
ОБСЯГ НАШОЇ ДОПОМОГИ ЗА НАПРЯМОМ «ПІДТРИМКА СИСТЕМИ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» СКЛАВ    3 870 078,08 ГРН.

 

ВИТРАТИ НА БЛАГОДІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ У 
1 КВАРТАЛІ 2022 РОКУ СКЛАЛИ   4 858 364,65 грн.

ІНДИВІДУАЛЬНА ДОПОМОГА ПІДСИЛЕННЯ МЕДИЧНИХ 
ЗАКЛАДІВ РЕГІОНАЛЬНОГО 
ТА НАЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ – 

ДЛЯ 177 ДІТЕЙ ТА ЇХНІХ РІДНИХ 
725 663,47  грн.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

226 занять для 19 дітей

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
241 785,60 грн.

248 консультацій для 64 дітей
220 консультацій для 91 батьків

1 КВАРТАЛ
2 0 2 2  

ЦЕНТР «ДАЧА» 
399 443,10 грн.

БУДІВНИЦТВО ТА 
ОБЛАШТУВАННЯ НОВОЇ «ДАЧІ» 
 610 378,78 грн. 

ЕВАКУАЦІЯ ВАЖКОХВОРИХ 
ТА ПОРАНЕНИХ 

евакуйовано 37 дітей та їхніх рідних   

Підведення підсумків, ролик тапрезентація 
результатів проєкту у соцмережах

тренажер у кабінет реабілітації 
228 975,00 грн.
ліжка 
94 889,00 грн.
стіл, шафи 
27 910,00 грн.

запаювач ПВХ трубок
226 850,00 грн.

За два місяці «Дача» стала 
тимчасовим домом 
для 29 родин

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ КІСТКОВОГО 
МОЗКУ У ЗУСДМЦ 
 383 464,06 грн.

Медикаменти та медичні витратні 
у лікарні Києва, Львова, Кривого Рогу
477 313,28 грн.

Медичне обладнання 
130 813,00 грн. 

аспіратори для Нейрохірургії 
68 544,37 грн. 

аспіратори для лікарні у Хмельницькому
46 500, 00 грн. 

інфузомат у Інститут раку 
16 313, 00 грн. 

Покращення побутових умов та створення 
нових просторів 
348 536,90 грн. 

вентиляційні системи, обслуговування ліфта 
у Інституті раку
276 699, 52 грн.

ремонт кабінету функціональної діагностики 
у ЗУСДМЦ 
71 837, 00 грн.    

Медикаменти, медичні засоби та витратні 
для 15 дітей 
566 318,84 грн. 

донорська кістка для Вікторії 
106 565,00 грн.

пластина і гвинт для Олексія 
69 372,00 грн.

медичні засоби на операцію для Юлії 
117 400,00 грн.

хіміопрепарати для Єви, Юлії та Крістіни  
231 140 грн. 

ЩЕДРИЙ ВІВТОРОК 
  19 488,99 грн.

84 250,00 грн.

36 467,00 грн.

956 663, 18 грн. 



«Запорука» для вас: 1 квартал 2022 року

Обсяг нашої допомоги за напрямом «ПІДТРИМКА 
СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» склав 
3 870 078,08 грн.

177 дітей та їхніх рідних отримали індивідуальну 
допомогу на загальну суму 928 821,44  грн. 
Для 15 дітей ми придбали необхідні 
медикаменти, медичні засоби та витратні, 
зокрема донорську кістку для Вікторії, пластину і 
гвинт для Олексія, дороговартісні медичні засоби 
на операцію для Юлії, хіміопрепарати для Єви, 
Юлії та Крістіни.

Команда наших психологів надала 248 
консультацій для 64 дітей та 220 
консультацій для 91 батьків. Консультації 
були як індивідуальні, так і групові. Витрати за 
цим проєктом становили 241 785,60 грн.

Наші фізіотерапевти допомогли 19 
дітям-пацієнтам Інституту раку пройти 
реабілітацію після операційних втручань, 
провівши з ними 226 занять у кабінеті 
лікувальної фізкультури. Після початку бойових 
дій фізіотерапевти продовжили працювати 
онлайн. Оплата роботи двох фізіотерапевтів 
склала 84 250,00 грн.

У партнерстві з Fondazione Soleterre ONLUS 37 
дітей були евакуйовані на лікування в Італію 
через війну в Україні. Витрати на евакуацію 
склали 36 467,00 грн.

Ми забезпечували відділення, у яких працюємо, 
необхідними ліками та витратними матеріалами, 
зокрема Національний інститут раку реагентами, 
Інститут нейрохірургії та ЗУСДМЦ медичними 
витратними. Після початку бойових дій ми 
придбали матеріали для проведення ургентних 
операцій у Київську міську лікарню, для лікарні у 
Кривому Розі – найнеобхідніше: вату, бинти, 
голки, марлеві відрізи тощо. Витрати склали 477 
313,28 грн.

Ми придбали медичне обладнання для лікарень, 
з якими співпрацюємо: аспіратори у Інститут 
нейрохірургії та Хмельницьку лікарню для 
забезпечення якісного проведення хірургічних 
втручань, а також інфузомат для проведення 
хіміотерапії у Інститут раку. Витрати склали 130 
813,00 грн. 

Також ми дбаємо про комфорт та затишок наших 
підопічних, що лікуються у відділеннях, якими ми 
опікуємося. У звітний період ми продовжили 
облаштування кабінету функціональної 
діагностики у ЗУСДМЦ, у Інституті раку 
покращили вентиляційні системи та провели 
технічне обслуговування ліфта. Витрати склали 
348 536,90 грн. 

Два молодших медичних працівників дитячого 
відділення Інституту раку безкоштовно 
проживали у квартирі фонду.

15 лютого 2022 року відбулося офіційне відкриття 
Клініки дитячої онкології та трансплантації 
кісткового мозку на базі ЗУСДМЦ у Львові. 

Планувалося проводити десяток пересадок на 
рік, перша з них – навесні-влітку. Але потім 
почалася війна і ЗУСДМЦ з усіма наявними 
приміщеннями став центром евакуації дітей на 
лікування за кордон. Як тільки стане можливо, 
першу пересадку проведуть дитині, яка за 
сімейними обставинами не може виїхати за 
кордон. Витрати у звітному кварталі склали 383 
464,06  грн.

За два місяці «Дача» стала тимчасовим домом 
для 29 родин. Після нападу Росії усі родини були 
евакуювані. На жаль, 3 березня «Дача» закрила 
свої двері до перемоги. Вартість проєкту у звітний 
період склала 399 443,10 грн.

До початку війни тривало будівництво нового 
Центру «Дача». У цей період ми розмалювали 
стіни у 4 сімейних кімнатах; встановили фурнітуру 
та світильники у кімнатах, а також пожежні 
датчики; змонтували кріплення для віконних 
ролетів; провели тестовий запуск ліфту; замовили 
та вже отримали частину меблів. Під час воєнних 
дій біля Києва роботи були призупинені, а охорону 
будинку забезпечував вітчим нашої підопічної. 
Будівельних та ремонтних робіт проведено на 
610 378,78 грн.

Непрограмні витрати фонду склали 968 797,58 
грн. (19 %). 

ДЯКУЄМО  УС ІМ ,  ХТО  ДОПОМАГАЄ  НАМ ДОПОМАГАТИ!

1 КВАРТАЛ 2022


