę – jest po operacji kręgosłupa i na co dzień porusza się na wózku inwalidzkim. Dziewczynka przed operacją trenowała szermierkę i bardzo jej zależy aby wrócić do treningów.������
	Slajd numer 10
	Wspólna akcja Fundacji Polsat, Wydarzeń, Polsat Sport i firmy Fortuna – �zostały zebrane środki na operację w USA Antosia. �Koszt operacji to 360 000 zł
	����������Kampania „Jesteśmy dla dzieci”��Choroba dziecka to dla wielu polskich rodzin dramat nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale i materialnym. Specjalistyczne leczenie, nowoczesne środki farmaceutyczne czy skomplikowane zabiegi operacyjne wiążą się z kosztami, które często przekraczają finansowe możliwości rodziców. Państwowa służba zdrowia z wielu powodów nie jest w stanie otoczyć właściwą opieką wszystkich potrzebujących. Fundacja Polsat ratuje zdrowie i życie dzieci, które bez jej pomocy nie mają szans na wyzdrowienie.�� Wszystkie nasze działania możemy realizować  dzięki wsparciu naszych darczyńców��W kampanii ”Jesteśmy dla dzieci” podopieczni fundacji – bohaterowie w spotach apelują o pomoc nie tylko dla siebie ale także dla innych chorych dzieci.��Wszystkie spoty oraz reportaże o naszych podopiecznych znajdują się na stronie �  www.fundacjapolsat.pl �
	Kampania „Rozlicz się sercem � przekaż 1% swojego  podatku �Fundacji POLSAT”�
	MIKOŁAJKOWY �BLOK REKLAMOWY
	Polskie Nadzieje Olimpijskie��
	NAGRODY DLA FUNDACJI �POLSAT W 2018 ROKU
	II FORUM FUNDACJI KORPORACYJNYCH�
	������������Od lat wszystkie działania Fundacji POLSAT są wspierane przez dziennikarzy Wydarzeń                w POLSACIE oraz dziennikarzy w POLSAT NEWS.��W wydarzeniach emitowane są materiały  na temat ważnych działań Fundacji POLSAT. ��W POLSAT NEWS Fundacja gości ze swoim coniedzielnym programem „Wystarczy chcieć” emitowanym o godz. 13.30.��Celem nadrzędnym tego programu jest walka o dobro i zdrowie dzieci. Jego autorzy pokazują historie rodziców chorych i niepełnosprawnych dzieci i ich codziennych zmagań. Eksperci wyjaśniają istotę prezentowanych przypadków, przedstawiają możliwości leczenia, lub - w sytuacji chorób nieuleczalnych - podpowiadają, jak powinna przebiegać opieka.��W 2009 roku POLSAT NEWS został wyróżniony w II edycji specjalnego raportu „Gazety Finansowej” dotyczącego działań z zakresu CSR. Kanał otrzymał wyróżnienie  za program „Wystarczy chcieć” przygotowany we współpracy z Fundacją POLSAT.��
	Wszystkie nasze działania możemy realizować dzięki Waszemu wsparciu!��Więcej informacji na temat działalności Fundacji POLSAT �możesz znaleźć na multimedialnej stronie��www.fundacjapolsat.pl��DZIĘKUJEMY!
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