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1.  Słowo wstępu 
 

Drogi Inicjatorze,  

Dziękuję Ci w imieniu własnym oraz Fundacji DKMS Polska za chęć wsparcia misji 

walki  

z nowotworem krwi. Inicjatywa rejestracji potencjalnych Dawców komórek 

macierzystych 

 i szpiku jest mi szczególnie bliska, ponieważ mam zaszczyt brać udział w 

kształtowaniu Fundacji od samego początku jej działalności.  Jestem pewna, iż 

organizacja akcji rejestracji potencjalnych Dawców wpłynie na Ciebie, tak jak 

wpłynęła na mnie praca w DKMS zmieniając moje życie. Wspólne dawanie szans na 

nowe życie pacjentom chorym na nowotwory krwi z takimi ludźmi jak Ty, daje mi 

niezliczone pokłady pozytywnej energii oraz spełnienia. Organizacja Dnia Dawcy jest 

fenomenalnym zajęciem, jednak będzie też swego rodzaju wyzwaniem 

wymagającym czasu oraz Twojego zaangażowania.  

Przedstawiony przewodnik ma na celu: 

□ Pokazania kierunku, w jakim możesz zmierzać przy organizacji Dnia Dawcy.  

□ Zainspirowanie Ciebie doświadczeniem Fundacji DKMS Polska, wpływającym 

na proces uświadamiania społeczności lokalnej. 

□ Przedstawienie szczegółowego planu organizacji oraz materiałów 

informacyjnych, aby organizacja akcji była dla Ciebie bardziej zrozumiała i 

uniknąć niepotrzebnych pomyłek.  

 

W imieniu Pacjentów, ich rodzin oraz wszystkich pracowników Fundacji DKMS 

Polska dziękuję Ci za ogromne wsparcie w szerzeniu misji Fundacji DKMS Polska. 

Twoje zaangażowanie jest dla nas wszystkich ogromną inspiracją.  

Bardzo się cieszę na naszą wspólną współpracę, która na pewno okaże się 

gwarantowanym sukcesem.  

Pamiętaj proszę, w sprawie dalszych pytań skontaktuj się z Twoim koordynatorem. 

Możesz liczyć na jego merytoryczne i duchowe wsparcie. 

Pozdrawiam ciepło, 

  

 

Agata Maraszek 

Kierownik Działu Rekrutacji Dawców  

Fundacja DKMS  

Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska 
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2. Informacje ogólne 
 

 

 

Dzień Dawcy Szpiku to akcja rejestracji potencjalnych dawców. Rejestracja polega na 
przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza rejestracyjnego 
oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka lub pobrania 4 ml  
krwi. Na podstawie pobranego materiału określane są cechy zgodności antygenowej 
(wycinek kodu DNA). Dane trafiają do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych 
Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, a w formie anonimowej (wiek, płeć, 
typowanie antygenów HLA u dawcy) trafiają w formie anonimowej do rejestrów 
zagranicznych i każdy dawca może potencjalnie uratować życie każdemu potrzebującemu 
na świecie pacjentowi. Wszyscy Dawcy są aktywni w bazie do ukończenia 60 roku życia. 
Przed oddaniem komórek macierzystych bądź szpiku, Dawca poddawany jest gruntownym 
badaniom medycznym (USG, EKG, EEG, wirusologia, morfologia). Fundacja musi mieć 
pewność, że Dawca albo jest osobą zdrową, albo posiada schorzenia, które go nie 
wykluczają z możliwości oddania szpiku lub komórek macierzystych.   

Kto może zostać dawcą? 
Możemy zarejestrować osobę w wieku 18 – 55 lat, ważącą minimum 50 kg i bez znacznej 
nadwagi (BMI nie może przekraczać 40). W rejestracji nie przeszkadzają przyjmowane 
pigułki antykoncepcyjne, antybiotyki, bądź spożyty alkohol w dniu poprzedzającym akcję. 
Możemy zarejestrować panią, która jest w ciąży, ale musi ona być zablokowana w bazie na 
okres ciąży i na 6 miesięcy po porodzie. W tym celu nanosimy adnotację w postaci daty 
planowanego porodu pod numerem KRS na formularzu.  

Rejestracja to świadoma i odpowiedzialna decyzja, dlatego zależy nam, aby dawca przed 
rejestracją zapoznał się z metodami pobrania znajdującymi się na podkładkach 
informacyjnych.  
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3. Grupa Inicjatywna 
 

 

Pierwszy krok: założenie grupy inicjatywnej 

Zorganizowanie i przeprowadzenie Dnia Dawcy Szpiku porównywalne jest z organizacją 
dużej imprezy, dlatego ważny jest podział kompetencji w obrębie grupy. 

  

W działania poprzedzające Dzień Dawcy Szpiku warto zaangażować kilka zaufanych 
osób i wspólnie ustalić zakres planowanych działań. Inicjator powinien jasno określić 
podział kompetencji w obrębie zespołu. Pozwoli to na większe skupienie  
i zaangażowanie  ze strony każdej z osób. Dodatkowe osoby pozwolą na uporanie się 
z wymogami organizacyjnymi. Powinny się  cechować łatwości w nawiązywaniu 
kontaktów, dobrą organizacją pracy.  

Poniżej znajduje się proponowany podział kompetencji w ramach grupy inicjatywnej. Jest to 
tylko modelowa propozycja działań i w rzeczywistości grupa inicjatywna może zostać 
zorganizowana w zupełnie inny sposób.  

