
5 518 596,12 грн. 

3 646 404,15 грн. 

  

Міжнародні 
благодійні гранти 

Пасивні проценти

Краудфандингові 
платформи

Благодійна допомога 
від бізнес сектору

Благодійна допомога від 
фізичних осіб2

10 420 017,79 грн. 

1 352 179,54 грн.

Допомога важкохворим 
дітям 

Центр "Дача" 

4 251 397,61 грн. 
Будівництво нового Центру "Дача" 

2 350 908,27 грн. 
(13%) грн. 

250 385,00 грн.  

Адміністративні витрати

Популяризація 
благодійності 

17 473 452,48 
НА РАХУНКИ ФОНДУ НАДІЙШЛО ВИТРАТИ ЗАГАЛОМ СКЛАЛИ 

Усі Ваші кошти були використані на благодійну діяльність, адміністративні витрати фонду 
сплачує наш партнер Fondazione Soleterre.

 
 689,44 грн

У негрошовій формі 

Національні благодійні 
гранти 

1 054 680,00 грн. 

18 624 888,21

 2 577 732,25 грн.

 2 240 620,93 грн.  

2 434 729,60 грн. 



ДЯКУЄМО ВСІМ, ХТО ДОПОМАГАЄ НАМ ДОПОМАГАТИ!

МЕДИЧНЕ УСТАТКУВАННЯ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА

ПОКРАЩЕННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ

ЦЕНТР «ДАЧА» У 2020
ЦЕ ДІМ ДЛЯ:

АДРЕСНА ДОПОМОГА 
ТА ЛІКУВАННЯ

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ У ЛЬВОВІ

для 69 дітей з 20 областей України, у 
яких рак вкрав звичайне дитинство. 110 
мам і татусів, а також бабусь та дідусів, 
братиків, сестричок, та інших рідних, які 
за цей рік змогли приїхали здалека до 
столиці, аби побачитися, обійнятися і 
сказати одне одному найважливіші 
слова любові та підтримки.

387 дітей отримали шанс на життя та 
покращення його якості. З них:

144 дітей отримали медикаменти, 
необхідні медичні витратні матеріали, 
обстеження, ендопротези та донорські 
кістки – на загальну суму 5 458 787,58 
грн.

2 дитини встигли пройти обстеження 
MIBG, яке в Україні не проводять, до 
початку пандемії. Загальна сума допо-
моги – 14 000 грн.

Триває будівництво Центру для 13 
родин. У 2020 році ми змонтували 
внутрішні комунікації у будинку (вода, 
водовідведення, опалення), встановили 
системи вентиляції та кондиціонування, 
виконали електромонтажні роботи, 
побудували котельню та навіс для авто, 
провели внутрішні роботи (штукатурка 
стін, стяжка підлоги, роботи з 
гіпсокартоном), утеплили будинок та 
розпочали фасадні роботи. Наразі буди-
нок готовий до проведення ремонту та 
меблювання кімнат.

Витрати за проєктом склали 
4 251 397,61 грн.

47 дітей – змогли вперше зробити крок, 
побігти, підстрибнути та навіть затанцювати.

Для цього знадобилося:

825 занять – щоденних, довгих, правильно 
спланованих комплексів фізичних вправ 
офлайн і онлайн для кожного під наглядом 
інструкторів.

У психологічній службі працюють 4 онкопси-
хологи
188 дітей отримали 719 сесій
229 рідних отримали 757 сесій для дорос-
лих
37 сесій та 6 тематичних групових занять 
для 37 медичних працівників
Надали 68 консультацій для лікарів

Відремонтували 4 палати, санвузли та 
внутрішні коридори у гематологічному 
відділенні ЗУСДМЦ.

Відремонтували та облаштували кабінет 
психологічної допомоги у Львові.

Витрати склали 170 626,97 грн.

У Національний інститут раку придбано: 
хірургічний інструмент для обробки 
кісткового каналу та ортопедичних втручань, 
електроінструменти, інструменти для 
торакоскопії, остеопилу для операцій на 
кістках.

У Західноукраїнський спеціалізований дитя-
чий медичний центр придбано: автоматизо-
ваний мікробіологічний аналізатор Phoenix 
M50, кисневі концентратори.

Також упродовж року в підопічні відділення 
ми закуповували ліки та медичні витратні 
матеріали, якими не забезпечує держава.

Витрати склали 4 081 163,21 грн.

Стартував проєкт запуску відділення 
трансплантації кісткового мозку у 
Західноукраїнському спеціалізованому дитя-
чому медичному центрі у Львові. 

Проведена підготовча робота: створений 
архітектурний проєкт та кошторис, план 
підготовки спеціалістів та проведено стажу-
вання на базі НСДЛ «ОХМАТДИТ». Початок 
ремонтних робіт та закупівель заплановано 
на 2021 рік. 

БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ «ДАЧА»

ЗАХИСТ ВІД COVID-19
113 дітей та батьків, що їх супровод-
жували, пройшли безкоштовне 
ПЦР-тестування, що є обов’зковою 
умовою госпіталізації у дитячих 
відділеннях. 

Закуплені засоби захисту та дезинфекції 
на загальну суму 234 998, 38 грн. 

Проведено озонування відділення 
Нейрохірургії, встановлені дозатори для 
дезрозчинів та бактерицидні 
опромінювачі у Національному інституті 
раку на загальну суму 62 516,4 грн. 


