
 

 

 

 

Anul acesta, pe 15 octombrie, sărbătorim în România, alături de toate țările lumii, aniversarea a 40 de 

ani de la dechiderea primei case Ronald McDonald, pe 15 octombrie 1974.  

Suntem mândri să fim parte a acestui proiect generos, prin proiectele derulate de Fundația Ronald 

McDonald România și cele 2 Case Ronald din București și Timișoara.  

Simbolul acestui eveniment aniversar sunt șosetele lui Ronald;  prin purtarea acestora  facem cunoscută 

cauza Fundației Ronald McDonald în România. Prin voi, prin angajații McDonalds, partenerii și prietenii 

Fundației, vom prezenta susținerea pentru Fundației.  

Ne face plăcere să vă oferim aceste șosete, simbolul campaniei RMHC, pe care vă invităm să le purtați pe 

15 octombrie. Vă încurajăm să le vorbiți familiilor si prietenilor voștri despre susținerea pe care 

McDonald’s o asigură Fundației și ajutorul pe care l-am oferit până acum pentru ca peste 11,000 de 

părinți din România să poată fi alături de copiii lor bolnavi și a le ajuta însănătoșirea.  

Fundația pentru Copii Ronald McDonald în România 

 
 Fundația Ronald McDonald a fost înființată în România în anul 1998. Primele proiecte susținute de 

Fundație au fost o serie de intervenții chirurgicale dificile pentru copii cu malformații faciale. În 
fiecare an de atunci, Fundația s-a implicat în nenumărate proiecte dedicate protecției copiilor aflați 
în spitale, educației celor defavorizați sau reconstrucției de locuințe, atunci când acestea au fost 
afectate de calamități naturale. 
 

 Fundația este principalul susținător al celor două Case Ronald  
McDonald din București și Timișoara și, în plus, oferă sprijin diferitelor initiațive menite să ajute 
copiii bolnavi și familiile acestora.  
 

 Casele Ronald McDonald vin în ajutorul părinților copiilor care sunt internați pentru tratamente de 
lungă durată. Pe durata spitalizării copiilor, părinții nu plătesc cazarea.  
 

 Fundația pentru Copii Ronald McDonald înseamnă Peste 16 milioane de lei investiți în proiecte 
educaționale și de sanatate și 11,000 de părinți care au avut grija de copiii lor fiind cazați la una din 
casele Ronald.  
 
 
 
 
 



 Principalele proiecte ale Fundației în România: 
 

 1999: La un an de la înființare, Fundația a susținut proiectul «Operation Smile», când o 
echipa intenațională de chirurgi a operat gratuit peste 150 de copii cu malformații 
faciale. 

 2001: Alături de Direcțiile Poliției Rutiere din toată țara, Fundația a dezvoltat un proiect 
educativ complex cu scopul de a reduce accidentele care îi au drept victime pe copii. 

 2003: Inaugurarea primei case Ronald McDonald din România, în București, care oferă 
«o casă departe de casă», familiilor din provincie ai căror copiii se află sub tratament la 
Spitalul Grigore Alexandrescu. 

 2005: Fundația a donat peste 80.000 de dolari organizației UNICEF România pentru 
ajutorarea copiilor afectați de Tsunami-ul din Asia de Sud-Est. Atunci când calamitățile 
au distrus căminele din România, Fundatia a lansat un program de strângere de fonduri 
prin care a ajutat la construirea și mobilarea unei case pentru o familie numeroasă 
afectată de inundații din jud.Vrancea. 

 2008: Inaugurarea Casei Ronald McDonald din  Timișoara, care vine în sprijinul 
familiilor care au copiii internați la Spitalul Louis Țurcanu.   

 2011: Înființarea unei secții de oncologie-hematologie pediatrică la Spitalul Clinic 
Județean din Târgu Mureș. Inaugurarea unui lift in Spitalul de copii Louis Țurcanu din 
Timișoara care să faciliteze accesul la etajele superioare. Dotarea Spitalului pentru Copiii 
Grigore  Alexandrescu cu echipamente medicale performante. 

 2012, 2013: În urma campaniei Mi-e poftă să fac bine, s-a achiziționat un computer 
tomograf performant pentru Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti, care va ajuta 
la diagnosticarea corectă a peste  3000 de copii anual. 

 

Cum fac diferența donatiile clientilor nostri de la casele de marcat 

 Orice donație primită în cutiile speciale din restaurantele McDonald’s înseamnă o mână de 
ajutor pentru copii și familiile lor.  
 

 Fondurile strânse prin intermediul cutiilor de donații permit Fundației să acopere cheltuielile 
totale legate de Casele Ronald și de cazarea părinților aflați în dificultate.  
 

Vă mulțumim pentru sprijinul pe care îl oferiți Fundației, atât prin purtarea șosetelor lui Ronald pe 15 
octombrie, cât și prin încurajarea donațiilor la casele de marcat. Suntem mândri să putem contribui la 
însănătoșirea copiilor prin Fundația pentru Copii Ronald McDonald România.  

 

 