 Inicjator/ka 

Jest lokomotywą zespołu i w tejże grupie „pociąga za wszystkie sznurki”. Jest to osoba 
kontaktowa zarówno dla Fundacji DKMS Polska, jak i dla pozostałych członków grupy  
i  odpowiada za płynną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi. Osoba 
obejmująca tę centralną funkcję powinna być zawsze osiągalna, zarówno telefonicznie jak  
i mailowo. 

 Kontakty z mediami 

Powodzenie akcji rejestracji zależy w dużej mierze od skutecznego poinformowania 
mieszkańców danego regionu o przygotowywanym przedsięwzięciu. Osoba odpowiedzialna 
za ten obszar działań nawiązuje kontakty z mediami regionalnymi i regularnie informuje je 
o postępach w przygotowaniach do Dnia Dawcy Szpiku. Fundacja DKMS Polska opracowuje 
w uzgodnieniu z grupą inicjatywną niezbędne materiały. Ważne jest, aby kontakt z mediami 
utrzymywany był ze strony Koordynatora Fundacji DKMS Polska jak i lokalnego inicjatora.  

 Pozyskiwanie wsparcia finansowego 

Rejestracja i przebadanie jednego Dawcy to koszt 250 zł. Od początku istnienia Fundacji 
DKMS Polska rozwijamy naszą bazę rejestrując kolejnych Dawców m.in. dzięki darowiznom 
od osób indywidualnych i finansowemu wsparciu firm. Każda, nawet najmniejsza darowizna 
pozwoli nam pozyskać więcej potencjalnych Dawców. Osoba odpowiedzialna za ten dział 
powinna aktywnie zabiegać wśród mieszkańców oraz regionalnych przedsiębiorstw 
o wsparcie finansowe. Ktokolwiek, kto chciałby przekonywać przedsiębiorstwa, instytucje 
 i osoby fizyczne o słuszności działań i motywować ich do przekazywania darowizn, powinien 
mieć umiejętności komunikacyjne, cechować się pewnością siebie. 

 Logistyka i wolontariusze 

Przygotowania należy rozpocząć od znalezienia stosownego pomieszczenia na 
przeprowadzenie akcji rejestracji. Osoba odpowiedzialna za ten obszar odpowiada za 
sprawy techniczne związane z wyposażeniem (stoły, krzesła, oznakowanie, leżanki, etc.), 
zarówno w momencie przygotowania akcji jak i po jej zakończeniu. Zależnie od oczekiwań 
odnośnie ilości osób rejestrujących się w dniu przeprowadzania akcji konieczne jest 
zorganizowanie odpowiedniej liczby wolontariuszy oraz osób pobierających krew. Ponadto 
przez cały czas akcji na miejscu musi znajdować się lekarz posiadający uprawnienia do 
wykonywania zawodu. Jeszcze przed akcją należy przesłać listę wolontariuszy, pań 
pielęgniarek oraz kontakt do lekarza wspierającego nas podczas akcji. 
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4. Spotkania Grupy Inicjatywnej 

 Edukacja i promocja 
Liczba osób, które pojawią się na Dniu Dawcy jest uzależniona od działań promocyjnych 
oraz edukacyjnych osoby odpowiedzialnej za ten obszar. Ważne jest, aby pokryć jak 
najwięcej działań opisanych w przewodniku. Plan działań edukacyjnych i promocyjnych 
przygotowany jest z myślą o różnych grupach odbiorców. 
 

 

 

Przed rozpoczęciem działań, Koordynator Fundacji DKMS Polska przyjeżdża do 
miejscowości, w której  planowana jest organizacja akcji rejestracji. Wizyta ma na celu 
spotkanie się z grupą inicjatywną oraz innymi zaangażowanymi osobami  
i ustalenie szczegółowego planu działań i podziału konkretnych obowiązków na 
członków grupy. Przed spotkaniem koniecznie jest przygotowanie informacji na temat 
tego co się dzieje w miejscowości, stworzenie listy kościołów, szkół, instytucji, 
stowarzyszeń.  

 
I. SPOTKANIE GRUPY INICJATYWNEJ  

(odbywa się  1 – 1,5 tygodnia po zainicjowaniu akcji) 
 

Celem spotkania z grupą inicjatywną jest przedstawienie tego co spotkało  członka ich 
społeczności lokalnej (nowotwór  krwi, powodujący zagrożenie życia lub inna choroba z 
powodu, której możliwość powrotu do zdrowia jest warunkowana przeszczepieniem szpiku) 
oraz podział i usystematyzowanie działań niezbędnych do zorganizowania akcji rejestracji 
potencjalnych dawców. 

Spotkanie grupy inicjatywnej podzielone jest na dwa dni. 
Pierwsze z nich odbywa się w godzinach wieczornych/popołudniowych, a obecni są na nim 
(4-5 osób): 

1. Grupa Inicjatywna na czele z inicjatorem akcji 
2. Pracownik Fundacji DKMS Polska 
3. Rodzina pacjenta 

 
Kolejna część pierwszego spotkania grupy inicjatywnej odbywa się następnego dnia, obecni 
są na niej: 

UCZESTNICY: 

1. Władze lokalne  Miasta, Gminy, Starostwa 
2. Dyrektorzy placówek medycznych 
3. Dyrektorzy placówek edukacyjnych 
4. Dyrektorzy placówek kulturalnych 
5. Przedstawiciele organizacji pozarządowych 
6. Proboszczowie miejscowych parafii 
7. Społecznicy lokalni 
8. Autorytet lokalny (osoba, znana i lubiana w danej społeczności lokalnej)  
9. Potencjalni sponsorzy i lokalne Firmy 
10.  Przedstawiciele służb mundurowych 
11.  Właściciele witryn i banerów reklamowych 
12.  Przedstawiciele transportu publicznego istniejącego w miejscu akcji 
13.  Przedstawiciele firm 
14.  Kuratorium 
15.  Przedstawiciel Urzędu Skarbowego  
16.  Włodarze lokalnych klubów sportowych 
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5. Termin oraz miejsce przeprowadzenia akcji 

