
11 302 142,00 грн  
допомога онкохворим дітям

1 120 000,00 грн
проект підтримки трудових 
мігрантів у Львові

2  174 735,00 грн (14,9 %)
адміністративні витрати фонду

162 дітей отримали індивідуальну допомогу 
на суму  5 798 335,00 грн.

3 793 968,31 грн  
індивідуальна допомога 
медикаментами та 
медичними витратними 
матеріалами, ендопротези,  
для 141 дитини.

2 004 366,69 грн
3 дітей отримали лікування за 
кордоном.

20 дітей пройшло обстеження 
MIBG, яке в Україні не проводять. 
Усі родини були забезпечені 
безкоштовними квитками.



Протягом року ми підтримували 
відділення, у яких працюємо, 
медичними витратними матеріала-
ми, які не забезпечує держава. 
Витрати склали 62 724,71 грн.  

Команда наших психологів 
надала 852 індивідуальні та 58 
групових консультацій для 238 
дітей та 829 індивідуальних та 
14 групових консультації їх 
рідним. Проведено 136 
консультацій для лікарів. 

Була видана книга психолога 
Ольги Чигир «Коли ваша дитина 
помирає. Книга для батьківських 
сердець» майже 500 примір-
ників передано у різні відділен-
ня по всій Україні, а також бать-
кам, які втратили дитину. 

Наші фізіотерапевти протягом року 
допомогли 45 дітям-пацієнтам 
Інституту раку пройти реабілітацію 
після операційних втручань, провів-
ши з ними 529 занять. 

32 дітей, які перемогли рак, 
взяло участь у  літньому Таборі 
Переможців. Одна родина 
відвідала захід для дітей-пере-
можців у Туреччині, а ще 4 дітей 
пройшли реабілітацію у Німеччині. 
Регулярно відбуваються Прогу-
лянки Переможців у Львові. 

Інформаційний центр з питань 
міграції допоміг 380 колишнім 
трудовим мігрантам отримати 
пенсії, зароблені в Італії, на суму 
694 тисячі євро!

Дякуємо всім, хто допомагає нам допомагати!

У Центрі «Дача» проживали 70 
дітей, майже половина, а саме 32 
з них, були разом з обома батьками. 
Ще 41 родич мав можливість 
безкоштовно жити у Центрі у час, 
коли дитина була у лікарні.

На 1 533 288,78 грн придбано 
медичного обладнання у лікарні, в 
яких ми працюємо: відеобронхоскоп, 
ендоскоп, інфузійну систему та інш.

Відремонтовано ігрову кімнату  
у відділенні МРТ у Інституті раку,  
2 палати у Інституті нейрохірургії, 
завершено перший етап ремонту у 
гематологічному відділенні 
львівської дитячої лікарні, встанов-
лено систему фільтрації у Інституті 
раку. Витрати у минулому році 
склали 517 567,50 грн.


