
ОБСЯГ НАШОЇ ДОПОМОГИ ПО ПРОГРАМІ "ДОПОМОГА 
ВАЖКОХВОРИМ ДІТЯМ" СКЛАВ  5 656 400,74 грн.

 

ЗВІТ ПРО ВИТРАТИ БЛАГОДІЙНИХ 
ПОЖЕРТВ У 3 КВАРТАЛІ 2021

ІНДИВІДУАЛЬНА ДОПОМОГА ДОПОМОГА ЛІКАРНЯМ  

відділення трансплантації у Львові

ДЛЯ 100 ДІТЕЙ НА 725 663,47  грн.  2 752 312,05 грн.

ДЯКУЄМО  УС ІМ ,  ХТО  ДОПОМАГАЄ  НАМ ДОПОМАГАТИ!

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
157 занять для 18 дітей

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
329 консультацій для 104 дітей
307 консультацій для 106 батьків

3 КВАРТАЛ
2 0 2 1  

ЦЕНТР «ДАЧА» 
ПРИЙНЯВ 36 ДІТЕЙ
ТА 51 БАТЬКІВ 
ТА ІНШИХ ЧЛЕНІВ РОДИНИ.
ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ СКЛАЛА 
360 734,87 грн. 

РОБІТ НА БУДІВНИЦТВІ 
НОВОГО ЦЕНТРУ "ДАЧА" 
ПРОВЕДЕНО НА 
1 095 620,67 грн. 

ВОЛОНТЕРИ 
32 розважальних заходів    

завершені будівельно-ремонтні роботи 
1 486 512,92 грн.

кріобанк 
2 323 262,44 грн.

навчання лікарів 
10 323,87 грн. 

ліки, витратні, прилади у 
відділення лікарень
63 534,30 грн. 

ліки, витратні, обстеження для 100 дітей 
313 130,59 грн.

ПЦР тести для госпіталізації для 75 родин 
121 566,70 грн. 

біоімплантат кістки для Костянтина 
123 718,00 грн. 

спеціальні пластини та гвинти для Ольги 
116 232,00 грн.

ендопротез для Анастасії 
42 800,00 грн.

НА ПОПУЛЯРИЗАЦІЮ 
БЛАГОДІЙНОСТІ 
ВИТРАЧЕНО
239 857,31 грн.



Обсяг нашої допомоги по програмі "Допомога 
важкохворим дітям" склав 5 656 400,74 грн.

100 дітей отримали індивідуальну допомогу на 
загальну суму 725 663,47  грн. Для Костянтина 
ми придбали біоімплантат кістки (авансовий 
платіж був сплачений у попередньому кварталі). 
Для Ольги ми придбали спеціальні пластини та 
гвинти для виправлення деформації черепу 
внаслідок краніосиностозу. Для Анастасії ми 
купили ендопротез плечового суглобу. Крім того, 
ми забезпечували наших підопічних 
хімієпрепаратами, супутніми ліками та витратни-
ми, 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 завершили будівельно-ремонтні роботи у 
новоствореному відділенні трансплантації у 
Західноукраїнському спеціалізованому дитячому 
медичному центрі у Львові. Також у відділення 
доставили кріобанк – сучасне обладнання, яке за 
низьких температур зберігає клітини для подаль-
шого використання (авансовий платіж був 
здійснений у попередньому кварталі). Лікарі 
готуються до запуску відділенні, активно навчаю-
чись у київських та італійських фахівців. Витрати у 
звітному кварталі склали 3 820 099,23 грн.

Ми забезпечили відділення, у яких працюємо, 
необхідними ліками, витратними та приладами, 
зокрема придбали відсмоктувач для ОХМАТДИТу, 
медичну плівку для Інституту раку, хірургічні 
покриття для Інституту нейрохірургії, 
хімієпрепарати, голки та скельця для ЗУСДМЦ у 
Львові. Витрати склали 63 534,30 грн.

Наші фізіотерапевти допомогли 18 
дітям-пацієнтам Інституту раку пройти 
реабілітацію після операційних втручань, 
провівши з ними 157 занять у кабінеті 
лікувальної фізкультури та онлайн. Оплата роботи 
двох фізіотерапевтів склала 80 500 грн. 

Команда наших психологів надала 329 
консультацій для 104 дітей та 307 
консультацій для 106 батьків. Консультації 
були як індивідуальні, так і групові. Витрати за 
цим проєктом становили 204 463,09 грн.

В умовах карантину волонтери "Запоруки" змогли 
провести 32 розважальних заходів для дітей.

Два молодших медичних працівників дитячого 
відділення Інституту раку безкоштовно прожива-
ють у квартирі фонду.

У Центрі "Дача" проживали 36 дітей та 51 
батьків й інших членів родини. Вартість проєкту у 
звітний період склала 360 734,87 грн. 

Триває будівництво нового Центру "Дача". У 
звітний період ми продовжили малярні роботи; 
завершили "мокрий" фасад; змонтували накривки 
на даху, відливи, водостічну систему; встановили 
ліфт; змонтували сантехніку; замінили вхідні 
двері, відремонтували пошкоджену пожежею 
каналізацію; розпочали монтаж меблів в ігрових 
кімнатах; замовили меблі для сенсорної кімнати, 
шафи для сімейних кімнат; розробили ескіз 
проєкту благоустрою та озеленення. Будівельних 
та ремонтних робіт проведено на 1 095 620,67 
грн.

Непрограмні витрати фонду склали 785 228.16 
грн. (14.7%). 

ДЯКУЄМО  УС ІМ ,  ХТО  ДОПОМАГАЄ  НАМ ДОПОМАГАТИ!

3 КВАРТАЛ 2021