Obecność wyżej wymienionych osób pozwoli na sprawniejsze organizowanie pozwoleń,  
pozyskiwanie funduszy, wsparcia promocyjnego (np. zarządca miejsca akcji może 
podpisać zgodę na jego udostępnienie, Księża – informację o akcji na ogłoszeniu 
parafialnym, dyrektorzy szkół – włączenie młodzieży, dzieci w pomoc i edukację) 
 

 
II. SPOTKANIE Z MEDIAMI LOKALNYMI 

( Na 2 tyg. Przed akcją organizowana jest konferencja prasowa) 
 

Przed konferencją należy przygotować: 

1. Miejsce konferencji ( zgoda oraz przygotowanie miejsca) 
2. Listę obecności mediów 

Na konferencje prasową zapraszamy wszystkie zainteresowane strony, które chcą włączyć 
się w pomoc pacjentom. Jej celem jest zaangażowanie mediów, edukacja oraz prośba o 
wsparcie. 

Osoby, które powinny zostać zaproszone to: 

PRELEGENCI 

1. Pacjent/ rodzina pacjenta 
2. Pacjent po udanym przeszczepie (opcja -  jeśli jest dostępny) 
3. Dawca szpiku/komórek macierzystych – jeżeli jest dostępny w danej miejscowości 
4. Pracownik Fundacji DKMS Polska 
5. Opcjonalnie – lekarz hematolog, jeżeli jest dostępny (jeżeli konferencja odbywa się w 

Klinice) 
6. Inne osoby, o których obecności decyduje pracownik Fundacji DKMS Polska 

 
PRZEDSTAWICIELE MEDIÓW: Dziennikarze lokalnych mediów (prasa, radio, tv, portale 
internetowe). 

Po konferencji prasowej Pracownik Fundacji DKMS Polska wraz z grupą inicjatywną 
omawiają postęp prac przygotowawczych akcji Dnia Dawcy oraz razem rozwiązują 
ewentualne wątpliwości.  

 

 

 

Datę przeprowadzenia akcji należy ustalić w porozumieniu z Fundacją DKMS Polska. 
Zorganizowanie akcji od pierwszego kontaktu z pracownikiem Fundacji trwa od 3 do 5 
tygodni. Z doświadczenia Fundacji wynika, że największej frekwencji potencjalnych dawców 
można spodziewać się w weekendy.  

Zalecany czas trwania Dnia Dawcy Szpiku to 6 godzin. Najbardziej odpowiednimi  
godzinami przeprowadzenia akcji są: 

 w weekendy od 10:00 do 16:00 

 w tygodniu od 11:00 do 17:00 bądź 12:00 – 18:00 

Wszystkie ustalenia dotyczące wyboru miejsca akcji oraz terminu powinny być wcześniej 
uzgodnione z pracownikiem Fundacji, który jest odpowiedzialny za przygotowanie Dnia 
Dawcy. 
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Od czego należy rozpocząć 

Organizację Dnia Dawcy należy rozpocząć od poszukiwania i znalezienia stosownej 
lokalizacji. Najlepsze do organizacji Dnia Dawcy Szpiku są budynki użyteczności publicznej 
zlokalizowane w centrum miasta. Z naszego doświadczenia wynika, że najlepszymi 
miejscami są: 

 szkoły/uczelnie, 

 ośrodki kultury, 

 budynki administracji publicznej, państwowej, 

 siedziby związków / stowarzyszeń, 

 galerie i centra handlowe. 

Przy wyborze lokalizacji należy pamiętać o tym, aby wybrany budynek miał łatwo dostępną 
salę lub hol zlokalizowany na parterze tak, aby osoby przychodzące na Dzień Dawcy Szpiku 
nie błądziły po całym budynku. Ponadto, w wybranym budynku musi znajdować się 
kilkanaście stołów i kilkadziesiąt krzeseł, które można wykorzystać podczas akcji. Po 
telefonicznym ustaleniu lokalizacji pracownik Fundacji DKMS Polska prześle Ci pisemną 
prośbę do administratora budynku o udostępnienie miejsca. Twoim zadaniem, lokalny 
organizatorze, jest dostarczenie prośby o udostępnienie miejsca na akcję rejestracji oraz 
odebranie pisemnej zgody od administratora budynku i dostarczenie jej do Fundacji DKMS 
Polska (w formie skanu, faksu). 

Miejsce, w którym odbędzie się akcja, powinno być duże i przestronne. Często zdarza się, że 
akcja rejestracji potencjalnych dawców jest organizowana w dużej pojedynczej sali, w holu, 
w sali gimnastycznej. Pomieszczenie do rejestracji, w którym będzie pobierana krew powinno 
mieć otwierane okna lub klimatyzację oraz być dobrze oświetlone (oświetlenie naturalne  
i sztuczne). Bardzo istotny jest też dostęp do ciepłej wody i toalet, a także dostępny parking  
i wejście główne blisko ulicy. Przy wyborze miejsca akcji rejestracji warto pamiętać o tym jak 
wyglądają poszczególne etapy rejestracji potencjalnych dawców. Nie należy lekceważyć 
kwestii czasu koniecznego dla znalezienia odpowiedniego miejsca na planowaną akcję. Ten 
element powinien rozpoczynać organizację każdej akcji rejestracji potencjalnych dawców. 
Zwłaszcza w dużych miastach poszukiwanie wolnych pomieszczeń zająć może wiele dni, 
ponieważ duże i zlokalizowane w centrum miasta lokale wynajmowane są zwykle z dużym 
wyprzedzeniem. Wielkość pomieszczenia zależy od przewidywanej liczby dawców, nie 
powinna być jednak mniejsza niż około 90 m2. 

