2019

НА РАХУНКИ ФОНДУ НАДІЙШЛО

19
252
275
Б Л А ГОД І Й Н И Х П О Ж Е Р Т В
ВИТРАТИ ЗАГАЛОМ СКЛАЛИ
21 488 210 грн.

1 756 796 грн
17 402 725 грн
Підтримка важкохворих дітей
та їх рідних

Захист прав трудових мігрантів

2 328 689 грн
Адміністративні витрати фонду

Усі Ваші кошти були використані на благодійну діяльність,
адміністративні витрати фонду сплачує наш партнер Fondazione Soleterre.

ЦЕНТР «ДАЧА» У 2019
ЦЕ ДІМ ДЛЯ:
70 дітей, в яких рак вкрав звичайне
дитинство. 114 мам і татусів, які
забули про те, що таке щастя і спокійний
сон. 56 братиків, сестричок, бабусь та
дідусів та інших рідних, які за цей рік
навчилися плакати на самоті, але
змогли приїхали здалека до столиці, аби
побачитися, обійнятися і сказати одне
одному найважливіші слова любові та
підтримки.
А ще Дача – це:

ФІЗИЧНА ПІДТРИМКА
54 дитини — змогли вперше зробити крок,
побігти, підстрибнути та навіть затанцювати.
Для цього знадобилося:
628 занять – щоденних, довгих, правильно
спланованих комплексів фізичних вправ для
кожного під наглядом інструкторів.

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
У психологічній службі Запоруки працює 4
психологи.

67 незабутніх свят, коли наші «дачники»
веселилися на піжама-паті, розважалися з аніматорами, ходили на футбол із
зірковим
футболістом
Жуніором
Мораєсом, коли мами сяяли від нових
зачісок та мейкапів після днів краси і
багато-багато іншого, що зробило цей
рік не лише роком спогадів з лікарні.

218 дітей отримали 746 індивідуальних та
93 групових консультацій

Наш 10-річний ювілей, коли «Дача»
зібрала під одним дахом своїх —
випускників- переможців, друзів та
безліч зірок.

Відремонтували 7 палат, 3 санвузлів та ординаторську у гематологічному відділенні
ЗУСДМЦ

ЦЕНТР «ДАЧА».
БУДІВНИЦТВО — 2019
РЕЗУЛЬТАТИ 2019 року

Рідних отримали 758 індивідуальних та 99
групових консультацій для дорослих.

ПОКРАЩЕННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ

Встановили кондиціонери у 4 кабінетах
Національного інститут раку.
Витрати склали 481 100,55 грн.

МЕДИЧНЕ УСТАТКУВАННЯ

Триває будівництво Центру для 15
родин. У 2019 році ми звели будинок,
зробили дах, встановили вікна, розробили та втілили проєкт тепло- та водопостачання, розробили дизайн інтер’єру.

У Національний інститут раку придбано:
хірургічний мікроінструментарій, електрокоагулятор, тренажер MOTOmed letto для
служби реабілітації

Витрати за проектом у 2019 склали
7,6 мільйонів благодійних гривень.

У Інститут нейрохірургії придбано: оптика
для ендоскопу, операційний стіл

АДРЕСНА ДОПОМОГА ТА ЛІКУВАННЯ/
ДІАГНОСТИКА ЗА КОРДОНОМ

У Західноукраїнський спеціалізований
дитячий медичний центр: інфузійна система

96 дітей отримали шанс на життя та
покращення його якості. З них:
71 дитина отримала медикаменти,
необхідні медичні витратні матеріали
та ендопротези на загальну суму –
3 143 553,62 грн.
1 дитина поїхала на лікування за
кордоном.
24 дитини пройшли обстеження MIBG,
яке в Україні не проводять.
Загальна сума – 273 446,03 грн.

Також упродовж року в підопічні відділення
ми закуповували медичні витратні
матеріали, якими не забезпечує держава.
Витрати склали 2 128 562 грн.

ТАБІР ПЕРЕМОЖЦІВ
Рак – не вирок. І наш табір тому
підтвердження.
72 дітей переможців взяли участь у 2
Таборах переможців. 4 дітей пройшли
реабілітацію у Німеччині.

ДЯКУЄМО ВСІМ, ХТО ДОПОМАГАЄ НАМ ДОПОМАГАТИ!

