
Pilotażowa edycja projektu „Dotacja Fundacji DKMS” 

Fundacja DKMS to nie tylko Ośrodek Dawców Szpiku, ale również organizacja działająca na rzecz 

poprawy warunków i jakości leczenia pacjentów walczących z nowotworami i chorobami układu 

krwiotwórczego. Uruchomiony w czerwcu 2022 r. pilotaż Dotacji Fundacji DKMS spotkał się z dużym 

zainteresowaniem NGO’sów zajmujących się pacjentami hematologicznymi i ich najbliższymi. Zgłoszono 

aż 18 projektów, a 6 z nich otrzymało dotację na łączną kwotę 310 304,41 zł. Organizacje, które 

otrzymały wsparcie finansowe podjęły się realizacji bardzo różnych projektów, których celem jest 

wsparcie chorych i ich bliskich w procesie leczenia i zdrowienia – poznajcie naszych laureatów i ich 

projekty. 

Fundacja W związku z rakiem wdrożyła program Coaching Cancer, w ramach którego przeprowadziła cykl 

warsztatów m.in. z zakresu technik relaksacji, jogi śmiechu czy warsztaty kulinarne dla dzieci. Pacjenci 

mogli także skorzystać z obecności psychologa, który był również dostępny dla nich w ramach 

indywidualnych konsultacji. Fundacja w 2023 r. będzie kontynuowała spotkania z pacjentami, zarówno 

dorosłymi jak i małymi i och rodzicami. Kolejny nasz laureat, Fundacja Pokonaj Chłoniaka zrealizowała 

cykl webinariów prowadzonych interdyscyplinarnie przez psychoonkologów i psychiatrów, dla 

pacjentów i ich rodzin. Powstała również strona www, gdzie udostępniono materiały, z których każdy 

może w dowolnym momencie skorzystać. Fundacja „Pomóż IM” także zrealizowała warsztaty – jednak 

odbiorcami byli lekarze i pielęgniarki, którzy powinni być wyposażeni w aktualną wiedzę jak rozmawiać 

z pacjentem. Nie zabrakło oczywiście materiałów edukacyjnych, zarówno dla rodziców małych 

pacjentów, jak i personelu medycznego. Również Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku” oprócz 

merytorycznych warsztatów dla wolontariuszy fundacji pod kątem wsparcia dobrostanu pacjentów, 

przygotowała broszurę informacyjną, z której chorzy i ich bliscy mogą dowiedzieć się jak radzić sobie 

z diagnozą i dokąd udać się po pomoc. Ponadto odwiedzili 10 poznańskich szkół, gdzie podczas zajęć 

wskazywali jak ważne jest wsparcie najbliższych i dlaczego warto zarejestrować się w Bazie Dawców 

Szpiku. Natomiast od stycznia br. Fundacja Gajusz przygotowuje się do realizacji nagrodzonego projektu 

– zaplanowali m.in. dyżury psychologów, spotkania terapeutyczno-aktywizujące, a także Dzień Dziecka 

w przyszpitalnym parku. Podobnie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie już szykuje 

się do wydania „Niezbędnika adaptacyjnego” czyli akcesoriów pomagających w adaptacji diagnozy i 

hospitalizacji małych pacjentów. 

Dotacja Fundacji DKMS jest częścią Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, 

będący realnym wsparciem leczenia chorych. W pilotażowej edycji łączna pula środków na realizację 

projektów wynosiła 350 000 zł. 