Przykład 

Aby przeprowadzić akcję rejestracji potencjalnych dawców, którą szacujemy na 500 do 1000 
dawców potrzebujesz przygotować pomieszczenie o powierzchni około 90 m2 oraz: 

 20 dużych stołów (wymiary jak ławka szkolna, na dwie osoby) 

 75 krzeseł, 

 kozetka (na wypadek gdyby ktoś zemdlał na skutek pobierania krwi - sprawdź, czy 
taki sprzęt znajduje się w budynku) 

Dobrze jest, jeśli uda się optycznie oddzielić stołami miejsce rejestracji od miejsca, 
w którym pobierana jest krew. W dalszej części informatora znajdziesz graficzną prezentację 
ułożenia stołów.  
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6. Działania związane z logistyką i pozyskiwanie     

wolontariuszy 

 

 

  
 
Przygotowania należy rozpocząć od znalezienia stosownego pomieszczenia na 
przeprowadzenie akcji rejestracyjnej. Osoba odpowiedzialna za ten obszar odpowiada za 
sprawy techniczne związane z wyposażeniem (stoły, krzesła, oznakowanie, leżanki, etc.), 
zarówno w momencie przygotowania akcji  jak i po jej zakończeniu. 

 Przygotowanie miejsca akcji oraz etapy rejestracji potencjalnych dawców 

Aby potencjalni dawcy mogli kolejno i bez tworzenia się kolejek poddać się najpierw 
rejestracji, a następnie kontroli pośredniej, pobraniu krwi i kontroli końcowej. Zaleca się 
ustawienie poszczególnych stanowisk po obwodzie pomieszczenia w taki sposób, aby 
stworzyć ciąg komunikacyjny pozwalający na sprawne przeprowadzenie rejestracji. 
Rejestracja obejmuje cztery etapy. Poniżej znajdziesz grafikę prezentującą etapy rejestracji, 
natomiast w dalszej części przewodnika ich szczegółowy opis. 
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Stanowisko 1: Rejestracja potencjalnych Dawców 

Potencjalni dawcy podchodzą do wolontariuszy, którzy przy pomocy specjalnych podkładek 
dawców wyjaśniają kwestie dotyczące ewentualnych kryteriów wykluczających oraz 
procedurę pobrania. Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie w dokonaniu pobrania od 
konkretnego dawcy, następuje rejestracja jego danych osobowych na formularzu 
rejestracyjnym. Następnie naklejane są specjalne kody na fiolkę do pobierania krwi oraz 
formularz, pozwalające na zidentyfikowanie danych osobowych z wynikami typizacji HLA. Po 
uzupełnieniu wszystkich danych, formularz i fiolka oddawane są potencjalnemu dawcy, który 
następnie kierowany jest do kolejnego etapu: kontroli pośredniej. 

Stanowisko 2: Kontrola pośrednia i wsparcie Fundacji DKMS Polska 

Aby wykluczyć ewentualne błędy, przed pobraniem krwi dokonuje się kontroli pośredniej. 
Sprawdza się tu ponownie, czy formularz rejestracyjny dawcy został poprawnie wypełniony, 
podpisany oraz czy spełnione są warunki rejestracji (wiek, waga, …). Na stanowisku kontroli 
pośredniej zwraca się uwagę dawcy na możliwość dokonania darowizny pieniężnej. Może 
mieć ona postać gotówki wrzuconej do skarbony stacjonarnej. Darowizny kwitowane są 
przez pomocników na stanowisku kontroli pośredniej. Również osoby niekwalifikujące się na 
potencjalnych dawców lub niechcące się zarejestrować mają tu możliwość przekazania 
darowizny. 

Stanowisko 3: Pobranie krwi 

Wszystkie materiały medyczne potrzebne do pobierania krwi są zapewnione przez Fundację 
DKMS Polska. Bardzo ważne jest, aby stanowiska do pobierania krwi były zlokalizowane  
w dobrze oświetlonym miejscu, ponieważ jest to jeden z warunków dobrze przygotowanego 
miejsca pracy dla pani pielęgniarki. Pobranie krwi następuje systemem próżniowym.  
Do oznaczenia cech zgodności tkankowej potrzebne jest pobranie 4 mililitrów krwi. W 
przypadku jeśli nie uda się pobrać krwi (z powodu niewidocznych żył u dawcy) rejestracja 
może być wykonana przy pomocy specjalnych pałeczek. W pobliżu miejsca, w którym 
następuje pobór krwi, musi znajdować się leżanka na wypadek gdyby ktoś zemdlał. 
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Stanowisko 4: Kontrola końcowa 

Po pobraniu krwi dawca z wypełnionym formularzem oraz pełną krwi próbówką udaje się do 
kontroli końcowej. Ponownie sprawdza się tam, czy numer na formularzu rejestracyjnym i na 
probówce są identyczne oraz czy probówka wypełniona jest w dostatecznym stopniu. Jeśli 
wszystko jest w porządku, potencjalny dawca oddaje probówkę oraz deklarację i otrzymuje 
potwierdzenie rejestracji (różową kopię formularza rejestracyjnego). Kartę dawcy DKMS 
otrzymuje on pocztą w przeciągu 3-4 miesięcy. 

