
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

Warszawa, 16 stycznia 2020 r. 

Centrum Medyczne Damiana i UNICEF Polska po raz kolejny łączą siły 

Centrum Medyczne Damiana po raz kolejny angażuje się w pomoc dzieciom razem z UNICEF. W tym 

roku CM Damiana rozpoczęło realizację akcji „5 zł na zdrowie dziecka”, której celem jest zebranie 

środków finansowych na zakup ratującej życie pasty terapeutycznej dla dzieci  

z najuboższych rejonów świata. Tegoroczną akcję wspierają Ambasadorzy Dobrej Woli UNICEF –  

Magdalena Różczka i Łukasz Nowicki. 

Skuteczna, prosta, niedroga i całkowicie bezpieczna pomoc dla krajów zmagających się z niedoborem 

pożywienia – mowa o specjalnej paście ze zmielonych orzeszków ziemnych. Jedna saszetka pasty 

dostarcza aż 500 kcal. Aby zapewnić miesięczną terapię leczenia niedożywienia dla jednego dziecka 

wystarczą… 122 zł. W akcji „5 zł na zdrowie dziecka” mogą uczestniczyć wszyscy pacjenci Centrum 

Medycznego Damiana, którzy wyrażą chęć dopisania kwoty do rachunku za usługi medyczne  

w placówkach CM Damiana. 

Współpraca z UNICEF Polska to dla nas olbrzymia satysfakcja, ale również duże wyzwanie  

i odpowiedzialność. Odczuwamy dumę, że możemy być częścią programów tworzonych przez naszych 

przyjaciół z UNICEF. Pomoc najmłodszym mieszkańcom najbiedniejszych rejonów świata nie może być 

warunkowa, dlatego decyzja o dołączeniu do projektu była dla nas całkowicie naturalna – komentuje 

Dominika Korczak, Kierownik ds. marketingu Centrum Medycznego Damiana. 

Akcja „5 zł na zdrowie dziecka” została zainicjowana w 2013 r., choć początkowo dotyczyła kwoty 

2 złotych. Pozytywny odzew ze strony pacjentów centrum sprawił, że organizatorzy postanowili  

w 2019 r. zwiększyć kwotę darowizny. 

Tegoroczna odsłona akcji trwa do 31 stycznia. 

Współpraca Centrum Medycznego Damiana i UNICEF Polska rozpoczęła się już w 2010 r., 

a symbolicznym początkiem działań było zorganizowanie w placówkach CM Damiana wystawy zdjęć, 

poświęconej działalności UNICEF. W ciągu ostatnich dziewięciu lat sieć prywatnych placówek 

zaangażowała się m.in. w program „Przyjaciel UNICEF”, wspierając inicjatywy, które zapewniają pomoc 

najmłodszym w krajach dotkniętych wojną, klęskami żywiołowymi, głodem, suszą czy niedostatkiem 



 

 

wody pitnej. Ponadto CM Damiana obejmuje opieką medyczną pracowników organizacji w Polsce. 

Więcej informacji nt. wydarzenia można znaleźć na stronie: https://www.damian.pl/o-nas/przekaz-5zl-

na-zdrowie-dziecka,5270,n,4339. 

Centrum Medyczne Damiana 

Centrum Medyczne Damiana (CMD) istnieje od 1994 r. Oferuje szeroki zakres opieki medycznej, którą zapewnia pacjentom 

w ośmiu przychodniach i w szpitalu. Pracują w nich lekarze wszystkich specjalności, z wieloletnią praktyką kliniczną zdobytą 

w wiodących placówkach polskich i zagranicznych. 

Zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów gwarantowane są w oparciu o długoletnie doświadczenie lekarzy pracujących 

w Centrum Medycznym Damiana i najwyższe standardy w procesie leczenia. Wysoka jakość znalazła odzwierciedlenie 

w zdobytych przez CMD certyfikatach i nagrodach, takich jak: „Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości”, „Szpital bez 

bólu”, „Bezpieczny Pacjent”, „Godło Quality International 2017” oraz „Miejsce przyjazne przyszłej Mamie”. 

W ciągu 20 lat swojego istnienia Centrum Medyczne Damiana ugruntowało swoją silną pozycję na rynku prywatnych usług 

medycznych. O unikatowości jego usług świadczą: indywidualne, przyjazne podejście do pacjentów, kompleksowa opieka 

medyczna, wysokie kwalifikacje personelu, a także zwracanie szczególnej uwagi na profilaktykę zdrowia. 

Centrum Medyczne Damiana należy do Grupy Medicover. 

Kontakt dla mediów: 

Justyna Giers, justyna.giers@38pr.pl, tel. 514 550 996 
Justyna Spychalska, justyna.spychalska@38pr.pl, tel. 512 029 778 
Nikodem Chudzik, nikodem.chudzik@38pr.pl, tel. 512 029 402 

 

UNICEF 

UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, 

po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej - UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje  

w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, 

ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa. 
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