
ОБСЯГ НАШОЇ ДОПОМОГИ ПО ПРОГРАМІ "ДОПОМОГА 
ВАЖКОХВОРИМ ДІТЯМ" СКЛАВ  4 262 570,08  грн.

засоби захисту для лікарень 
71 344,00 грн.

ліки та витратні у відділення 
13 930,00 грн.

остеопила у операційну Інституту раку
18 900, 00 грн.

сушки, миючі засоби для лікарні у Львові
5 853,65 грн.

ростучий ендопротез
1 662 858,06 грн.

незареєстровані в Україні медикаменти
1 630 817,40 грн. 

ліки, витратні для 34 дітей
ПЛР-тести для 9 дітей та їх рідних

ЗВІТ ПРО ВИТРАТИ БЛАГОДІЙНИХ 
ПОЖЕРТВ У 2 КВАРТАЛІ 2020

ІНДИВІДУАЛЬНА ДОПОМОГА 
ДЛЯ 37 ДІТЕЙ НА 3 768 640,38 грн. 110 027,65  грн.

ДЯКУЄМО  УС ІМ ,  ХТО  ДОПОМАГАЄ  НАМ ДОПОМАГАТИ!

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

ДОПОМОГА ЛІКАРНЯМ 

238 заняття для 16 дітей
ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
169 консультацій для 56 дітей
144 консультацій для 82 батьків

2 КВАРТАЛ
2 0 2 0  

ЦЕНТР «ДАЧА» 
ПРИЙНЯВ 16 ДІТЕЙ
ТА 19 БАТЬКІВ 
ТА ІНШИХ ЧЛЕНІВ РОДИНИ.
ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ СКЛАЛА 
342 652,13 грн. 

ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ 
БУДІВНИЦТВО 
НОВОГО ЦЕНТРУ 
«ДАЧА» СКЛАЛА 
510 845,19 грн. 

ВОЛОНТЕРИ 
26 розважальних заходів



Обсяг нашої допомоги по програмі "Допомо-
га важкохворим дітям" склав 4 262 570, 08 
грн. 

37 дітей отримали індивідуальну допомогу на 
загальну суму 3 768 640,38 грн. Для 
пацієнта Інституту раку ми придбали ростучий 
ендопротез німецького виробництва 
вартістю 1 662 858,06 грн. Для дитини, яка 
потребує спеціалізованого лікування 
незареєстрованими в України препаратами, 
ми привезли медикаменти як гуманітарну 
допомогу на суму 1 630 817,40 грн. Також 
ми купували для пацієнтів хіміопрепарати, 
потреба у яких виникала через перебої у 
поставках з держзакупівель. Для 9 родин ми 
допомогли зробити ПЛР-тести – це необхідна 
умова госпіталізації у карантин. 

Завдяки гранту від МФ «Відродження» та 
пожертвам інших благодійників, ми забезпе-
чили дитячі онкологічні відділення 
необхідними засобами захисту: масками, 
дезрозчинами, рукавичками тощо. У Інституті 
нейрохірургії проведено дезінфекцію дитячо-
го відділення методом озонування. Витрати 
склали 71 344,00 грн. 

У операційну дитячого відділення Інституту 
раку ми придбали остеопилу, яка 
використовується під час операцій на кістках. 

У Центрі "Дача" проживали 16 дітей та 19 
батьків, через карантин майже усі діти жили з 

одним з батьків, а відвідування іншими 

рідними були обмежені. Витрати за проєктом 

склали 342 652,13 грн.

Вартість проєкту Будівництво нового Центру 

"Дача" у 2 кварталі склала 510 845,19 грн. У 

звітний період здійснили розведення кабелю, 

встановили щити для електрики, затвердили 

і замовили плитку для стін і підлоги, зробили 

свердловину для води, розпочали штукатурні 

роботи. Також були проведені усі необхідні 

підготовчі заходи для будівництва котельні, 

запланованого на наступний квартал.  

Адміністративні витрати фонду склали 542 
408,41 грн. 

ДЯКУЄМО  УС ІМ ,  ХТО  ДОПОМАГАЄ  НАМ ДОПОМАГАТИ!

2 КВАРТАЛ 2020 

Вартість обладнання 18 900, 00 грн. 

Ми забезпечили відділення ліками та витрат-
ними, зокрема придбали деротаційний 
чобіток для реабілітації, на суму 13 930,00 
грн. 

Для покращення санітарно-гігієнічних умов 
львівської лікарні в умовах карантину прид-
бано 10 сушок для білизни та миючі засоби 
на суму 5 853,65 грн.

Наші фізіотерапевти допомогли 16 
дітям-пацієнтам Інституту раку пройти 
реабілітацію після операційних втручань, 
провівши з ними 238 заняття. Оплата роботи 
двох фізіотерапевтів склала 63 340,00 грн.

Команда наших психологів надала 169 
консультацій для 56 дітей та 144 
консультацій для 82 батьків. Консультації 
були як індивідуальні, так і групові. Витрати 
за цим проєктом становили 136 410,00 грн.

Волонтери "Запоруки" провели 26 розва-
жальних заходів для дітей онлайн.

Три медсестри дитячого відділення Інституту 
раку безкоштовно проживають у квартирі 
фонду.