 Pozyskanie wolontariuszy, osób pobierających krew oraz lekarza 

Gdy tylko ustalony zostanie termin akcji należy rozpocząć pozyskiwanie wolontariuszy oraz 
personelu pobierającego krew. Im wcześniej rozesłane zostaną zapytania, tym osoby te 
będą mieć więcej czasu na ewentualne przesunięcia terminów, zmiany dyżurów lub takie 
zmiany w organizacji zajęć, które umożliwią im udział w akcji. Przy pozyskiwaniu 
wolontariuszy oraz osób pobierających krew należy zaznaczyć, że pracują oni w trakcie 
całego Dnia Dawcy. Nie ma możliwości pracy zmianowej wolontariuszy z uwagi na szkolenie, 
które odbywa się tylko raz, przed rozpoczęciem akcji.  
 
Panie pielęgniarki są zawsze Ubezpieczane przez Fundację od odpowiedzialności cywilnej, 
dlatego na 2 tygodnie przed akcją osoba odpowiedzialna za pozyskanie Personelu 
medycznego przez koordynatora lokalnego proszona jest o przesłanie listy pań pielęgniarek 
zawierającej dane osobowe(patrz załączniki). Ponadto, Panie pielęgniarki proszone są o 
przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem akcji. 

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia akcji jest obecność lekarza dowolnej 
specjalizacji przez cały czas trwania rejestracji  ze względu na ubezpieczenie akcji. Osoba 
odpowiedzialna za pozyskanie wolontariuszy i personelu medycznego zobowiązana jest do 
powiadomienia lekarza o potrzebie przybycia na miejsce akcji na 15 minut przed jej 
rozpoczęciem. 

Aby zaangażować panie pielęgniarki i lekarza najlepiej sprawdzić czy wśród znajomych nie 
ma osób, które chciałby pomóc. Jeśli takich nie ma, należy skontaktować się z lokalnymi 
szpitalami, przychodniami, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych lub Okręgową Izbą 
Lekarską. Kontakt i adres takich instytucji można znaleźć w Internecie – to pozwoli na 
wystawienie przez pracownika Fundacji pisma z prośbą o pomoc.  

Wszyscy wolontariusze pracujący podczas akcji powinni przybyć godzinę przed 
rozpoczęciem Dnia Dawcy na przeszkolenie. Ok. 5 z nich powinni przybyć na miejsce akcji 2 
godz. Wcześniej, aby wspólnie rozstawić stanowiska rejestracji.  Lista w wersji elektronicznej 
powinna być przesłana do koordynatora na tydzień przed Dniem Dawcy. Jest ona potrzebna 
ze względów formalnych.  

Przykład 
Aby przeprowadzić akcję rejestracji potencjalnych dawców, na której zarejestruje się 500 do 
1000 dawców potrzebujemy: 

 20 osób spisujących dane, 

 2 osoby do kontroli pośredniej, 

 6 osób pobierających krew, 

 lekarz z pełnymi uprawnieniami (ze względów ubezpieczeniowych obecny musi być 
przez cały czas trwania akcji), 

 3 osoby do kontroli końcowej, 

 2 osoby wskazujące miejsca, 

 5 osób do rozdawania ulotek, balonów 

 jeden pomocnik ogólny. 
W przypadkach, kiedy przewidujesz, że zorganizowanie personelu medycznego może być 
kłopotliwe poinformuj jak najwcześniej pracownika Fundacji DKMS Polska. 
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7.  Wsparcie finansowe Dnia Dawcy 

8. Kontakt z mediami 

Posiłki dla wolontariuszy 

Należy pamiętać o zapewnieniu wolontariuszom dostatecznej ilości posiłków i napojów. Jeśli 
zorganizowanie posiłków i napojów nie jest możliwe proszę poinformuj pracownika Fundacji 
przed Dniem Dawcy. 

Personel medyczny, wolontariusze oraz osoby rejestrujące się jako potencjalny dawca 
szpiku kostnego są ubezpieczone przez Fundacje DKMS Polska w trakcie trwania Dnia 
Dawcy Szpiku! 

 

 

 

Koszt przebadania jednego potencjalnego dawcy to 250 zł. W całości ponosi je Fundacja ze 
środków własnych. W związku z tym, że koszty badań są bardzo wysokie, zależy nam żeby 
zminimalizować przynajmniej te związane z organizacją Dnia Dawcy Szpiku. Fundacja 
ponosi wszystkie koszty niezbędne do organizacji akcji tzn.: wydruk plakatów i ulotek, 
ubezpieczenie, materiały potrzebne do rejestracji, materiały medyczne do pobrania krwi, 
przejazd na miejsce akcji, wyżywienie dla wolontariuszy oraz koszty noclegów pracownika, 
który będzie obecny podczas Dnia Dawcy. Jeśli to możliwe prosimy Cię o pomoc  
w pozyskaniu wsparcia finansowego.  

Specjalnie do celów pozyskania wsparcia finansowego na Dzień Dawcy powstał Album, 
dzięki któremu osoba odpowiedzialna za ten obszar działań, będzie mogła skorzystać  
z pomysłów jakie przygotowała Fundacja DKMS Polska.  

