
ремонт інфузоматів у Інституті раку
26 832,00 грн.

оптика для ендоскопу в 
Нейрохірургію
80 648,94 грн.

ліки та мед витратні для відділень
67 694,51 грн.

кондиціонери у кабінети 
Інституту раку

37 752, 00 грн. 

хірургічні інструменти 

 

29 000,00 грн.

ліки та витратні матеріали

обстеження та лікування 
за кордоном

8 дітей      78 600,03  грн.

296 825,17 грн.22 дітей

ОБСЯГ НАШОЇ ДОПОМОГИ ПО ПРОГРАМІ 
«ДОПОМОГА ВАЖКОХВОРИМ ДІТЯМ» 
СКЛАВ 1 771 640,53 ГРН. 

ІНДИВІДУАЛЬНА
ДОПОМОГА 

ОБЛАДНАННЯ ТА РЕМОНТ

ДЛЯ 30 ДІТЕЙ НА 375 425,20  ГРН.

ДЯКУЄМО УСІМ, ХТО ДОПОМАГАЄ НАМ ДОПОМАГАТИ!

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
183 занять для 27 дітей

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
340 консультації
56 групових сесій

2 КВАРТАЛ
2 0 1 9  

ЦЕНТР «ДАЧА» 
прийняв 26 дітей та 48 батьків

будівництво «Центру «Дача» для 
15 родин. Встановлено вікна.  

ВОЛОНТЕРИ 

ТАБІР ПЕРЕМОЖЦІВ

27 розважальних заходів

для 33 дітей



Обсяг нашої допомоги по програмі 
"Допомога важкохворим дітям " у 2 кварталі 
2019 року склав 1 771 640,53 гривень. 

30 дітей отримали індивідуальну 
допомогу на загальну суму 375 425,2 грн. 
22 дитини отримали ліки, витратні, деталь до 
ендопротезу та курси реабілітації на суму 
296 825,17 грн. 

8 дітей, які завершили лікування, пройшли 
MIBG сканування в Італії. Усім родинам ми 
допомогли з квитками та логістикою, а для 5 
з них ми ще й оплатили обстеження. 
Загальна вартість 78 600,03 грн. 

Завдяки благодійному внеску від приватної 
особи, нам вдалося нам вдалося придбати 
оптику для ендоскопу у Нейрохірургію на суму 
80 648,94 грн.

Ми підтримували відділення, у яких працюємо 
ліками та медичними витратними, котрі не 
забезпечує держава, на загальну суму 
67 694,51 грн.

У чотирьох кабінетах у дитячому відділенні 
НІРу ми встановили кондиціонери вартістю 
37 752,00 грн.

Ще 19 родичів мали можливість 
безкоштовно жити у Центрі у час, коли 
дитина була у лікарні. Витрати за проектом 
склали 241 297,03 грн.

Тривають будівництво Центру «Дача» для 15 
родин. У цей період були закінчені роботи з 
будівництва даху та інстальовані вікна. 
Витрати склали 264 632,63 гривень. 

33 дітей взяли участь у "Таборі 
переможців". Діти працювали у командах 
за вподобаннями: кулінарна група дивувала 
мексиканською та середземноморською 
кухнею, танцювальна – вчилася хореографії, 
мультимедійна – створювала стоп-анімацію, 
що закарбувала найяскравіші миті табору. 

ДЯКУЄМО УСІМ, ХТО ДОПОМАГАЄ НАМ ДОПОМАГАТИ!

2 КВАРТАЛ 2019 

- Для забезпечення якісного проведення 
оперативних втручань у Інституті раку були 
закуплені хірургічні інструменти на суму 
29 000,00 грн.

Наші фізіотерапевти допомогли 27 
дітям-пацієнтам Інституту раку пройти 
реабілітацію після операційних втручань, 
провівши з ними 183 занять. Оплата роботи 
двох фізіотерапевтів склала 83 120 гривень. 
Команда наших психологів надала 170 
індивідуальні консультацій для 73 дітей та 
21 групових консультацій для 29 дітей.  Для 
81 батьків проведені 170 індивідуальних 
консультацій, також у 35 групових 
консультаціях взяли участь 42 батьків. 
Витрати за цим проектом становили 203 
тисячі гривень.

Волонтери "Запоруки" організували 27 
розважальних заходи для дітей.

Вчителі Центру репетиторів займалися з 9 
учнями, провели 76 уроків з різних 
предметів.

У Центрі "Дача" проживали 26 дітей та 48 
батьків, більшість дітей були разом з обома 
батьками.


