За весь час роботи фонду разом з вами ми:
зібрали

176 000 000 грн і допомогли 3000 дітям

Завдяки вам з січня по
березень 2019 року
надали допомогу на суму

11 214 033 грн

Для 282 пацієнтів 8 онкоцентрів надали допомогу
медикаментами, медичним обладнанням, витратними
матеріалами, реагентами, поліпшенням
інфраструктури лікарні
Національна дитяча
спеціалізована лікарня
«Охматдит» –

Рівненська обласна
дитяча лікарня –

20 дітей, 359 891 грн

68 дітей, 3 798 262 грн
Київський обласний
онкологічний диспансер –
40 дітей, 428 418 грн

Івано-Франківська дитяча
обласна лікарня –

Полтавська дитяча
міська клінічна лікарня –
30 дітей, 185 159 грн
Черкаський обласний
онкологічний диспансер –

25 дітей, 53 181 грн

30 дітей, 37 229 грн
Дніпропетровська дитяча
обласна лікарня –

40 дітей, 304 126 грн

НАДАЛИ АДРЕСНУ ДОПОМОГУ
80 дітям на суму 2 935 966 грн (медикаменти,
протезування, обстеження та інше).

Миколаївська обласна
дитяча клінічна лікарня –
29 дітей, 455 449 грн

197 840 грн витратили на оренду амбулаторних
квартир для 11 сімей, які проходять лікування у
Києві.

ПСИХОЛОГІЧНА
ПІДТРИМКА

Волонтери
61 заняття
провели
446

та привітали 54 іменинника

психологічних консультацій надали психологи фонду і
волонтери для дітей, батьків та медичного персоналу.

Витрати на програму та організацію заходів:

83 159 грн

ПРОГРАМА
ЗАКОРДОННОГО
ЛІКУВАННЯ

Відправили на лікування:
Допомогли з
медичним
обстеженням:

Максима, Мішу і Олю.

Міші, Олі, Ігорю і Міхайліні на 177 653 грн

Допомогли з лікуванням
ретинобластоми:

Насті на 17 578 грн

Надали допомогу в оплаті житла,
харчування за кордоном, а також
транспорта і ритуальних та інших
послуг:

19 сім’ям на суму 634 410 грн

На жаль, деякі діти вимушені піти з життя раніше.
Паліативна програма створена для того, щоб бути поруч із
ними та з людьми, які люблять своїх дітей понад усе.
Це про життя без болю, сон уночі, маленькі радощі і цінний
час разом.
У рамках програми надали допомогу
21 родині на 462 380 грн
94 сім'ї перебувають
під опікою фонду
Провели 3 психологічні зустрічісемінари для підтримки сімей.

Щоб онкохворі діти лікувалися за міжнародними стандартами і
мали доступ до всіх видів лікування і обстеження в Україні, ми
реалізуємо освітню програму для медичного персоналу.
Частково або повністю оплатили навчання за кордоном 10 лікарів.
Організували обмін досвідом між лікарями і медсестрами відділень онкогематології /онкології
/хірургії "Охматдиту" Києва і Західноукраїнської спеціалізованої дитячої лікарні Львова:
стажування по установці і догляду за підшкірними і тунельованими катетерами, лекція з
профілактики професійного вигорання для 20 лікарів.
Запустили програму вивчення англійської мови для лікарів і медсестер. Це наша пілотна
програма, в ній візьмуть участь лікарі і медсестри онковідділень "Охматдиту", Національного
інституту раку та Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру (Львів).
Перевели 6 нових операційних стандартів для відділення трансплантації стовбурових клітин
"Охматдиту" і замовили переклад 3 базових протоколів в онкогематології.
Витрати на освітню програму:

Загалом витрати фонду
за січень-квітень склали:

12 461 597

грн

304 087

грн

Витрати на реалізацію
проектів допомоги фонду:

Адміністративні витрати - 9,2%
Цей документ є звітом про діяльність фонду. З детальним
звітом щодо всіх витрат і надходжень можна ознайомитися на
сайті фонду.

779 245

грн

ЯСКРАВІ ПОДІЇ ТА АКЦІЇ ФОНДУ

#СолодкіМрії

Монетки діткам

На день онкохворої дитини
ми презентували сторінку,
яка залучає благодійників
підписатися на щомісячний
платіж, аби діти подолали
хворобу і здійснили свої мрії.
Завдяки сторінці 280
чарівників вже з нами!

120 шкіл і учбових закладів
приносили дріб’язок,
змагалися класами і
зібрали 122 775 грн для
допомоги дітям.

Добра Масляна

Акція “Рак, гудбай”
з мережею АЗК KLO

Заклади продавали
добрі десерти на
користь фонду, і наші
підопічні отримали
допомогу на 69 120 грн.

продовжується, і за три місяці
підопічні отримали допомогу на
суму 180 833 грн. 25 копійок з
кожного гарячого напою
допомагають дітям перемогти рак.
Акція триває до 1 травня 2019 року.

Допомагати – це легко

З кожної декларації на
відправлення вантажу
компанія InTime
перераховувала 25 коп на
користь дітей і допомогла на
100 000 грн.

10 грн з кожної проданої
ручки від Віват, Канцелярія!
перетворилися
на 239 229 грн.

Акція “Даруй
дитинство”

Акція “Допомішка”

90 000 грн склала
допомога дитячого
кетчупа Чумак. Акція
триває до кінця 2019
року.

1 грн з продажу товарів Lucky
Day наближає дітей до
одужання.
Допомога 100 962 грн. Акція
триває до кінця березня 2020
року.

від компанії Watsons

5 копійок з продажу пакетів мережа
супермаркетів Varus передає на користь
фонду і за три місяці допомогли нашим
підопічним на 45 000 грн. Акція триває до
кінця 2019 року.

створили

на SuperTeam

47

на суму

благодійних кампаній

1 423 595

грн

Оля мешкає в Аризоні (США) і дуже сумує за рідними.
Замість обіймів і подарунків на День Народження Оля
попросила друзів підтримати її кампанію на користь
онкохворих дітей. Кожному, хто зробить внесок у 250
гривень пообіцяла відправити листівку з Арізони.
Разом з друзями зібрала 7 750 грн.

Зірковий фітнес-тренер Аніта Луценко влаштувала
марафон: “14 днів без солодкого” і попросила своїх
підписників зробити благодійний внесок на користь її
кампанії.
40 490 грн допомоги дітям замість зайвих кілограмів!

72 людини здали кров на
донорських акціях у компаніях,
тим самим потенційно
врятували життя 216 людей.

20 компаній надали товари і послуги
безоплатно, завдяки чому ми зберегли
більше 400 000 грн благодійних
внесків для допомоги дітям.

6 890
благодійних SMS
перетворилися на

34 453 грн
допомоги дітям

Дякуємо, що ви з нами!
Будь ласка, продовжуйте допомагати і залучайте друзів.
Переможемо дитячий рак разом!

tabletochki.org

