


 
 
 
 
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 21 lat pomogliśmy 32 031 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 1 209 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 226 mln złotych. Fundusze na prowadzenie 
działalności pochodzą z ogólnopolskich kampanii, darowizn, dotacji wielu firm i osób prywatnych. 
 
 



Najważniejsze inwestycje 
 
Od początku działalności wspieramy budowy, remonty i modernizacje szpitali                    
i ośrodków, w których leczone i rehabilitowane są dzieci. 
 
 
1998-2000 – wybudowanie czterokondygnacyjnego budynku w Centrum Zdrowia 
Dziecka, w którym stworzono Pooperacyjny Oddział Intensywnej Terapii, Poradnię 
Chirurgiczną oraz Blok Operacyjny Chirurgii Ambulatoryjnej.  Pozwoliło to m.in. 
zwiększyć  liczbę zabiegów wykonywanych w Centrum Zdrowia Dziecka o 100%. 
 
„Szczególnie cenna we współpracy z Fundacją była dla nas profesjonalna realizacja 
każdego z projektów od początku do końca oraz podejmowanie się zadań, które 
były pionierskie i na pierwszy rzut oka bardzo trudne do zrealizowania – im 
trudniej tym lepiej – za te odwagę bardzo Państwa cenimy” – tak o współpracy z 
Fundacją  mówił Pan dr n med. Maciej Piróg. 



Najważniejsze inwestycje: 
 
1998-1999 – stworzenie jedynej w regionie środkowo – wschodnim i trzeciej w kraju 
jednostki  -  Oddziału Przeszczepiania Szpiku Kostnego w Klinice Hematologii, 
Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Lublinie. Pozwoliło to o 30% rocznie 
zwiększyć liczbę wszystkich wykonywanych w Polsce operacji. Przez 14 lat działalności 
Oddziału przeprowadzono 253 transplantacje  komórek krwiotwórczych u dzieci. 
 
2000 - stworzenie specjalistycznego pierwszego Dziecięcego Centrum Oparzeniowego 
w Instytucie Pediatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
 
2002-2010 – zakup nowoczesnego sprzętu medycznego  oraz  remont Oddziału 
Ortopedycznego w Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno – Ortopedycznym. Powstał  25 
łóżkowy II Oddział Ortopedyczny – zwiększyło to liczbę leczonych dzieci o prawie 25%. 
Jest to jeden z najlepiej wyposażonych ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce.                        
Dzięki pomocy Fundacji liczba operowanych chorych wzrosła  ponad dwukrotnie                 
( z 834 w roku 2002 do ponad 1800 w roku 2010). 



Najważniejsze inwestycje: 
 
2004 – kapitalny remont Oddziału Położniczego w Szpitalu Bielańskim – pozwoliło 
to trzykrotnie zwiększyć liczbę przyjmowanych porodów. 
 
2006 –2016 budowa, a w późniejszych latach rozbudowa nowej Kliniki Patologii i 
Intensywnej Terapii Noworodka przy Centrum Zdrowia Dziecka – dzięki temu 
Centrum Zdrowia Dziecka zapewnia pomoc dla ponad dwa razy większej liczby 
noworodków, wymagających wysokospecjalistycznej diagnostyki, leczenia 
zachowawczego i operacyjnego a także intensywnej terapii.  Do Kliniki trafiają 
noworodki z całej Polski ze skomplikowanymi wadami serca, mózgu, nerek i 
innych narządów wymagających pilnych i skomplikowanych zabiegów. Od  2016 
roku do Kliniki może być przyjętych ponad 3000 noworodków rocznie  a Klinika 
stała się największą tego typu w Polsce. 
 
2006-2007 – remont Oddziału  Hematologiczno – Onkologicznego w Klinice 
Onkologii i Hematologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego              
w Olsztynie – jest to jedyny ośrodek w województwie warmińsko – mazurskim 
zajmujący się diagnostyką i leczeniem dzieci z chorobami nowotworowymi. 
 
2008 - otwarcie nowego Technikum dla Niewidomych w Laskach – w technikum 
uczy się 52 uczniów na dwóch kierunkach zawodowych: technik informatyk i 
technik masażysta. 
 



