8 років роботи. Понад 200 млн грн благодійних внесків.
Адресна допомога більше ніж 4000 дітей.

Завдяки вам.

Завдяки вам з липня по вересень 2019 року
431 онкохвора дитина отримала адресну допомогу
на суму 12 170 699 грн.
Дякуємо за вашу щедрість і небайдужість!

ДОПОМОГА ОНКОВІДДІЛЕННЯМ
298 дітей у 9 лікарнях отримали
допомогу на суму 4 608 740 грн.
Це ліки, витратні матеріали, реагенти.
В онковідділеннях у Києві поліпшились
умови перебування сімей і персоналу.

ДОПОМОГА ДІТЯМ АДРЕСНО

Амбулаторні квартири

58 дітей отримали життєво
необхідні препарати, допомогу
з оплатою протезів, обстежень тощо
на суму 3 362 368 грн.

ПРОГРАМА
ЗАКОРДОННОГО
ЛІКУВАННЯ

28 сімей

26 сімей мали комфортне житло поруч
з лікарнями в Києві, коли дітей виписали
з відділень під постійний нагляд лікарів.
На оплату амбулаторних квартир
ми витратили 356 434 грн.

Ярослав Тилик, Мілана Саламатова, Давид
Галушко, Вікторія Рибак, Владислав Горгола

Повернулися
з лікування:

полетіли
на лікування
до італійської
клініки у Вероні.

Костя Заїченко, Макс Лук'янюк.

отримали необхідну допомогу з оплатою
медичних обстежень і лікування, допомогу
в оплаті житла, харчування за кордоном,
транспортних витрат на суму

1 272 673 грн

Паліативна допомога покращує якість життя невиліковно
хворої дитини і її рідних. Знеболення, полегшення симптомів,
розмови рідних з психологом, здійснення мрій дитини —
усе це важливі складові паліативної допомоги. Дитина має жити
гідним життям, скільки б воно не тривало.

ПАЛІАТИВНА
ПРОГРАМА

21 сім’я отримала допомогу
на суму 1 159 347 грн.
Відбулися 3 семінари
психологічної підтримки
для батьків, які втратили дітей
104 сім’ї зараз перебувають
під опікою фонду

Волонтери
провели у відділеннях 96 занять

ПСИХОЛОГІЧНА
ПІДТРИМКА

У 74 іменинників

Психологи фонду
і волонтери надали

здійснилися мрії.
психологічних консультацій
для дітей, батьків та медичного
396
персоналу.

Витрати на програму:

89 316 грн

СВЯТО
ПЕРЕМОЖЦІВ
Рак виліковний!
У вересні 150 сімей з усієї України
довели це власним прикладом
на нашому третьому Святі Переможців.
Родини разом з командою фонду,
волонтерами, лікарями і психологами
святкували перемогу дітей над раком.
Свято Переможців — це місце,
де завжди багато сміху, обійм, солодощів
і надихаючих дитячих виступів.
Це свято — для кожного, хто стояв
за спиною онкохворих дітей
і допомагав їм одужувати.

ОСВІТНЯ
ПРОГРАМА
ДЛЯ ЛІКАРІВ
І МЕДСЕСТЕР

Витрати
на проект склали:
413 951 грн

Освітні можливості для медиків — це запорука того, що онкохворі діти
зможуть лікуватися найсучаснішими методами в Україні. І більше дітей
зможуть одужати і жити нормальним життям.
У липні-вересні основним напрямком освітньої програми стала серія
тренінгів, пов’язаних з розвитком не-медичних навичок, як-от спілкування
з пацієнтами або управління. Три таких тренінги для лікарів і медсестер
провели наші партнери-експерти.
Також ми підготувалися до запуску другої хвилі курсів англійської.
Медики «Охматдиту» вчитимуть мову прямо на робочих місцях.
І разом з партнерами, які навчають медиків англійської, ми протестували
майбутніх учнів і сформували навчальні групи.
Витрати на освітню програму:

