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Вихователь та волонтери Запоруки

Всеукраїнський благодійний фонд «Запорука» об’єднує професіоналів, які втілюють 
сучасні програми і проекти з метою розвитку сфери охорони здоров’я та соціального 
захисту людей, котрі опинились у складних життєвих обставинах.

«Запорука» є членом Міжнародного союзу проти раку «UICC» та 
Міжнародної конфедерації організацій батьків хворих на рак дітей (ICCCPO).

Фонд є членом Українського форуму Благодійників і визнаний переможцем конкурсу 
«Благодійник року - 2010» (номінація «Благодійна організація»).

Про фонд

Заняття з арт-терапії в кабінеті психолога

Програми і Проекти
фонду

боротьба З онкоЗахВорюВаннями у дітей

Ціль програми: покращення первинної діагностики, підвищення якості лікування та реабілітації дітей, у 
яких виявили злоякісні новоутворення; забезпечення психосоціального супроводу сім’ї з хворою дитиною 
з часу виявлення хвороби і до остаточної реабілітації та повернення дитини у звичне життя.

Підтримка трудоВих мігрантіВ та їх родин

Ціль програми: покращити поінформованість мігрантів на усіх етапах міграції, починаючи з прийняття 
вирішального рішення про виїзд за кордон на роботу, під час міграції та закінчуючи їх поверненням на 
Батьківщину; зміцнити сімейні зв’язки між трудовими мігрантами та їх родинами в Україні.
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Свято сім’ї для дітей мігрантів

ноВі Програми 
та ноВі наПрямки роботи

у 2011 році В рамках Проекту:

• 223 особи отримали юридичну підтримку (індивідуальну та групову: консультації, тренінги для безробітних, для членів 
родин мігрантів, реемігрантів, опікунів дітей мігрантів);

• 202 особи отримали психологічну підтримку (індивідуальну та групову: консультації, тренінги для безробітних, дітей 
трудових мігрантів, їх опікунів, педагогів, безробітних, членів родин мігрантів та реемігрантів);

• 122 особи скористалися послугами відеозв’язку у 7 спецільних центрах, організованих у селах та містечках Львівщини (м. 
Пустомити, м. Городок, м. Стрий, с.Доброгостів Дрогобицького району);

• 17 осіб (членів родин мігрантів та реемігрантів) вивчали курс «Основи малого підприємництва», 12 з них написали та 
подали на розгляд бізнес-плани;

• 4 особи - переможці конкурсних бізнес-планів – отримали безповоротну цільову фінансову допомогу для реалізації 
власних бізнес-ідей.

Скайп-зв’язок в Інформаційному Центрі з питань міграції

Підтримка мігрантіВ та їх родин 

Україна посідає четверте місце в світі за кількістю мігрантів. За оцінками експертів за кордоном зараз працює близько семи 
мільйонів українців. Торік «Запорука» відкрила у Львові Інформаційний центр з міграційних питань, а наш партнер «Soleterre» - 
аналогічний центр у Мілані. Головне завдання проекту – незважаючи на міграційні процеси, кордони зберегти цілісність української 
родини. Створені Центри надають безкоштовні послуги юристів та психологів, створюють для мігрантів та їх родин можливості для 
спілкування через Skype-зв’язок, пропонують відвідати курси підприємництва з метою започаткування власного бізнесу в Україні 
і створення нових робочих місць.

наПрямки роботи:

1. Підтримка родинних зв’язків на відстані, зменшення негативних наслідків транснаціонального батьківства.

2. Підвищення обізнаності з питань інтеграції; роль усвідомленого рішення про міграцію; запобігання нелегальній міграції.

3. Сприяння розвитку сімейного бізнесу або бізнесу соціального спрямування в Україні.

ноВі Програми 
та ноВі наПрямки роботи
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Центр для онкохворих дітейКонференція «Актуальні питання дитячої онкології»

«ПоПередимо біду»

Цей проект розпочато в 2010 році. У 2011-му продовжено інформаційну кампанію з виявлення онкологічних захворювань 
у дітей на початковій стадії. Вийшов з друку тематичний посібник і проведено семінари для педіатрів Київської, Сумської, 
Миколаївської, Волинської, Івано-Франківської областей. Їх учасниками були майже 250 педіатрів. В поліклініках семи 
областей України розміщено інформаційні плакати та листівки «Люблячі батьки мають це знати».

наукоВо-Практична конференція З міжнародною участю 
«актуальні Питання дитячої онкології»

28-29 квітня у Києві відбулася ця міжнародна науково-практична конференція. Програма охопила роботу двох секцій: клінічної 
дитячої онкології та представників громадських і волонтерських організацій. «Запорука» організувала секцію громадських 
організацій. В роботі конференції взяли участь представники України, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Італії та 
Австрії, загалом об’єднала 130 учасників, з яких 50 представляли громадськість.

