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Warszawa, 6 maja 2013 r.

Fundacja Dzieciom „Zdążyd z Pomocą” nagradza wyjątkowych lekarzy
Fundacja Dzieciom „Zdążyd z Pomocą” po raz pierwszy nagrodzi lekarzy i placówki służby
zdrowia. Rozstrzygnięcie konkursu im. prof. Zbigniewa Religi odbędzie się 14 maja br.
Konkurs im. prof. Zbigniewa Religi, organizowany pod patronatem Fundacji Dzieciom
„Zdążyd z Pomocą”, ma na celu promocję głęboko humanistycznych postaw lekarzy. Nagrody
to wyraz uznania i podziwu dla specjalistów, którzy traktują swój zawód jako misję i służbę
człowiekowi.
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„Zdążyd z Pomocą”, charakteryzował się wyjątkową empatią wobec pacjentów. Wciąż o nim
pamiętamy. Organizacja konkursu nazwanego Jego imieniem to uczczenie pamięci Pana
Profesora, a także docenienie wyjątkowych lekarzy, którzy dbają przede wszystkim o dobro
pacjentów – mówi Stanisław Kowalski, prezes i założyciel Fundacji Dzieciom „Zdążyd
z Pomocą”.

Uhonorowane zostaną także placówki służby zdrowia, w których dzieci i ich opiekunowie
traktowani są z życzliwością, troską i obejmowani opieką medyczną na najwyższym poziomie.

Fundacja chce docenid także dzielne mamy podopiecznych, które z wielką determinacją
i zaangażowaniem walczą o zdrowie nie tylko własnych dzieci. Laureatów konkursu im. prof.
Zbigniewa Religi – Wyjątkowego Lekarza i Wzorcową Placówkę Służby Zdrowia – wyłoni
kapituła złożona z cenionych ekspertów medycznych.
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Uroczystośd uświetni występ diwy Małgorzaty Walewskiej z chórem i orkiestrą Zespołu Pieśni
i Taoca „Mazowsze”. Galę poprowadzą Anna Popek i Tomasz Kammel. Wręczenie nagród
odbędzie się 14 maja br. w Galerii Porczyoskich w Warszawie (Muzeum Kolekcji
Jana Pawła II).

Lekarzy i placówki medyczne mógł nominowad do konkursu każdy pełnoletni podopieczny
Fundacji, rodzic albo opiekun podopiecznego, wypełniając formularz konkursowy
umieszczony na stronie internetowej Fundacji – www.dzieciom.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fundacja Dzieciom „Zdążyd z Pomocą” jest organizacją pożytku publicznego działającą od
1998 roku. Dzięki wsparciu darczyoców i podatników finansuje skomplikowane zabiegi
i rehabilitację dzieci dotkniętych porażeniem mózgowym, wadami serca, autyzmem,
zespołem Downa, dystrofią mięśniową, epilepsją, a także chorobami nowotworowymi.
Podopieczni Fundacji najczęściej pochodzą z ubogich rodzin. Celem statutowym Fundacji jest
ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji,
niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych. W działania Fundacji Dzieciom
„Zdążyd z Pomocą” włącza się wiele osób, doświadczeni terapeuci i rehabilitanci, artyści,
a także darczyocy i podatnicy, sprawiając, że życie chorych i niepełnosprawnych dzieci staje
się mniej trudne i mniej bolesne.
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