463 787 грн

Благодійність
замість квітів
Традиційно запропонували на День знань
подарувати вчителю або вихователю
дитячого садочку один букет від класу або
групи, а решту коштів передати
онкохворим дітям. Цьогоріч вся Україна
підтримала акцію. Великі міста, безліч
маленьких міст і селищ. Більше тисячі шкіл
і дитячих садочків у всіх регіонах залучили
для допомоги дітям понад 727 000 грн*.
*сума з урахуванням благодійних внесків,
які були отримані у жовтні.

День лимонаду
Цього року День лимонаду перетворився
майже на два місяці лимонадних ярмарків
по всій Україні. Більше 150 ресторанів,
кав’ярень, готелів і кафе у різних містах
долучилися до акції і продали тисячі порцій
лимонаду. Співробітники 26 компаній
підтримали ініціативу і влаштували ярмарки
в офісах. Налимонадили на користь дітей
716 834 грн*.
*сума з урахуванням благодійних внесків,
які були отримані у жовтні.

Фестиваль
популярної культури
Comic Con.
На фестивалі була
спеціальна зона,
де можна було
придбати сувенірну
продукцію фонду
та зробити
благодійний внесок.
За два дні відвідувачі
фестивалю зробили
покупок та внесків
на понад
13 000 грн.

Акція
з арахісовою пастою
ТОМ.

ПОДІЇ
ТА АКЦІЇ
ФОНДУ

Термінали
iBox.

Бар Мята.

З березня 2019 року кожен може
зробити благодійний внесок
для наших підопічних
через платіжні термінали iBox.
За період співпраці з компанією
діти отримали допомогу на понад
180 000 грн.

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ
ФАНДРЕЙЗИНГ

З 1 серпня
по 1 листопада
з кожної проданої
баночки арахісової
пасти ТОМ 1 гривня
перераховується
на допомогу дітям.
За перший місяць
завдяки покупцям
наші партнери
зібрали
30 000 грн.

У вересні бар провів першу
благодійну вечірку з серії
запланованих.
Під час заходу організаторам
вдалося зібрати 21 735 грн
на користь дітей.

36 благодійних кампаній
на платформі SuperTeam

Друзі фонду створили

і допомогли дітям на суму

1 465 048 грн

Віталій запустив дуже круту кампанію під назвою Sport for Life.
Для початку він вирішив проїхати 1000 км і перерахувати 5 грн
на допомогу дітям за кожен кілометр, а також запросити друзів
підтримати його благодійними внесками. Це був справжній
виклик, адже раніше у Віталія не було великого досвіду їзди
на велосипеді, особливо на такі відстані. Однак Віталій
з друзями зібрав аж 17 000 грн! Про свої пригоди, людей,
яких він зустрічав, і навіть про те, як працювати в дорозі, Віталій
активно розповідав у соцмережах. Зараз Віталій планує нові
виклики заради дітей, і ми впевнені, що у нього все вийде!
Кампанія триватиме до 1 січня 2020 року.

152 людини здали кров на донорських
акціях у компаніях, тим самим потенційно
врятувавши життя 456 пацієнтів.
17 629 благодійних SMS перетворилися
на 88 145 грн допомоги дітям.

Загалом витрати фонду
склали
14 287 022 грн

Адміністративні витрати: 13,3%

19 компаній надали товари
і послуги безоплатно,
завдяки чому ми зберегли
3 872 805 грн благодійних
внесків для допомоги дітям.

Діти отримують допомогу завдяки вам.
Саме ви даруєте дітям шанс перемогти рак.
Дякуємо!
Залишайтеся на захисті хворих дітей сьогодні
і завжди на tabletochki.org

Цей документ є звітом про роботу фонду.
Детальний звіт з усіма благодійними внесками і витратами розміщений на нашому сайті.