Najważniejsze inwestycje: 
 
2009-2010 -  remont Oddziału Noworodkowego w Zespole Publicznych ZOZ w Otwocku 
 
2011 – budowa bloku Operacyjnego w Klinice Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w 
Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Adama Grucy w Otwocku. Dzięki temu o 100% 
zwiększyły się możliwości operacyjne szpitala, w którym leczone są dzieci z całego kraju i który szkoli 
większość polskich ortopedów. Nowy Blok został tak zaprojektowany i wyposażony, że jest to jeden z 
najnowocześniejszych tego typu obiektów w szpitalach ortopedycznych dla dzieci w Polsce. 
 
2011 – remont Oddziału Neurologii Dziecięcej w Katedrze i Klinice Neurologii w Samodzielnym 
Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Rocznie przebywa tu ok. 230-250 
pacjentów. Corocznie ok. 800 dzieci konsultowanych jest ambulatoryjnie w przyklinicznej Poradni 
Chorób Mięśni. Zespół lekarzy z tego oddziału współpracuje naukowo z wiodącymi w dziedzinie 
chorób nerwowo – mięśniowych ośrodkami w Europie i USA. 
 
2013 - otwarty został w Gdańsku Pomorski Ośrodek Terapii Laserowej im. Fundacji POLSAT dla dzieci z 
wrodzonymi anomaliami naczyniowymi (w tym naczyniakami krwionośnymi), które są najczęstszymi 
wadami wrodzonymi, oraz przerostowymi bliznami i przykurczami - również pooparzeniowymi.   
Fundacja POLSAT zakupiła dla gdańskiego ośrodka 4 lasery o wartości 650 000 zł.  
 
 
 

 
 
 
 
2016 – w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie zostało uroczyście otwarte  
Dziecięce Centrum Transplantacji. Na wyposażenie tego Centrum  
Fundacja POLSAT przekazała 548 845,02 zł. 
 
2017 – w Powiatowym Centrum Zdrowia Dziecka w Otwocku został wyremontowany  
Oddział Pediatryczny.  Wspólnie z marką Pampers został także stworzony pokój dla mam. 
Fundacja przekazała na remont ponad 1 000 000 zł. 
 



 
Główne projekty  
 
Fundacja POLSAT od samego początku angażowała się w projekty, które były 
pionierskimi działaniami:  
 - przeniesienie do Polski programu Rodzinnych Przeszczepów  Wątroby, 
 
 - stworzenie pierwszego w Polsce Dziecięcego Oddziału Autologicznych 
Transplantacji Szpiku i Terapii Genowej w Katedrze Hematologii Chorób 
Rozrostowych Dzieci w Akademii Medycznej we Wrocławiu,  
 
 - stworzenie Banku Komórek Krwiotwórczych z Krwi Pępowinowej im. Fundacji 
POLSAT przy Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Akademii 
Medycznej  w Warszawie,  
 
 - sprowadzenie programu zamykania ubytków miedzyprzedsionkowych serca u 
dzieci metodą niechirurgiczną za pomocą techniką  Amplatza w CZD,  
 
 - wdrożenie nowatorskich technologii medycznych – zastosowanie tzw. 
sztucznej wątroby oraz neuromonitoringu śródoperacyjnego w Klinice Chirurgii 
Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Centrum Zdrowia Dziecka. 
 
- wprowadzenie do Polski nowoczesnej metody leczenia w łonie matki 
dotyczącej rozszczepu kręgosłupa. Zabiegi będą wykonywane w I Katedrze i 
Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
 
 
 



 
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  
 

  
 
 Sandra urodziła się z przepukliną oponową –

rdzeniową.  
 Mimo choroby jest pogodną dziewczynką. Każdego 

dnia dzielnie walczy o większą samodzielność.  
 Ogromna praca rodziców i regularna rehabilitacja 

przynoszą efekty, niedawno dziewczynka zaczęła 
samodzielnie stać. „Marzę, żeby w przyszłości sama 
stanęła na nogach i sama zaczęła chodzić. 
Uczestniczyła w życiu tak jak zdrowe dzieci” – mama 
Sandry pani Monika 

 

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 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 czternaście edycji kampanii 
MIKOŁAJKOWEGO BLOKU REKLAMOWEGO 
przyniosło wsparcie dla podopiecznych Fundacji 
POLSAT w wysokości prawie  

 17 500 000 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. 