 

 

 

Zaraz po tym jak ustalisz miejsce, datę oraz godziny akcji należy przekazywać te informacje 
wszystkim odbiorcom, którzy mogą zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku 
kostnego przy pomocy ogólnie dostępnych kanałów: 

 informacje prasowe, 

 ulotki, 

 plakaty, 

 Internet, 

 stanowisko informacyjne (opcjonalne), 

 imprezy informacyjne (opcjonalne). 
 
Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród zarejestrowanych potencjalnych dawców 
szpiku kostnego i komórek macierzystych wynika, że najlepszymi źródłami informacji o 
organizowaniu Dniu Dawcy, są kolejno: 

 Przyjaciele  

 Plakaty  

 Facebook  

 Ulotki  

 Artykuły prasowe  

 Rodzina 

 Portale internetowe 

 Kościół 

 Praca 
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 Szkoła 

 Inne 
Bardzo ważne w akcji poprzedzającej Dzień Dawcy są informacje na jej temat nie tylko  
w miejscowości, gdzie się odbędzie, ale także w obszarach sąsiadujących (w promieniu 
20km). Wśród potencjalnych dawców szpiku kostnego i komórek macierzystych 54% z nich 
pochodzi z miejscowości, w której był Dzień Dawcy. 16% ankietowanych pochodzi  
z miejscowości oddalonej o 5km, a 18% mieszka w odległości 15km od miejsca akcji.  
Zadawalająca jest również odpowiedź ankietowanych na pytanie czy starali się przekonać 
inne osoby do rejestracji. Ponad 70% z nich  twierdzi, że to zrobiło.   

Informacje w regionalnych dziennikach, tygodnikach, radio i TV 

Aktywne informowanie mediów rozpoczyna się z reguły na trzy tygodnie przed rozpoczęciem 
akcji rejestracyjnej. Aby o akcji i numerze konta na wpłatę darowizn dowiedziało się możliwe 
wielu ludzi, najlepiej skontaktuj się ze wszystkimi dziennikami, tygodnikami, a także stacjami 
radiowymi i telewizyjnymi w regionie informując o danej akcji. Należy skorzystać  
z ewentualnych kontaktów z przedstawicielami mediów, pytać w każdej redakcji o stałą 
osobę kontaktową, z którą będziemy następnie wymieniać informacje oraz utrzymywać 
kontakt. Znani ludzie budzą zainteresowanie opinii publicznej. Szanse na opublikowanie 
rosną w przypadku, gdy w akcję rejestracyjną zaangażują się znane w regionie osobistości. 
Przy poszukiwaniu patrona warto jest zwrócić się do lokalnych związków, stowarzyszeń, czy 
lekarzy. W porozumieniu z Tobą pracownik Fundacji DKMS Polska opracuje notatki prasowe, 
które następnie prześle do redakcji z prośbą o publikację. Celem jest podtrzymywanie uwagi 
czytelników licznymi sprawozdaniami z prac aż do dnia akcji. W przypadku Dnia Dawcy 
zadedykowanego pacjentowi musisz rozważyć każdy krok oraz skonsultować go  
z pracownikiem Fundacji DKMS Polska. Wynika to ze względów ochrony sfery prywatnej 
pacjenta. 

Przed wszystkimi akcjami, które dedykowane są pacjentom, Koordynator Fundacji DKMS 
Polska w porozumieniu i wsparciu Organizatora Lokalnego zaaranżuje spotkanie z mediami 
lokalnymi w mieście, w którym organizowana jest akcja rejestracji. Na spotkanie z mediami 
zapraszani są: 

 Pacjent/ Rodzina Pacjenta 

 Dawca z danego miasta lub okolic, który uratował, dał realną szansę na życie 
pacjentowi ( jeżeli jest) 

 Organizator lokalny 

 Władze Miasta (Prezydent lub Burmistrz) – w przypadku gdy angażują się  
w przygotowanie Dnia Dawcy lub są gospodarzami konferencji prasowej 

Prowadzenie akcji informacyjnej w przypadku Dnia Dawcy Szpiku dla Pacjenta: 

Wraz ze stopniem osobistego zaangażowania ludzi rośnie ich gotowość do niesienia 
pomocy. Dla każdego z pacjentów publiczne podzielenie się swym losem stanowi poważny 
krok. Niektórzy, co zrozumiałe, robią to niechętnie. Sprawą jasną jest fakt: wezwanie  
o pomoc dla człowieka, którego twarz, nazwisko i historia są znane, poruszy serca ludzi 
znacznie mocniej, niż anonimowy apel. 

Ochrona prywatności pacjenta powinna być zawsze kwestią priorytetową. Szczegóły 
dotyczące choroby oraz życia prywatnego pacjenta przekazywać i publikować wolno jedynie 
w porozumieniu z nim samym. Już na samym początku akcji należy porozmawiać 
z Pacjentem, czy jest on gotów do publicznego wystąpienia. Fundacja DKMS Polska 
wymaga pisemnej zgody określającej rodzaj i zakres upublicznianych informacji (czy 
podawać można tylko imię, czy również nazwisko? Czy wolno opublikować zdjęcie?). 
Stosowne formularze otrzymasz od pracownika Fundacji DKMS Polska. 
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Imprezy benefisowe zapewniają finansowanie i reklamę akcji rejestracji. 
Często lokalne kluby sportowe lub szkoły angażują się na rzecz akcji rejestracji. Organizują 
one turnieje benefisowe, biegi sponsorowane lub przedstawienia teatralne, jarmarki (bazary) 
i koncerty, z których dochód jest przeznaczony  na pokrycie kosztów rejestracji potencjalnych 
dawców. Każda impreza tego rodzaju stanowi okazję do skontaktowania się z prasą  
i zwrócenia z prośbą o opublikowanie informacji. 

