
ОБСЯГ НАШОЇ ДОПОМОГИ ПО ПРОГРАМІ "ДОПОМОГА 
ВАЖКОХВОРИМ ДІТЯМ" СКЛАВ  7 866 405,70 грн.

 

ЗВІТ ПРО ВИТРАТИ БЛАГОДІЙНИХ 
ПОЖЕРТВ У 2 КВАРТАЛІ 2021

ІНДИВІДУАЛЬНА ДОПОМОГА ДОПОМОГА ЛІКАРНЯМ  

ВІДДІЛЕННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ У ЛЬВОВІ

ДЛЯ 132 ДІТЕЙ НА 1 095 411,10  грн. 2 431 742,72  грн.

2,327,383.9 грн.

ДЯКУЄМО  УС ІМ ,  ХТО  ДОПОМАГАЄ  НАМ ДОПОМАГАТИ!

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
173 заняття для 15 дітей

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
309 консультацій для 93 дітей
244 консультацій для 91 батьків

2 КВАРТАЛ
2 0 2 1  

ЦЕНТР «ДАЧА» 
ПРИЙНЯВ 45 ДІТЕЙ
ТА 60 БАТЬКІВ 
ТА ІНШИХ ЧЛЕНІВ РОДИНИ.
ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ СКЛАЛА 
413 653,00 грн. 

РОБІТ НА БУДІВНИЦТВІ 
НОВОГО ЦЕНТРУ "ДАЧА" 
ПРОВЕДЕНО НА 
2 462 163,58 грн. 

ВОЛОНТЕРИ 
27 розважальних заходів    

ліки, витратні, прилади у відділення
55 609,82 грн. 

засоби захисту від Ковід-19
48 749, 00 грн.

кондиціонер для операційної 
у Нейрохірургію 

ліки, витратні, обстеження для 132 дітей 
431 193,91 грн.

ПЦР тести для госпіталізації для 119 родин 
197 386,40 грн.

Космеген для 12 дітей відділення Києва і Львова
173 765,26 грн.

біоімплант для Аліни 
109 875,00 грн. 

пластина та гвинт для Єлизавети
109 180,60 грн. 

обстеження за кордоном для 2 дітей 
28 359,93 грн.

сепаратор клітин крові
1 700 000,00 грн. 

пристрій для стерильного роз’єднання 
магістралей крові 
95 000,00 грн.

будівельно-ремонтні роботи у відділенні 
31 906,44 грн.

навчання лікарів 
10 292,42 грн. 

НА ПОПУЛЯРИЗАЦІЮ 
БЛАГОДІЙНОСТІ 
ВИТРАЧЕНО
143 750,00 грн.



Обсяг нашої допомоги по програмі "Допомога 
важкохворим дітям" склав 7 866 405,70 грн.

132 дітей отримали індивідуальну допомогу на 
загальну суму 1 095 411, 10 грн. Для Аліни ми 
придбали біомплант, для Єлизавети спеціальну 
пластину і гвинт для черепа. 12 дітей у відділенні 
Києва і Львова отримали препарат "Космеген", 
який ми завезли в Україну як гуманітарну допомо-
гу, завдяки нашим партнерам Fondazione 
Soleterre ONLUS. Незважаючи на пандемію, 2 
дітей змогли пройти необхідне обстеження за 
кордоном. Крім того, ми забезпечували наших 
підопічних хімієпрепаратами, супутніми ліками та 
витратними, які не надійшли у відділення з 
державних закупівель. Також ми оплачували 
термінові ПЛР-тести для наших підопічних, адже 
це обов’язкова умова госпіталізації під час 
пандемії.

Ми забезпечили відділення, у яких ми працюємо, 
необхідними ліками, витратними та приладами, 
зокрема придбали полотно для пилки у Інститут 
раку, центрифугу для ОХМАТДИТу, бактерицидні 
лампи для ЗУСДМЦ у Львові, а також препарат 
"Метотрексат", стернальні голки, пробірки, 
реагенти тощо. У Нейрохірургію безкоштовно 
передано кондиціонер для операційної. Витрати 
склали 55 609,82 грн.

Для забезпечення захисту у період пандемії 
Ковід-19, ми придбали дезрозчини, маски, бахіли 
та рукавички. Витрати склали 48 749, 00 грн.

Продовжуємо працювати над створенням 
відділення трансплантації у Західноукраїнському 
спеціалізованому дитячому медичному центрі у 
Львові. У звітному кварталі ми продовжили 
будівельно-ремонтні роботи, завершення яких 
заплановано на липень. Також ми оснащуємо 
відділення  необхідною технікою, а саме сепарато-
ром клітин крові вартістю 1 700 000,00 грн. 
(аванс сплачено у попередньому періоді) та 
пристроєм для стерильного роз’єднання 
магістралей крові вартістю 95 000, 00 грн. 
Також ми замовили кріобанк, який буде доставле-
ний у наступному кварталі. Лікарі, які проводити-
муть трансплантації, зараз проходять навчання. 
Витрати у звітному кварталі склали 2 327 383,9 
грн. 

Наші фізіотерапевти допомогли 15 
дітям-пацієнтам Інституту раку пройти 
реабілітацію після операційних втручань, 
провівши з ними 173 занять у кабінеті 
лікувальної фізкультури та онлайн. Оплата роботи 
двох фізіотерапевтів склала 75 000,00 грн. 

Команда наших психологів надала 309 
консультацій для 93 дітей та 244 консультацій 
для 91 батьків. Консультації були як 
індивідуальні, так і групові. Витрати за цим 
проєктом становили 278 901,86  грн.

В умовах карантину волонтери "Запоруки" змогли 
провести 27 розважальних заходів для дітей.

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

У Центрі "Дача" проживали 45 дітей та 60 
батьків й інших членів родини. Вартість проєкту у 
звітний період склала 413 653,00 грн.

Триває будівництво нового Центру "Дача". У 
звітний період ми продовжили монтаж фасадних 
панелей; відновили вікна після пожежі; пофарбу-
вали стіни і стелю, застелили вінілову підлогу у 
сімейних та ігрових кімнатах; поклали плитку на 
другому поверсі; погодили і замовили тумби та 
умивальники для санвузлів; знайшли партнерів у 
меблевій галузі, а також у побутовій техніці, части-
ну з якої уже отримали. Будівельних та ремонтних 
робіт проведено на 2 462 163,58 грн.

Адміністративні витрати фонду склали 743 881,78 
грн. (10 %). 

ДЯКУЄМО  УС ІМ ,  ХТО  ДОПОМАГАЄ  НАМ ДОПОМАГАТИ!

2 КВАРТАЛ 2021


