
ОБСЯГ НАШОЇ ДОПОМОГИ ПО ПРОГРАМІ "ДОПОМОГА 
ВАЖКОХВОРИМ ДІТЯМ" СКЛАВ  1 076 859,04 грн.

засоби для вимірювання рівня метотрексату 
32 279,5 грн.

електроінструменти для Інституту раку  
15 995,97 грн.

ліки та витратні у відділення 
10 958,6 грн.

розпочато ремонт кабінету психолога 
у Львові
46 739,66 грн.

ендопротез, донорські кістки 
для 3 дітей 

ліки, витратні, ПЛР-тести для 
32 дітей

ЗВІТ ПРО ВИТРАТИ БЛАГОДІЙНИХ 
ПОЖЕРТВ У 3 КВАРТАЛІ 2020

ІНДИВІДУАЛЬНА ДОПОМОГА 
ДЛЯ 35 ДІТЕЙ НА 440 719, 97 грн. 105 973,81 грн.

ДЯКУЄМО  УС ІМ ,  ХТО  ДОПОМАГАЄ  НАМ ДОПОМАГАТИ!

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

ДОПОМОГА ЛІКАРНЯМ 

220 заняття для 23 дітей

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
245 консультацій для 90 дітей
252 консультацій для 108 батьків

3 КВАРТАЛ
2 0 2 0  

ЦЕНТР «ДАЧА» 
ПРИЙНЯВ 30 ДІТЕЙ ТА 
37 БАТЬКІВ Й ІНШИХ 
ЧЛЕНІВ РОДИНИ.
ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ 
СКЛАЛА 
278 014,02 грн. 

ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ 
БУДІВНИЦТВО 
НОВОГО ЦЕНТРУ 
«ДАЧА» СКЛАЛА 
994 399,27 грн. 

ВОЛОНТЕРИ 
16 розважальних заходів



Обсяг нашої допомоги по програмі "Допомо-

га важкохворим дітям" склав 1 076 859,04 
грн. 

35 дітей отримали індивідуальну допомогу на 

загальну суму 440 719, 97 грн. Для 3 дітей 

ми придбали ендопротез та донорські кістки. 

Також ми забезпечували підопічних фонду 

ліками та витратними, оплачували для них 

термінові ПЛР-тести, адже це обов’язкова 

умова госпіталізації під час пандемії.

Для дитячого відділення Інституту раку ми 

придбали необхідні засоби для вимірювання 

рівня метотрексату, електроінструменти, а 

також ліки та витратні. Витрати склали 59 
234,15 грн. 

Розпочато ремонтні роботи над створенням 

простору психологічної підтримки для дітей 

та батьків у відділенні гематології та 

інтенсивної хіміотерапії ЗУСДМЦ. Аванс за 

ремонтні послуги становить 46 739,66 грн. 

Наші фізіотерапевти допомогли 23 

дітям-пацієнтам Інституту раку пройти 

реабілітацію після операційних втручань, 

провівши з ними 220 занять. Оплата роботи 

двох фізіотерапевтів склала 69 500,00 грн.

Команда наших психологів надала 245 

консультацій для 90 дітей та 252 

консультацій для 108 батьків. Консультації 

були як індивідуальні, так і групові. Витрати 

за цим проєктом становили 234 955,00 грн.

Волонтери "Запоруки" провели 16 розва-

жальних заходів для дітей, в основному 

онлайн.

Три медсестри дитячого відділення Інституту 

раку безкоштовно проживають у квартирі 

фонду. Також ми оплатити ПЦР-тести двох 

медсестер, які мали підозру на Ковід-19. 

У Центрі "Дача" проживали 30 дітей та 37 

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 

278 014,02 грн.

Вартість проєкту Будівництво нового Центру 

"Дача" у 3 кварталі склала 994 399,27 грн. У 

звітний період закінчили штукатурні роботи, 

встановили підрозетники та електричні щити, 

побудували котельню та проклали теплотра-

су котельня-будинок, зробили стяжку 

підлоги, замовили фасадні панелі.

Адміністративні витрати фонду склали 571 
749,31 грн. 

Дякуємо усім, хто допомагає нам допомагати!

ДЯКУЄМО  УС ІМ ,  ХТО  ДОПОМАГАЄ  НАМ ДОПОМАГАТИ!

3 КВАРТАЛ 2020 


