ОБСЯГ НАШОЇ ДОПОМОГИ ПО ПРОГРАМІ
«ДОПОМОГА ВАЖКОХВОРИМ ДІТЯМ»
СКЛАВ 3 507 972 ГРН.
ІНДИВІДУАЛЬНА
ДОПОМОГА

ОБЛАДНАННЯ
ТА РЕМОНТ

ДЛЯ 35 ДІТЕЙ
НА 2 128 738,37 ГРН.

перша черга ремонту
дитячого відділення
215 932,56 грн.

ліки та витратні матеріали
для 30 дітей
614 245,10 грн.

медвитратні матеріали
17 771,54 грн.

обстеження та лікування
за кордоном 5 дітей
1 514 493,27 грн.

ЦЕНТР «ДАЧА»
прийняв 32 дитини та 55 батьків

сенсори для інфузоматів
10 800,00 грн.
ремонт ігрової кімнати
у відділенні МРТ НІРу
8 690,87 грн.
відеобронхоскоп
575 800,00 грн.

ДЯКУЄМО УСІМ, ХТО ДОПОМАГАЄ НАМ ДОПОМАГАТИ!

1 КВАРТАЛ
2 0 1 8

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
87 занять для 14 дітей

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
443 консультації
10 групових заняття

ВОЛОНТЕРИ
30 розважальних заходів

ПРОГУЛЯНКИ З
ПЕРЕМОЖЦЯМИ У ЛЬВОВІ
для 9 дітей

1 КВАРТАЛ 2018
Звітуємо по нашій допомозі в рамках програми "Допомога важкохворим дітям" за
перший квартал 2018 року.
35 дітей отримали індивідуальну допомогу на суму 2 128 738,37 грн.
З них 5-ро отримали можливість пройти
обстеження або лікування за кордоном
(загалом це 1 514 493,27 грн).
Усі діти були забезпечені квитками, дякуючи програмі корпоративної соціальної
відповідальності компанії МАУ "Під
крилом".
30 дітей отримали ліків чи медвитратних
матеріалів на суму 614 245,10 грн.
Ми завершили першу чергу ремонту
дитячого відділення Львівської лікарні.
Оновлені 4 здвоєні блоки палат на 15
місць, кожен із санвузлом, їдальню та
частину коридора. У поточному кварталі
на ремонтні роботи та облаштування
відділення витрачено 215 932,56 грн.

Ми підтримували відділення, у яких працюємо, медичними витратними матеріалами, котрі не забезпечує держава, на
загальну суму 17 771,54 грн.
Для Національного інституту раку ми
придбали сенсори для інфузоматів на
загальну суму 10 800,00 грн.
Ми провели ремонт ігрової у відділенні
МРТ при Інституті раку; професійна
художниця на волонтерськими засадах
розмалювала стіни кімнати. Для Клініки
нейрохірургії були придбані матеріали
для облаштування відділення. Витрати –
8 690,87 грн.
Завдяки заходу "Вечеря за майбутнє у
Hilton Kyiv", ми придбали відеобронхоскоп для Центру дитячої кардіології та
кардіохірургії вартістю 575 800,00 грн.
Наші фізіотерапевти допомогли 14
дітям-пацієнтам Інституту раку пройти
реабілітацію після операційних втручань,
провівши з ними 87 занять.

ДЯКУЄМО УСІМ, ХТО ДОПОМАГАЄ НАМ ДОПОМАГАТИ!

Команда наших психологів надала 208
консультацій для 75 дітей та 235
консультацій для 80 батьків. Також були
проведені 8 групових занять для дітей та
2 заняття для їх батьків.
Волонтери "Запоруки" організували 29
розважальних заходів для дітей, 1 захід
для батьків.
У Центрі "Дача" проживали 32 дитини та
55 батьків, більшість дітей були разом з
обома батьками. Ще 13 родичів мали
можливість безкоштовно жити у Центрі у
час, коли дитина була у лікарні.
У Львові 9 дітей взяли участь у "Прогулянках з переможцями".
4 дівчини, що вилікувалися, взяли участь
у фотозйомці до виставки "Подивися в
мої очі. Моя історія боротьби з раком".

