Дякуємо,
що були поруч у насиченому, повному викликів 2018 році!
Завдяки вам наші підопічні завжди вчасно отримували
життєво важливу допомогу.

Тисячі ваших внесків за рік перетворились на

51 144 100

грн допомоги дітям

Щомісячно під
опікою фонду

400 дітей

За весь час роботи фонду разом з вами ми зібрали
Благодійні внески у 2018 році:
30% — від юридичних осіб

152 954 775

грн і допомогли

3000

70% — від фізичних осіб

Заради дітей ви бігали марафони, пили лимонад,
смакували попкорном і зігрівалися кавою.
Ви створили 165 кампаній на платформі SuperTeam.

Ви — люди змін. Разом з нами ви допомагаєте
перемогти дитячий рак в Україні.

Охопити системною підтримкою ще 4 дитячих онковідділення
(усього ми допомагаємо 17 онковідділенням в 11 регіонах).

Завдяки вам
у 2018 році
ми змогли:

Допомогти з лікуванням і обстеженням за кордоном 94 дітям.
Підтримати 32 підопічні сім’ї паліативної програми.
Надати сім’ям 1264 психологічні консультації.

Ваші благодійні внески —
це вчасне лікування, посмішки батьків, життя без
болю і спокійний сон.

дітям

Ваша допомога була різною.
І дуже цінною для нас
і наших підопічних.
297 людей здали кров на донорських акціях у компаніях.
183 волонтери допомагали нам протягом року.
426 волонтерських занять у лікарнях повернули дітям дитинство.
31 компанія надала товари і послуги безоплатно, завдяки чому ми
зберегли 8 700 000 грн для допомоги дітям.

Ми були поруч з родинами «тут і зараз».
І одночасно працювали над системними
змінами.
Разом із партнерами розробили проект змін до «Порядку
направлення громадян України для лікування за кордон», щоб
пацієнти швидше отримували лікування.
Допомогли оплатити закордонне стажування 33 лікарям, щоб
діти лікувались за світовими стандартами вдома.
Допомагати стало ще простіше. СМС на 88088 — це 5 грн на ліки
для дітей.

У 2018 році було багато
важливих зустрічей

Святкувати перемогу на березі Дніпра
100 сімей, в яких діти побороли рак, вітали життя на Святі Переможців.
Не залишатись на самоті
В яблуневому саду на Дні Пам’яті родини саджали квіти на згадку про
дітей, які пішли з життя.
Мовчати, якщо це лікує. Говорити, якщо стає легше
Батьки, які втратили дітей, протягом року зустрічались у групі
психологічної допомоги.

Перший Форум фандрейзингу
Ми стали співорганізаторами заходу, який подарував українським
організаціям нові знання і досвід.
Перший в Україні #ЩедрийВівторок
У найдобріший день року ми провели Tabletochki Giving Tuesday
Dinner і придбали нейрохірургічний мікроскоп для безпечних
операцій дітям.

Ви з нами, і ми не боїмось мріяти і планувати майбутнє. Майбутнє, в якому у
кожної онкохворої дитини є все для лікування і реабілітації, де у кожної
родини є підтримка, і де жодна дитина не помирає від раку.
Дякуємо за допомогу! Будь ласка, продовжуйте допомагати і залучайте
друзів. Ви — люди змін. Разом ми змінимо світ на краще!