Покращення якості ПерВинної 
діагностики та інституційний 
роЗВиток

центр для онкохВорих дітей та голоВна Подія року

Важке захворювання втягує дітей в особливий ритм життя і змушує місяцями, а то і роками, перебувати далеко від рідного 
дому. У цей період багатьом – за винятком киян – ніде жити, бо у пансіонаті Національного інституту раку є лише 15 ліжок для 
іногородніх. Умови проживання тут надто важкі – хворі діти вимушені спати на одному ліжку з матір’ю, сестрою чи бабусею, 
які їх доглядають. Саме тому у серпні 2009 року ВБФ «Запорука» відкрив Центр для онкохворих дітей, своєрідний готель 
сімейного типу, де кожен має свій власний простір. У Центрі постійно проживає по сім сімей, а вдень сюди приїжджають 
подихати свіжим повітрям та провести час з вихователями і волонтерами чимало пацієнтів Інституту раку. Діти, які лікуються, 
і рідні, які приїхали з ними, проживають у Центрі безоплатно. На превеликий жаль, у Центрі стає тісно. Ми мріємо побудувати 
новий будинок, в якому б змогли приймати дітей з багатьох онколікарень Києва. Мрія стає реальністю – у листопаді 
Всеукраїнський благодійний фонд «Запорука» та Італійська асоціація «Soleterre» придбали ділянку землі, на якій згодом 
побудуємо великий Центр для онкохворих дітей та їх сімей. 

Покращення 
якості лікуВання 
онкохВорих дітей 
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Дослідницький мікроскоп

Покращення 
якості лікуВання 
онкохВорих дітей 

мікроскоП

До Дня благодійника «Запорука» подарувала лабораторії Національного інституту раку мікроскоп дослідницького класу. 
Вартість обладнання – 68090,00 гривень. 

реактиВи

Для лабораторії патологічної анатомії придбано необхідні реактиви для дослідження тканини пухлин.

 Гістопроцесор Leica для лабораторії Національного інституту раку. 

медичне устаткуВання, ліки і реактиВи, Придбані В 2011-му році

Протягом двох останніх років «Запорука» у партнерстві з CHILDREN FUTURE PROJECT переоснащує лабораторії Національного 
інституту раку сучасним обладнанням. Мета – вчасна та якісна діагностика дитячих злоякісних пухлин, покращення результатів 
лікування.

В День захисту дітей, 1 червня, в лабораторію патологічної анатомії під керівництвом Грабового О.М. встановлено 
гістопроцесор. Апарат підвищив вдвічі продуктивність праці лаборантів-гістологів. Вартість обладнання – 255 тисяч гривень.

Покращення 
якості лікуВання 
онкохВорих дітей 
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Збір коштів в мережі супермаркетів Фуршет  
на операційний мікроскоп

Покращення 
якості лікуВання 
онкохВорих дітей 

Заради майбутнього наших дітей

У партнерстві з мережею супермаркетів «Фуршет» фонд збирає кошти на придбання операційного мікроскопа в Клініку 
нейрохірургії дитячого віку. (Його вартість – 600 000 грн.). В інституті національного значення, на жаль, не вистачає сучасного 
обладнання, між тим тут оперують понад 800 пацієнтів у рік. На грудень 2011 року уже зібрано 124 тисячі гривень. 

Блок інтенсивної терапії для новонароджених

обладнання для інтенсиВної тераПії ноВонароджених 

Фонд передав у відділення реанімації та інтенсивної терапії Клініки нейрохірургії дитячого віку монітор вітальних функцій та 
блоки інтенсивної терапії для новонароджених. Обладнання закуплено в рамках гранту від Міжнародного Жіночого Клубу. 
Вартість обладнання – 190 000 грн. 

стВорення належних ПобутоВих умоВ для ПацієнтіВ клініки 
нейрохірургії дитячого Віку.

У травні стартував проект, спрямований на покращення побутових умов у Клініці нейрохірургії. За сприяння фонду за 8 місяців 
відремонтовано кухню для батьків, маніпуляційну кімнату, кімнату для перев’язок, три палати, кабінет первинного прийому 
пацієнтів, кімнату чергового лікаря та чотири балкони. Це спільний проект фонду «Запорука» та асоціації «Un gesto per loro».

Покращення 
якості лікуВання 
онкохВорих дітей 
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Кабінет лікувальної фізкультури в Національному Інституті раку

Покращення якості 
лікуВання 
онкохВорих дітей 

фіЗична реабілітація

 Вже понад два роки в Національному інституті раку працюють наші досвідчені фізіотерапевти і допомагають юним пацієнтам 
повертатися до звичного життя. У 2010 році «Запорука» відкрила тут кабінет лікувальної фізкультури. Під контролем 
досвідчених фахівців діти вчаться заново ходити, повертають собі втрачені сили. Нічого схожого немає в інших онкоцентрах 
України – українська офіційна медицина не передбачила службу реабілітації в галузі онкології, і лише коштом благодійників 
фонд організував роботу реабілітологів в НІРі.