Poniżej znajdziesz przykładowe publikacje w prasie poprzedzające Dzień Dawcy: 
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Organizacja pochodu 

Warto zaangażować dużą grupę ludzi do tego, aby zamanifestowała to, że działając 
wspólnie można wygrać walkę z białaczką. Poniżej znajdują się zdjęcia z pochodu 
zorganizowanego przez lokalną grupę inicjatywną poprzedzającego akcję rejestracji w 
Sierakowicach 05.02.2011 (miasteczko w północnej części kraju około 7000 mieszkańców). 
Organizatorem akcji była nauczycielka, która zaangażowała około 1600 uczniów lokalnych 
szkół. Finałem akcji było wypuszczenie 1600 czerwonych baloników w centralnym punkcie 
miasta. 
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9. Edukacja  i promocja.   

 

 Plakaty 

 

Z chwilą rozpoczęcia informowania 
mediów oraz rozdawania ulotek, na 
14 dni przed planowaną akcją 
rejestracyjną należy wywiesić 
również plakaty. Fundacja DKMS 
Polska może wydrukować plakaty 
na własny koszt. Natomiast jeśli 
uda się Wam znaleźć drukarnię, 
która wydrukuje bezpłatnie plakaty, 
podobnie jak w przypadku ulotek 
pracownik Fundacji udostępni 
projekt plakatu gotowy do druku. 
Plakaty z reguły drukowane są w 
rozmiarze A3.  

Z prośbą o wywieszenie plakatów w witrynach należy zwrócić się do: 
o sklepów,  
o aptek,  
o galerii handlowych,  
o szkół ponadgimnazjalnych, 
o urzędów, 
o organizacji pozarządowych, 
o właścicieli tablic ogłoszeniowych, 
o kościołów.  

 
Zazwyczaj nikt nie odmawia pomocy i wszyscy decydują się na powieszenie plakatu. Nie 
należy również zapominać o tablicach ogłoszeniowych w siedzibie różnych firm, związków 
czy stowarzyszeń. Plakaty można również rozwiesić na tablicach informacyjnych przy 
kościołach oczywiście po uprzednim ustaleniu działań z proboszczem parafii. Często zdarza 
się, że Urzędy Miast dysponują tablicami informacyjnymi oraz posiadają służby zajmujące 
się kolportażem. W ramach możliwości należy poprosić osobę odpowiedzialną za te 
powierzchnie o zgodę. Co więcej jeśli w mieście, w którym organizowana jest akcja, istnieje 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, należy wystąpić z pisemną prośbą o możliwość 
wywieszenia plakatów w autobusach lub umieszczenie grafiki na wyświetlaczach. 

Niektóre grupy inicjatywne pragną dodatkowych, indywidualnie zaprojektowanych plakatów 
lub ogłoszeń, przykładowo do użytku w Internecie lub w informatorach dla pracowników. 
W takim przypadku możecie zwrócić się do Fundacji DKMS Polska o stosowne wzorce, 
poddawane następnie indywidualnym adaptacjom (poniżej przykład projektu plakatu). 
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 Ulotki 

Fundacja DKMS Polska udostępnia grupie inicjatywnej wzorzec ulotki. Z reguły grupom 
inicjatywnym udaje się znaleźć lokalną drukarnię, gotową do nieodpłatnej pomocy. W 
przypadku trudności ze znalezieniem drukarni Fundacja DKMS Polska może wydrukować 
ulotki na Dzień Dawcy Szpiku – proszę poinformuj pracownika. Ulotki takie są 
rozprowadzane i wywieszane w regionie przez grupę inicjatywną. 
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 Internet 

Internet oferuje możliwość błyskawicznego 
rozpowszechniania informacji. Własną stronę 
internetową stworzyć można relatywnie niskim 
nakładem. Portale społecznościowe takie jak 
Facebook pozwalają na błyskawiczne 
rozpowszechnianie informacji. Wydarzenie na 
facebooku zakłada Koordynator Fundacji. 

 

 Kościoły 

Dotarcie do społeczności lokalnej poprzez kościół, 
jest świetną drogą pozwalającą na zbudowanie świadomości. Słowa kapłana wypowiedziane 
podczas niedzielnej mszy świętej potrafią poruszyć i zainteresować tłumy wiernych. 
Pracownik Fundacji DKMS Polska jest w stanie przygotować listy skierowane  
do wskazanych przez Ciebie Proboszczy. Koordynator prześlę do Ciebie tabelkę do 
wypełnienia. 

 Placówki Oświatowe 

Następnym świetnym sposobem na dotarcie do osób zainteresowanych zarejestrowaniem 
się jako potencjalni dawcy są placówki oświatowe. Dzięki dobrze przeprowadzonej akcji 
informacyjnej poprzez te instytucje możesz budować świadomość inicjatywy dawstwa u 
najmłodszych oraz przesłać komunikat o zbliżającym się wydarzeniu do rodzin 
podopiecznych. 

W zależności od specyfiki placówki, możesz wykorzystać narzędzie, jakim jest: 

 List do rodziców – listy skierowane do rodziców z informacją o zbliżającym 
się wydarzeniu. Można przesłać je wydrukowane poprzez ręce uczniów oraz za 
pomocą bazy mailowej rodziców posiadanej przez szkołę.  

 Lekcja – zajęcia informujące o dawstwie komórek macierzystych i szpiku, 
skierowane do starszych uczniów. Pracownik Fundacji DKMS Polska prześle 
prezentację wraz z opisem, którą można zaprezentować uczniom.  

