
ОБСЯГ НАШОЇ ДОПОМОГИ ПО ПРОГРАМІ "ДОПОМОГА 
ВАЖКОХВОРИМ ДІТЯМ" СКЛАВ  3 013 707,32 грн.

хірургічні інструменти, електроінструменти
для операційних дитячих відділень  
543 156,08 грн. 

ремонт та облаштування кабінету 
психолога у Львові
78 387,41 грн.

кисневі концентратори для ЗУСДМЦ у Львові 
48 000,00 грн.

ремонт обладнання для ШВЛ  
44 660,00 грн.

бактерицидні опромінювачі 
для Інституту раку
28 080,00 грн.

медичні витратні та засоби захисту 
для відділень Києва і Львова
44 657,68 грн.

ліки, витратні до операцій, 
обстеження та ПЛР-тести для 
90 дітей

пластини для усунення 
краніосиностозу для 1 дитини 

ЗВІТ ПРО ВИТРАТИ БЛАГОДІЙНИХ 
ПОЖЕРТВ У 4 КВАРТАЛІ 2020

ІНДИВІДУАЛЬНА ДОПОМОГА 
для 91 дітей на 989 684,30 грн. 1 700 438,02 грн.    

ДЯКУЄМО  УС ІМ ,  ХТО  ДОПОМАГАЄ  НАМ ДОПОМАГАТИ!

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

ДОПОМОГА ЛІКАРНЯМ ТА ІНШЕ 

184 заняття для 24 дітей

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
99 консультацій для 35 дітей
146 консультацій для 49 батьків

4 КВАРТАЛ
2 0 2 0  

ЦЕНТР «ДАЧА» 
ПРИЙНЯВ 31 ДИТИНУ ТА 
49 БАТЬКІВ Й ІНШИХ 
ЧЛЕНІВ РОДИНИ.
ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ СКЛАЛА 
385 998,79 грн.   

ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ 
БУДІВНИЦТВО НОВОГО 
ЦЕНТРУ «ДАЧА» СКЛАЛА 
1 517 436,15 грн. 

ВОЛОНТЕРИ 
24 розважальних заходів ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ 
БЛАГОДІЙНОСТІ
250 385,00 грн.  



Обсяг нашої допомоги по програмі "Допомо-
га важкохворим дітям" склав 3 013 704,32 
грн. 

91 дитина отримала індивідуальну допомогу 
на загальну суму 989 684,30 грн. Для 90 
дітей ми придбали ліки та витратні матеріали 
до операції, а також оплатили для них обсте-
ження і термінові ПЛР-тести, адже це 
обов’язкова умова госпіталізації під час 
пандемії. Для 1 дитини ми придбали 
спеціальні дороговартісні пластини для 
усунення краніосиностозу вартістю 101 
888,61 грн.

Завдяки підтримці Фонду Сергія Притули, 
Клініки «Добробут» та багатьох інших 
благодійників на платформі dobro.ua, ми 
забезпечили операційні дитячих відділень 
необхідними хірургічними інструментами, 
включно з тими, що призначені для ортопе-
дичних втручань, а також 
електроінструментами, загальною вартістю 
543 156,08 грн. 

Ми завершили ремонтні роботи над створен-
ням простору психологічної підтримки для 
дітей та батьків у відділенні гематології та 
інтенсивної хіміотерапії у Львові. Витрати у 
звітному кварталі склали 78 387,41 грн.

Для ЗУСДМЦ у Львові ми придбали два 
кисневих концентратора загальною вартістю 
48 000,00 грн.

На прохання керівництва Київського нейро-
центру, ми провели ремонт обладнання для 
ШВЛ, яке вийшло з ладу. Вартість робіт 
склала 44 660,00 грн.

Ми продовжили забезпечувати відділення, у 
яких ми працюємо у Києві і у Львові, ліками, 
медичними витратними та засобами захисту. 
Витрати склали 44 657,68 грн.

Для запобігання поширенню інфекцій у 
приміщеннях дитячого відділення Інституту 
раку були встановлені бактерицидні лампи з 
екраном, безпечні для пацієнтів. Витрати 
склали 28 080,00 грн.  

Наші фізіотерапевти допомогли 24 
дітям-пацієнтам Інституту раку пройти 
реабілітацію після операційних втручань, 
провівши з ними 184 занять. Оплата роботи 
двох фізіотерапевтів склала 116 732,00 
грн. 

Команда наших психологів надала 99 
консультацій для 35 дітей та 146 
консультацій для 49 батьків. Консультації 
були як індивідуальні, так і групові. Витрати 
за цим проєктом становили 206 850,00 грн.

Волонтери "Запоруки" провели 24 розва-
жальних заходів для дітей.

Дві медсестри дитячого відділення Інституту 
раку безкоштовно проживають у квартирі 
фонду. Також ми оплатити ПЦР-тести трьох 
медсестер, які мали підозру на Ковід-19. 

У Центрі "Дача" проживали 31 дитина та 49 
батьків й інших членів родини. Частина дітей 
мали можливість жити з обома батьками або 
з бабусею, інколи до них  приїжджали брати-
ки та сестрички. Витрати за проєктом склали 
385 998,79 грн.
 
Вартість проєкту Будівництво нового Центру 
"Дача" у 4 кварталі склала 1 517 436,15 
грн. У звітний період ми розпочали фасадні 
роботи; утеплили котельню, завершили навіс 
для авто та дах котельні; змонтували стелі та 
стіни з гіпсокартону; встановили підвіконня, 
люки на стіни та стелі, зовнішні двері; розпо-
чали малярні роботи; поклали плитку в 
котельні; виконали перший етап робіт по 
заземленню та блискавкозахисту; зробили 
підготовчі сантехнічні роботи в бойлерній. 

У співпраці з Zagoriy Foundation, ми залучили 
понад 400 навчальних закладів до 
міжнародного руху добра з нагоди Щедрого 
вівторку. Школи організовували благодійні 
заходи, збирали кошти для вирішення 
соціальних проблем. Вартість проєкту 
Популяризація благодійності склала 250 
385, 00 грн. 

Адміністративні витрати фонду склали 542 
215,97 грн. 

ДЯКУЄМО  УС ІМ ,  ХТО  ДОПОМАГАЄ  НАМ ДОПОМАГАТИ!

4 КВАРТАЛ 2020 