 
 

POKOJE DLA MAM – 
 
PROCTER&GAMBLE I FUNDACJA POLSAT TWORZĄ POKOJE  
„Z DUMĄ WSPIERAMY MAMY”.  
 

  
Projekt ma zapewnić mamom domowe warunki podczas 

pobytu ich dzieci w szpitalu, tak by mogły wspierać 
swoje dzieci w powrocie do zdrowia. 

  
W latach 2015-2016 – powstały dwa pokoje: 
  
 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 roku 2017 wspólnie z marką Pampers został stworzony 

pokój dla mam małych pacjentów Oddziału 
Pediatrycznego w  Powiatowym  Centrum Zdrowia w 
Otwocku. 

 

Polskie Nadzieje Olimpijskie 

 
Polski Komitet Olimpijski, Telewizja Polsat oraz firma Procter 
& Gamble wspierają młodych sportowców. 
Celem tej w zamierzeniu corocznej 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 czterech  edycji Programu „Polskie Nadzieje 
Olimpijskie”, przydzieliliśmy 59 grantów dla ośrodków 
sportowych, w których trenują dzieci i młodzież zdrowa oraz 
19 grantów dla dzieci i młodzieży chorej i niepełnosprawnej. 
Łączna kwota przyznana w czasie trzech edycji wyniosła 
prawie 3,6 miliona złotych.  
 
Partnerem inicjatywy została agencja Grey Group (WPP). 
Przygotowała ona identyfikację wizualną oraz będzie tworzyć i 
wspierać dalszą komunikację programu.  
 

 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundacja Polsat 
ul. Ostrobramska 77 
04-175 Warszawa 
tel. +48(22)514-55-55 
fax. +48(22)514-47-30 
e-mail: fundacja@polsat.com.pl 

 
   
KONTA BANKOWE: 
 
PLUS BANK S.A. O/WARSZAWA 21 1680 1248 0000 3333 4444 5555 

konto ogólne (pieniądze przeznaczone na cele statutowe - darowizny, wpłaty 1%) 
 
PLUS BANK S.A. O/WARSZAWA 97 1680 1248 0000 3000 1041 3102 

konto przeznaczone na zbiorki publiczne (finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci, zakup sprzętu medycznego i 
rehabilitacyjnego dla dzieci oraz szpitali i ośrodków zajmujących się leczeniem i rehabilitacją dzieci, finansowanie remontów i 
adaptacji publicznych szpitali i ośrodków medycznych, dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i innych ośrodkach 
pomocy społecznej)  
 

