
Inicjatywa społeczna Stowarzyszenia  Wspierania Rozwoju Transplantacji Szpiku 
i Onkologii Dziecięcej DZIECIAKI CHOJRAKI na rzecz budowy nowego oddziału 

Kliniki Onkologii Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej w Poznaniu. 

 



Problem

• Nowotwory są drugą, najczęstszą chorobową przyczyną zgonów dzieci i młodzieży.  

• W Wielkopolsce, pomimo coraz mniejszej populacji dzieci i młodzieży, obserwujemy 

dynamiczny wzrost liczby zachorowań.   

• Każdego roku w Poznaniu, u około 100 małych pacjentów diagnozuje się chorobę 

nowotworową. 

• Blisko 70 proc. dzieci trafia do kliniki dopiero w III lub IV stadium choroby. Dla tych dzieci i ich 

rodzin szpital staje się domem nawet na kilka lat.   

• Zasoby infrastrukturalne  obecnej Kliniki  do zapewnienia godnych warunków pobytu  
i leczenia wyczerpały się.

www.dzieciakichojraki.pl



Wyzwanie

• Obecną sytuację można poprawić budując nowoczesne centrum profilaktyczno - 

lecznicze, które zagwarantuje godne warunki leczenia i pobytu wszystkim dzieciakom 

cierpiącym na choroby nowotworowe.  

• Plan budowy nowej Kliniki obejmuje m.in.:  

• stworzenie oddziału pobytu dziennego, z salami jedno- lub dwułóżkowymi; 

• zakup nowoczesnego wyposażenia i sprzętu medycznego; 

• stworzenie zaplecza socjalnego dla rodziców pacjentów;  

• stworzenie pracowni diagnostycznej oraz sal do rehabilitacji dzieci                            

po wyczerpujących zabiegach chemioterapii. 

www.dzieciakichojraki.pl



Cel 

• Celem jest zbiórka pieniędzy na 

budowę i wyposażenie  
w niezbędny sprzęt medyczny 

nowego budynku kliniki 

onkologicznej dla chorych dzieci. 

www.dzieciakichojraki.pl

• Zapewnienie jak najlepszych 

warunków leczenia choroby 

nowotworowej, 

poprzez stworzenie oddziału 

dziennego pobytu,  zaplecza 

diagnostycznego 

i rehabilitacyjnego oraz 

socjalnego dla ich rodziców. 



 
Dzieciaki Chojraki  to dzieci dotknięte chorobą 

nowotworową. Nazwa zobowiązuje, dlatego dzieciaki 
nie poddają się i walczą o środki finansowe na 

nowoczesną klinikę, miejsce skutecznej profilaktyki  
i godnego pobytu dla siebie i swoich rodziców. 

www.dzieciakichojraki.pl



Dlaczego inicjatywa społeczna?

•  Koszt budowy centrum profilaktyczno-leczniczego to  
31, 2 mln PLN.  

• Obecny cel Stowarzyszenia to zbiórka 4 mln 600 tys. PLN, 
czyli 15 % całej kwoty inwestycji, która pozwoli na wniesienie 
wkładu własnego i pozyskanie wsparcia unijnego na realizację 
projektu.

www.dzieciakichojraki.pl



Kto za tym stoi?
• Organizatorem kampanii są DZIECIAKI CHOJRAKI. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju 

Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej.  

• Instytucja powstała 16 lat temu z inicjatywy rodziców i lekarzy.   

• Stowarzyszenia wspiera dzieci leczone w Klinice Onkologii, Hematologii  
i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschnera UM w Poznaniu. 

• Największym sukcesem Stowarzyszenia jest wybudowanie nowoczesnego i świetnie 

wyposażonego Oddziału Transplantacji Szpiku Kostnego. 

• Na rzecz Stowarzyszenia bezinteresownie od lat działa duża grupa wolontariuszy oraz 

ambasadorów, a dotychczasowe wsparcie dla kliniki było możliwe dzięki instytucjonalnym 

oraz indywidualnym darczyńcom.



Projekt kliniki

Projekt kliniki Projekt kliniki



Projekt kliniki

•  łączna powierzchnia: 3 500 m kw. {dotychczasowa 

to 860 m kw. - wzrost o 307 proc.}, 

• 3 pracownie diagnostyczne, 

• 2 sale rehabilitacyjne, 

• 1 stanowisko opieki neonatologicznej, 

• 1 gabinet onkopsychologiczny, 

• oddział pobytu dziennego, 

• zaplecze socjalne dla rodziców i opiekunów pacjentów. 

Zaprojektowany budynek spełnia najnowsze wymagania lekarzy i  potrzeby pacjentów.



Jak można pomóc?



Wystarczy wejść na stronę 

 www.dzieciakichojraki.pl  

i wybrać jedną z trzech opcji przekazania środków 

finansowych.



Ambasador akcji 
Kasia Bujakiewicz / aktorka

Wspierają nas także: 
Magda Steczkowska 
Kasia Wilk 
Weronika Książkiewicz 
Robert Janson



Są z nami:



kontakt dla mediów: 

Kamila Górczyńska-Żyżkowska 

In Touch PR  

tel. +48 601 805 484 
E: kamila.zyzkowska@intouchpr.pl 

 

koordynacja kampanii: 

Małgorzata Kłys 

Chigodesign.com 

tel. +48 512 026 920 

E: gosia.klys@chigodesign.com 

 