Психологічна Підтримка ПацієнтіВ та їх рідних

 В дитячому відділенні НІРу та Клініці нейрохірургії дитячого віку працює психологічна служба, яка організована, координується 
та фінансується фондом «Запорука». Наші психологи проводять просвітницьку та діагностичну роботу з дітьми, які вперше 
потрапили в онковідділення, проводять індивідуальні та групові корекційні програми з дітьми та їх сім’ями; формують у них 
психологічну готовність до операції. Психологи тісно співпрацюють з медичним персоналом. 

Аня Шевчук з мамою на Іграх переможців в Москві

Витратні матеріали та медикаменти

Щоденно пацієнти Клініки нейрохірургії дитячого віку та педіатричного відділення Національного інституту раку отримують 
від фонду необхідні медичні витратні матеріали. Протягом минулого року «Запорука» закупила витратних матеріалів на 198 
тисяч гривень та ліків - на 66 тисяч.

екстрена доПомога

Коштами Фонду екстреної допомоги торік скористалися 78 дітей. Здебільшого, це діти з неповних сімей або ж сироти. 
Допомогу також отримали і ті, кому потрібне ендопротезування. Серед інших – Шевчук Аня. Дівчинка лікувалася у 2004 році 
з приводу новоутворення. Її прооперували та встановили ендопротез. Але дівчинка підросла і почалися проблеми – ліва 
нога зробилася коротшою за праву. Незважаючи на фізичну ваду, Аня дуже активна – брала участь в «Онкоолімпіаді», в 
«Іграх переможців», щоразу отримувала медалі. Аня намагається бути, як всі її однолітки – танцює на дискотеці, бере участь 
у молодіжних заходах. Декілька років батьки, як могли збирали кошти на новий якісний протез. А торік «Запорука» також 
передала Ані 10 000 гривень. У жовтні дівчинку прооперували. Бажаємо їй доброго здоров’я.

Покращення якості 
лікуВання 
онкохВорих дітей 
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Українська команда на Іграх Переможців в Москві

Покращення якості 
реабілітації дітей 
та їх родин

клуб ПереможціВ

Це місце зустрічі для тих, хто отримав найголовнішу перемогу у своєму житті – перемогу над важкою хворобою. Цікаві 
тематичні зустрічі, творчі заняття, різноманітні майстер-класи з дизайну, журналістики, а також курси англійської мови - ось 
що дає наш клуб українським дітям, а також дозволяє їм спілкуватися з ровесниками із подібних клубів з-за кордону. Тут 
проходять зустрічі дітей і батьків з психологами, фізіотерапевтами.

ігри ПереможціВ

Це не просто спортивні змагання, а велике свято для тих, чиє життя ще недавно висіло на волосинці. Щорічно тисячі дітей в 
усьому світі перемагають рак. Боротьба із хворобою перетворює цих дітей в оптимістів, сміливих та сильних особистостей. 
4-7 серпня 2011 команда дітей з України (55 осіб) була учасницею «Ігор Переможців» у Москві. На Батьківщину юні українці 
привезли 9 золотих, 18 срібних та 5 бронзових медалей.

Група самодопомоги для батьків, які втратили своїх дітей

Покращення якості 
реабілітації дітей 
та їх родин

Посли надії

Програму відпочинку дітей, що вилікувались від онкохвороби і стали членами Клубу переможців, започаткували італійські 
благодійники з фонду «Soleterre». До команди Послів надії щороку запрошують дітей з різних країн. Торік в Італію поїхали 
українці, африканці та росіяни. Діти провели 4 чудові дні на військовому вітрильнику у відкритому морі та 5 днів на острові 
Сардинія, привезли незабутні враження від спілкування з італійськими друзями.

груПи самодоПомоги

Довготривале лікування в онколікарні призводить до того, що не лише дитина, але й її рідні потребують соціальної та 
психологічної адаптації. Фонд вже кілька років поспіль організовує батьків онкохворих дітей у групи самодопомоги. У 2011 
році відбулося п’ять таких зустрічей.



дякуємо нашим друЗям та Партнерам

Вбф «Запорука»
вул. Васильківська 30
київ 03022

+38 (044) 501-66-19
info@zaporuka.com.ua
www.zaporuka.com.ua

р/р: 2600194742 єдрПоу: 35911054
мфо 380805 райффайзен банк аваль в м. київ
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Майстерня 
«Добра глина»


