
ремонт автоклава, кабелі до 
коагулятора у Інститут нейрохірургії

12 472, 00 грн.  

тренажер MOTOmed letto 
для служби реабілітації у 
Інститут раку

80 648,94 грн.

веновізор у Інститут раку
110 000, 00 грн. 

операційний стіл у Інститут 
нейрохірургії

матеріали для ремонту відділення у Львові

480 509, 18 грн.

хірургічний мікроінструментарій 
у Інститут нейрохірургії

 

36 695, 47 грн. 

ліки та витратні матеріали

обстеження та лікування 
4 дітей      29 200,00  грн.

1 198 491,36 грн.24 дітей

ОБСЯГ НАШОЇ ДОПОМОГИ ПО ПРОГРАМІ 
«ДОПОМОГА ВАЖКОХВОРИМ ДІТЯМ» 
СКЛАВ 3 134 153,85 ГРН. 

ІНДИВІДУАЛЬНА
ДОПОМОГА 

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 

ДЛЯ 28 ДІТЕЙ НА 1 227 691,36  грн.

952 156, 65 грн.

ДЯКУЄМО УСІМ, ХТО ДОПОМАГАЄ НАМ ДОПОМАГАТИ!

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
143 занять для 19 дітей

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
363 консультації
38 групових сесій

3 КВАРТАЛ
2 0 1 9  

ЦЕНТР «ДАЧА» 

ЛІКИ ТА ВИТРАТНІ У ВІДДІЛЕННЯ 

прийняв 31 дітину та 49 батьків

59 681,07 грн.

 90 069,45 грн.

ВОЛОНТЕРИ 

ТАБІР ПЕРЕМОЖЦІВ

22 розважальних заходів

для 39 дітей

ПОКРАЩЕННЯ ПОБУТОВОГО 
СТАНУ ЛІКАРЕНЬ

86 448,45 грн. 
спеціальна шафа для зберігання 
ліків у Інститут нейрохірургії
3 621, 00 грн. 



Для 91 батьків проведені 189 
індивідуальних консультацій, також у 10 
групових консультаціях взяли участь 20 
батьків. Витрати за цим проектом станови-
ли 102 600 гривень.

Волонтери "Запоруки" організували 22 
розважальних заходи для дітей.

Вчителі Центру репетиторів займалися з 7 
учнями, провели 76 уроків з різних 
предметів.

У Центрі "Дача" проживали 31 дитина та 
49 батьків, більшість дітей були разом з 
обома батьками. Ще 18 родичів мали 
можливість безкоштовно жити у Центрі у 
час, коли дитина була у лікарні. Витрати за 
проектом склали 319 202, 95 грн.

39 дітей взяли участь у "Таборі переможців". 
Цього разу темою табору були "Стартапи". 
Діти вивчали бізнес-кейси, пропонували 
свої бізнес- ідеї, презентувати їх і захищали 
перед запрошеними експертами.

Три медсестри дитячого відділення 
Інституту раку проживає на квартирі фонду.

Адміністративні витрати фонду, які сплачує 
наш партнер Fondazione Soleterre, склали 
512 361 грн. (15,25%). 

ДЯКУЄМО УСІМ, ХТО ДОПОМАГАЄ НАМ ДОПОМАГАТИ!

3 КВАРТАЛ 2019 

- Ми підтримували відділення, у яких 
працюємо ліками та медичними витратними, 
котрі не забезпечує держава, на загальну 
суму 59 681,07 грн.

Завдяки внеску від компанії Центуріон, ми 
придбали хірургічний мікроінструментарій у 
Нейрохірургію вартістю 36 695, 47 грн. 

Для запланованого ремонту відділення у 
Львові ми придбали необхідні матеріали на 
суму 86 448,45 грн. 

Проведено ремонт автоклава та кабелів до 
коагулятора у Нейрохірургії. Вартість 17 
410, 00 грн.  

Ми придбали спеціальна шафа для 
зберігання ліків у Нейрохірургії вартістю 3 
621, 00 грн. 

Наші фізіотерапевти допомогли 19 
дітям-пацієнтам Інституту раку пройти 
реабілітацію після операційних втручань, 
провівши з ними 143 занять. Оплата 
роботи двох фізіотерапевтів склала 62 340 
гривень. 

Команда наших психологів надала 174 
індивідуальні консультацій для 76 дітей та 
18 групових консультацій для 32 дітей.  

Обсяг нашої допомоги по програмі "Допомо-
га важкохворим дітям" у 3 кварталі 2019 року 
склав 3 134 153,85 грн.

28 дітей отримали індивідуальну допомогу на 
загальну суму 1 227 691,36 грн. 24 дитини 
отримали ліки, витратні, шунтуючу систему, 
біоімплант на суму 1 198 491,36 грн. 

4 дітей, які завершили лікування, пройшли 
MIBG сканування в Італії. Усім родинам ми 
допомогли з квитками та логістикою, а для 2 
з них ми ще й оплатили обстеження. Загаль-
на вартість 29 200,00 грн. 

У рамках проекту з УББ, Монобанком та Кураж 
Базаром нам вдалося придбати сучасний 
операційний стіл у Нейрохірургію загальною 
вартістю 480 509, 18 грн.

Завдяки гранту Міжнародного жіночого 
клубу Києва, служба реабілітації отримала 
новий тренажер MOTOmed letto вартістю 312 
480, 00 грн.

Завдяки підтримці Kyiv Lions Club, медичні 
працівники Інституту раку мають веновізор, 
який дає можливість швидко попадати 
голочкою у потрібну вену, не травмуючи 
дитину. Вартість обладнання 110 000, 00 
грн. 


