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Támogatóinknak köszönhetően 2021-ben 751 családnak tudtunk segítséget és biztos 

hátteret nyújtani akkor, amikor a legnagyobb szükségük volt rá.  A Covid-19 járvány a 

budapesti és miskolci házunk életében is rengeteg változást hozott, a családok azonban 

ebben az időszakban is számíthattak ránk. A megváltozott körülményekhez alkalmazkodva, 

változatlanul mindent megteszünk azért, hogy minél több krónikus beteg kisgyermeknek 

biztosítsuk a család támogató jelenlétét és az otthonos, barátságos környezetet.  

Ahhoz, hogy ez a környezet biztonságos és kényelmes legyen, évről évre végzünk 

korszerűsítéseket, felújításokat. A támogatásoknak köszönhetően 2021-ben 

megvalósulhatott a budapesti házban a központi kazán cseréje és a fűtés korszerűsítése. 

Miskolcon megújítottuk a hosszú évek alatt elhasználódott külső és belső burkolatokat, 

valamint „mesés” falfestéssel szépítettük meg az apartmanokat, a gyermekek köré 

barátságos, színes mesevilágot varázsolva. 

 

A 2021-es év mérföldkő volt az alapítványunk életében.  

A budapesti és miskolci Ronald házak üzemeltetése mellett a támogatásoknak köszönhetően 

lehetővé vált, hogy missziónkat újabb programmal bővítsük és Magyarországon 

egyedülállóan létrehozzunk egy Ronald McDonald Családközpontot a debreceni 

Gyermekklinika tetőterében. A beruházás elindítása előtt egészségügyi bizottságunk 

megvizsgálta, hogy melyik gyermekeket ellátó kórházban van a legnagyobb igény erre a 

szolgáltatásra.  



A Ronald McDonald Családközpont egy otthonos, nappali jellegű, konyhával, étkezővel, 

fürdővel, valamint tanulásra és elvonulásra is alkalmas terekkel felszerelt közösségi helyiség, 

mely a kórházi kezelésben részesülő gyermekek és szüleik számára nyújt lehetőséget a  

felfrissülésre, kikapcsolódásra és pihenésre. A kis betegeknek és szüleiknek itt lehetőségük 

van egy kicsit kiszakadni a megterhelő kórházi környezetből, kényelmes körülmények között 

feltöltődni érzelmileg és fizikailag is anélkül, hogy elhagynák a kórház  területét. Az első ilyen 

létesítmény 1992-es megnyitása óta Kansas Cityben ez a program bővül a leggyorsabban a 

világon. Nemzetközi alapítványunk már 265 Családközpontot üzemeltet szerte a világban. 

Most nálunk is lehetővé vált, hogy ezzel a szolgáltatással is megkönnyítsük a családok életét 

a betegséggel járó megpróbáltatások időszakában.  

 

A gyermekgyógyászatban dolgozó szakemberek kivétel nélkül egyetértenek abban, hogy a 

gyógyulásban meghatározó szerepet játszik a megfelelő környezet és a kikapcsolódás 

lehetősége. A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány új közösségi tere pontosan ezt 

teremti meg a debreceni Gyermekgyógyászati Klinika tetőterében.  

A 170 négyzetméteres, korábban elhanyagolt padlástérben több éves tervezés után 2021. 

őszén kezdődtek meg a munkálatok. A teljes statikai, víz-gáz, fűtés, villamos és építészeti 

kivitelezésen felül az akadálymentesítés részeként még az épület liftjét is megtoldottuk egy 

extra szinttel. 

A 2021-es évben összességében jó évet zárt az alapítvány.  

Éves szinten a közel 80 mFt-os tárgyévi eredménynek több összetevője van.  Még mindig a 

perselyek adják a legtöbb bevételt, de sajnos ez jelentősen csökkent az előző évekhez 

képest.  



Második legnagyobb bevételi forrásunk az anyavállalat által adott támogatási összeg volt, 

melyet egyrész a debrecenben kialakított Ronald McDonald Családközpontra, másrészt a 

Covid helyzettel járó nehézségek legyőzésére kaptuk. Sajnos ezzel az összeggel nem tudunk 

minden évben számolni. 

Nagyon jelentős volt 2021-ben a hazai McDonald’s rendszer támogatása is. Ezen belül 

kiemelkedik az éttermi adománygyűjtő hét eredménye és a jelentős növekedést elérő Happy 

Meal adományozási program.  

Ebben az évben is sikeres volt a Segítők Napja és `Jóügyekért´ követes programunk.  

2021-ben jótékonysági követeink 2 alkalommal: a `Tour de Balaton´ és az´` Új nap, új 

remények´ eseményen vettek részt és vállalásukon keresztül gyűjtöttek a debreceni Ronald 

McDonald Családközpont berendezésére.   

Ahhoz, hogy tovább tudjunk fejlődni és működtetni tudjuk a már meglévő programjainkat 

szükséges lesz új forrásokat is teremteni az elkövetkező időszakban.  

Az operatív költségeket 2021-ben is sikerült minimalizálni a költséghatékony szemlélettel. 

 


