
ОБСЯГ НАШОЇ ДОПОМОГИ ПО ПРОГРАМІ "ДОПОМОГА 
ВАЖКОХВОРИМ ДІТЯМ" СКЛАВ  6 120 017,32 грн.

 

ЗВІТ ПРО ВИТРАТИ БЛАГОДІЙНИХ 
ПОЖЕРТВ У 4 КВАРТАЛІ 2021

ІНДИВІДУАЛЬНА ДОПОМОГА ДОПОМОГА ЛІКАРНЯМ  

відділення трансплантації у Львові

ДЛЯ 92 ДІТЕЙ НА 1 100 416,23 грн.  1 537 109,89 грн. 

ДЯКУЄМО  УС ІМ ,  ХТО  ДОПОМАГАЄ  НАМ ДОПОМАГАТИ!

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
225 занять для 30 дітей

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
304 консультацій для 78 дітей
247 консультацій для 47 батьків

4 КВАРТАЛ
2 0 2 1  

ЦЕНТР «ДАЧА» 
ПРИЙНЯВ 33 ДІТЕЙ
ТА 50 БАТЬКІВ 
ТА ІНШИХ ЧЛЕНІВ РОДИНИ.
ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ СКЛАЛА 
298 797,75 ГРН.

РОБІТ НА БУДІВНИЦТВІ 
НОВОГО ЦЕНТРУ "ДАЧА" 
ПРОВЕДЕНО НА 
2 371 207,46 грн. 

ВОЛОНТЕРИ 
33 розважальних заходів    

відділення трансплантації у Львові

програмне забезпечення для кріобанку 
95 246,52 грн.

навчання лікарів 
3 626,10 грн. 

ліки, витратні, прилади у відділення лікарень

облаштування кабінету функціональної 
діагностики у ЗУСДМЦ
37 446,69 грн.

донорські крісла для ЗУСДМЦ
125 550,00 грн.

ліки та медичні витратні для відділень
74 075,00 грн.

радіатори для Нейрохірургії
4 197,00 грн.

ліки, витратні, обстеження для 92 дітей 
343 153,33 грн.

таргетна терапія для Юлі і Єви
315 928,00 грн. 

пластини для Тимура
94 792 грн.

ендопротез для Кіри
71 665, 00 грн.

реабілітація для Ярослави 
30 900,00

ПЦР тести для госпіталізації для 77 родин 
95 428,90 грн. 

обстеження MIBG в Італії для 5 дітей
47 800,00 грн.

НА ПОПУЛЯРИЗАЦІЮ 
БЛАГОДІЙНОСТІ 
ВИТРАЧЕНО
210 511,01 грн. 



Обсяг нашої допомоги по програмі "Допомога 
важкохворим дітям" склав 6 120 017,32 грн.

92 дитини отримали індивідуальну допомогу на 
загальну суму 1 100 416,23 грн. Юлі та Єві ми 
оплатили дороговартісну таргетну терапію. Для 
Тимура ми придбали спеціальні пластини для 
виправлення деформації черепу внаслідок 
краніосиностозу. Для Кіри ми купили ендопротез. 
Ярослава пройшла курс реабілітації. 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.

5 дітей пройшли MIBG сканування в Італії. Усім 
родинам ми допомогли з квитками та логістикою, 
а для трьох з них ще й оплатили обстеження. 
Загальна сума допомоги 47 800,00 грн.

Клініка дитячої онкології та трансплантації 
кісткового мозку на базі ЗУСДМЦ у Львові готова 
до запуску, запланованого на 15 лютого 2022 
року. У звітний період ми придбали програмне 
забезпечення для кріобанку, а також здійснили 
доплату за це обладнання, що за низьких темпе-
ратур зберігає клітини для подальшого викори-
стання. Лікарі продовжують навчання, зокрема 
пройшли стажування в Італії за підтримки нашого 

партнера Fondazione Soleterre ONLUS. Витрати у 
звітному кварталі склали 1 443 117,44 грн.

Ми забезпечували відділення, у яких працюємо, 
необхідними ліками та витратними матеріалами, 
зокрема Інститут раку хірургічним інструментом 
та шовним матеріалом, Інститут нейрохірургії 
медичними витратними, ЗУСДМЦ у Львові 
хімієтерапією. Витрати склали 74 075,00 грн.

Також ми дбаємо про комфорт та затишок наших 
підопічних, що лікуються у відділеннях, якими ми 
опікуємося. Ми придбали нові меблі та встанови-
ли веселі настінні декорації для кабінету 
функціональної діагностики у ЗУСДМЦ, а також 
донорські крісла – у відділення хірургії,  
гематології та інтенсивної терапії. У Інститут 
нейрохірургії ми придбали електричні радіатори – 
на час відсутності центрального опалення у дитя-
чому відділенні. Витрати склали 167 193,70 
грн. 

Наші фізіотерапевти допомогли 30 
дітям-пацієнтам Інституту раку пройти 
реабілітацію після операційних втручань, 
провівши з ними 225 занять у кабінеті лікувальної 
фізкультури та онлайн. Оплата роботи двох 
фізіотерапевтів склала 88 000,00 грн. 

Команда наших психологів надала 304 
консультацій для 78 дітей та 247 консультацій 
для 47 батьків. Консультації були як 
індивідуальні, так і групові. Витрати за цим 
проєктом становили 239 532,86 грн.

В умовах карантину волонтери "Запоруки" змогли 
провести 33 розважальних заходів для дітей.

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

У Центрі "Дача" проживали 33 дітей та 50 
батьків й інших членів родини. Вартість проєкту у 
звітний період склала 298 797,75 грн. 

Триває будівництво нового Центру "Дача". У 
звітний період ми завершили усі малярні і 
фасадні роботи, провели блискавкозахист і зазем-
лення, виконали каналізаційні роботи в межах 
ділянки, встановили двері у кімнатах, придбали 
частину меблів і обладнання для сімейних та 
ігрових кімнат, а також кабінету реабілітації. 
Будівельних та ремонтних робіт проведено на 
2 371 207,46 грн.

Непрограмні  витрати фонду склали 
898 087,08 грн. (13 %). 

ДЯКУЄМО  УС ІМ ,  ХТО  ДОПОМАГАЄ  НАМ ДОПОМАГАТИ!

4 КВАРТАЛ 2021