 „Biedroneczka” – bajka informująca najmłodszych uczniów a nawet 
przedszkolaki o inicjatywie ratowania życia poprzez dawstwo szpiku i komórek 
macierzystych. Twój koordynator prześle Tobie w formie elektronicznej bajkę  
o „Biedronce Klarze” oraz przygotuje kolorowankę dla najmłodszych z informacją  
o akcji rejestracji skierowaną do rodziców dziecka. 

 Organizacje, stowarzyszenia oraz instytucje  

Organizacje, stowarzyszania oraz instytucje w Twoim otoczeniu zapewne mają już 
doświadczenie i sprawdzone sposoby na dotarcie do Twojej najbliższej społeczności. Często 
ich pracownicy o ogromnych sercach będą chcieli Tobie pomóc w organizacji wielkiego 
zadania, jakim jest organizacja Dnia Dawcy Szpiku. Akcja rejestracji otwiera serca wielu 
ludzi, dzięki temu wspólne działania zaowocują wspaniałymi wynikami. Nie bój się udać do 
znanych Tobie urzędów, instytucji, stowarzyszeń z prośbą o pomoc. 
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10. Dzień akcji 

11. Po zakończeniu akcji 

 
 

W zależności od tego, gdzie organizowany jest Dzień Dawcy, pracownik Fundacji DKMS 
Polska przyjedzie dzień wcześniej lub 2 godziny przed rozpoczęciem rejestracji. 

Czas przybycia wolontariuszy 

Poinstruowania wolontariuszy oraz personelu pobierającego krew dokonuje na miejscu akcji 
pracownik Fundacji DKMS Polska. W dniu akcji potrzebujemy, aby: 

 Grupa inicjatywna (najbardziej zaangażowane osoby) wraz z kilkoma wolontariuszami 
przybyła na miejsce na dwie godziny przed akcją w celu przygotowania miejsca, 

 Wszyscy wolontariusze przybyli nie później niż godzinę przed akcją w celu 
przeszkolenia, 

 Personel pobierający krew przybył na 30 minut przed akcją w celu przeszkolenia, 

 Lekarz przybył na 15 minut przed akcją. 
 
W czasie trwania akcji rejestracji potencjalnych dawców wolontariusze oraz personel 
medyczny nie powinien opuszczać stanowiska rejestracji czy poboru krwi bez wiedzy 
przedstawiciela Fundacji DKMS Polska.  

Konieczne jest zorganizowanie osobnego pomieszczenia, gdzie wolontariusze mogą udać 
się w celu spożycia napojów oraz posiłków. Ważne jest, aby na stanowiskach 
przeznaczonych do rejestracji nie spożywać pokarmów ani płynów.  

Nakład czasowy 

Wypełnienie formularza zajmuje z reguły około dziesięć minut, pobranie krwi wymaga 
przeciętnie trzech minut. Średni nakład czasowy poinformowania jednego dawcy jest różny. 
W idealnej sytuacji wszyscy wolontariusze powinni być w stanie udzielić wszystkich 
podstawowych informacji. W razie wątpliwości lub pytań dodatkowych do dyspozycji dawców 
jest pracownik Fundacji DKMS Polska. 

 

 

 

Podziękowanie dla wszystkich wolontariuszy 

Zorganizowanie i przeprowadzenie akcji rejestracji  wiąże się z dużym nakładem pracy. Fakt, 
iż tak wielu ludzi dobrowolnie poświęciło swój czas i siły, nie jest wcale tak oczywisty! 
Dlatego warto poinformować o efektach akcji lokalne media. Najpóźniej kolejnego dnia 
należy poinformować prasę o: 

 liczbie nowo pozyskanych dawców, 

 możliwości zarejestrowania się, jako potencjalny dawca również na stronie 
www.dkms.pl, 

 zakończeniu akcji, 

 ewentualnych dalszych planowanych akcjach, 
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12. Wspólnie przeciw białaczce 
 

 

 

Zaplanowanie, organizacja i przeprowadzenie akcji rejestracji oznacza wiele pracy, ale 
również liczne, głęboko poruszające momenty. Możliwość osobistego doświadczenia ludzkiej 
gotowości do niesienia pomocy jest wspaniałym, niezwykle intensywnym przeżyciem.  
Z pomocą przyjaciół, krewnych i kolegów oraz przy odpowiednim planowaniu zadanie to jest 
jak najbardziej do wykonania. Spróbuj oszacować własną energię: 

 ile czasu możecie zainwestować w akcję tak, aby nie odbiło się to niekorzystnie na 
pracy i rodzinie? Kto mógłby pomóc? 

 czy masz krewnych lub przyjaciół gotowych, by udzielić wsparcia? 

 a może masz kontakt do jakiegoś klubu/zrzeszenia/stowarzyszenia, którego członków 
udałoby się zmobilizować do udziału w akcji? 

 kto ze znajomych ma wpływy i kontakty, np. z prasą lub z burmistrzem? 

 kto mógłby przejąć określoną część zadań? 

Oczywiście, w razie pytań w każdej chwili radą służy pracownik Fundacji DKMS Polska. 
W przypadku kiedy się zdecydujesz na poprowadzenie przygotowań Dnia Dawcy Szpiku 
będziesz w ścisłym kontakcie z pracownikiem Fundacji DKMS Polska, wzajemnie informując 
się o postępach przygotowań. Stała i nieprzerwana wymiana informacji pomiędzy grupą 
inicjatywną a Fundacją DKMS Polska jest najważniejszym warunkiem płynnego przebiegu 
akcji rejestracyjnej. 

 