mailto:fundacja@polsat.com.pl
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	Najważniejsze inwestycje:��1998-1999 – stworzenie jedynej w regionie środkowo – wschodnim i trzeciej w kraju jednostki  -  Oddziału Przeszczepiania Szpiku Kostnego w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Lublinie. Pozwoliło to o 30% rocznie zwiększyć liczbę wszystkich wykonywanych w Polsce operacji. Przez 14 lat działalności Oddziału przeprowadzono 253 transplantacje  komórek krwiotwórczych u dzieci.��2000 - stworzenie specjalistycznego pierwszego Dziecięcego Centrum Oparzeniowego w Instytucie Pediatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie��2002-2010 – zakup nowoczesnego sprzętu medycznego  oraz  remont Oddziału Ortopedycznego w Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno – Ortopedycznym. Powstał  25 łóżkowy II Oddział Ortopedyczny – zwiększyło to liczbę leczonych dzieci o prawie 25%. Jest to jeden z najlepiej wyposażonych ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce.                        Dzięki pomocy Fundacji liczba operowanych chorych wzrosła  ponad dwukrotnie                 ( z 834 w roku 2002 do ponad 1800 w roku 2010).
	Najważniejsze inwestycje:��2004 – kapitalny remont Oddziału Położniczego w Szpitalu Bielańskim – pozwoliło to trzykrotnie zwiększyć liczbę przyjmowanych porodów.��2006 –2016 budowa, a w późniejszych latach rozbudowa nowej Kliniki Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka przy Centrum Zdrowia Dziecka – dzięki temu Centrum Zdrowia Dziecka zapewnia pomoc dla ponad dwa razy większej liczby noworodków, wymagających wysokospecjalistycznej diagnostyki, leczenia zachowawczego i operacyjnego a także intensywnej terapii.  Do Kliniki trafiają noworodki z całej Polski ze skomplikowanymi wadami serca, mózgu, nerek i innych narządów wymagających pilnych i skomplikowanych zabiegów. Od  2016 roku do Kliniki może być przyjętych ponad 3000 noworodków rocznie  a Klinika stała się największą tego typu w Polsce.��2006-2007 – remont Oddziału  Hematologiczno – Onkologicznego w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego              w Olsztynie – jest to jedyny ośrodek w województwie warmińsko – mazurskim zajmujący się diagnostyką i leczeniem dzieci z chorobami nowotworowymi.��2008 - otwarcie nowego Technikum dla Niewidomych w Laskach – w technikum uczy się 52 uczniów na dwóch kierunkach zawodowych: technik informatyk i technik masażysta.�
	Najważniejsze inwestycje:��2009-2010 -  remont Oddziału Noworodkowego w Zespole Publicznych ZOZ w Otwocku��2011 – budowa bloku Operacyjnego w Klinice Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Adama Grucy w Otwocku. Dzięki temu o 100% zwiększyły się możliwości operacyjne szpitala, w którym leczone są dzieci z całego kraju i który szkoli większość polskich ortopedów. Nowy Blok został tak zaprojektowany i wyposażony, że jest to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w szpitalach ortopedycznych dla dzieci w Polsce.��2011 – remont Oddziału Neurologii Dziecięcej w Katedrze i Klinice Neurologii w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Rocznie przebywa tu ok. 230-250 pacjentów. Corocznie ok. 800 dzieci konsultowanych jest ambulatoryjnie w przyklinicznej Poradni Chorób Mięśni. Zespół lekarzy z tego oddziału współpracuje naukowo z wiodącymi w dziedzinie chorób nerwowo – mięśniowych ośrodkami w Europie i USA.��2013 - otwarty został w Gdańsku Pomorski Ośrodek Terapii Laserowej im. Fundacji POLSAT dla dzieci z wrodzonymi anomaliami naczyniowymi (w tym naczyniakami krwionośnymi), które są najczęstszymi wadami wrodzonymi, oraz przerostowymi bliznami i przykurczami - również pooparzeniowymi.  �Fundacja POLSAT zakupiła dla gdańskiego ośrodka 4 lasery o wartości 650 000 zł. ���
	����Główne projekty ��Fundacja POLSAT od samego początku angażowała się w projekty, które były pionierskimi działaniami: � - przeniesienie do Polski programu Rodzinnych Przeszczepów  Wątroby,�� - stworzenie pierwszego w Polsce Dziecięcego Oddziału Autologicznych Transplantacji Szpiku i Terapii Genowej w Katedrze Hematologii Chorób Rozrostowych Dzieci w Akademii Medycznej we Wrocławiu, �� - stworzenie Banku Komórek Krwiotwórczych z Krwi Pępowinowej im. Fundacji POLSAT przy Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej  w Warszawie, �� - sprowadzenie programu zamykania ubytków miedzyprzedsionkowych serca u dzieci metodą niechirurgiczną za pomocą techniką  Amplatza w CZD, �� - wdrożenie nowatorskich technologii medycznych – zastosowanie tzw. sztucznej wątroby oraz neuromonitoringu śródoperacyjnego w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Centrum Zdrowia Dziecka.��- wprowadzenie do Polski nowoczesnej metody leczenia w łonie matki dotyczącej rozszczepu kręgosłupa. Zabiegi będą wykonywane w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego���
	����������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
	�
	������������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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