
Звіт січень–червень 2018

ВИКЛИК 
ПРИЙНЯТО



Дорогі друзі, привіт! 

Вперше за 6,5 років роботи фонду «Таблеточки» наша 
команда зробила проміжний звіт про роботу за півроку. 
З січня по червень 2018 року ми, завдяки вашій підтримці, 
надали допомогу для 399 дітей на суму 16 916 606 грн.  

Також ми: 
• регулярно надаємо системну допомогу 16 дитячим 

онкологічним відділенням по всій Україні – додалися дитячі 
онковідділення в Миколаєві, Дніпрі, Львові та Івано-
Франківську;  

• купили і встановили імунохімічний аналізатор у Львові, 
який дозволяє вимірювати рівень хіміопрепаратів в крові, а 
значить – проводити інтенсивну хіміотерапію без загрози 
для життя дитини;  

• провели третій День пам'яті, який відвідало 45 сімей; 
• До Дня захисту дітей провели в «Охматдиті» шоу 

«Супергерої серед нас», під час якої альпіністи-супергерої 
спускались з даху лікарні і зазирали у вікна палат; 

• запустили освітню програму для лікарів і медсестер; 
організували участь лікарів-онкологів і нейрохірургів в 
міжнародних конференціях і навчання на воркшопах;  

• профінансували прокладку внутрішньолікарняної мережі в 
«Охматдиті» для запуску електронного документообігу і 
обліку ліків; 

• запустили пілотну психологічну службу у відділенні дитячої 
онкології та онкогематології Київського обласного 
онкодиспансеру; 

• запустили групу психологічної підтримки для батьків, у яких 
діти померли від раку, і провели дві зустрічі такої групи; 

• запустили проект з проведення мотивуючих зустрічей в 
дитячих онковідділеннях з людьми, які досягли успіху 
всупереч важким життєвим обставинам, і вже провели такі 
зустрічі з багаторазовими призерками Паралімпійських ігор 
Світланою Трифоновою і Оленою Акопян, а також першою 
у світі моделлю на візку Олександрою Кутас.

ЛИСТ ВІД 
ЗАСНОВНИЦІ ФОНДУ

Нарешті почали працювати благодійні смс! Команда 
фонду «Таблеточки» була у витоків цих змін в 
благодійному секторі. Ми йшли до цього 5 років. Тепер 
нашим підопічним можна надати допомогу, надіславши 
смс на номер 88 0 88 вартістю 5 грн. Зараз ми активно 
шукаємо партнерів серед телеканалів і радіостанцій, 
готових розміщувати ролики про наших підопічних. 

Я люблю озиратися назад і дивитися, скільки зроблено 
для перемоги над дитячим раком в Україні. Коли 
починаєш це перераховувати, то здається, що ого-го, 
зроблено вже стільки, що можна і видихнути. Але потім 
я дивлюсь на статистику одужання онкохворих дітей і 
розумію, що не зупинюся ні за що до тих пір, поки цей 
показник не досягне 80%. 

У цьому звіті буде багато цифр. Але за кожною 
цифрою стоять справжні герої. Для мене це – діти, які 
терплять болісні процедури і перемагають рак, лікарі, 
які працюють цілодобово для їхнього порятунку, 
волонтери, які проводять свій вільний час на благо 
інших і благодійники, які завжди знаходять ресурси 
для допомоги тим, кому це потрібно. Справжні герої – 
це ви. Дякую вам за те, що ви завжди поруч. 

З любов'ю і вдячністю, 
Оля Кудіненко 

P.S. Save the date - 27 листопада відбудеться 
благодійна вечеря Tabletochki Giving Tuesday Dinner. 
Я запрошу кожного, а ви поки збережіть цю дату в 
календарі :)
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Допомога для підопічних фонду 

Допомога онковідділенням  

Адресна допомога 

Лікування за кордоном 

Паліативна програма 

Партнерство заради майбутнього 

До лікування дітей на міжнародному 
рівні – через навчання медичного персоналу

Зміст
17 Волонтерська суперсила 

18 Життя рятують не лише лікарі 

19 Допомагати - легко! Доведено! :)   

21 Віддавати свій час на користь іншим 

22 Ліки для душі 

24 Більше разом
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Захищаємо інтереси онкохворих 

дітей 7 років. Все починалося із 
ліків, які засновниця фонду 
привозила з-за кордону. 

У 2013 був зареєстрований фонд, 
який допомагав дітям із раком крові. 

Зараз фонд допомагає дітям із усіма 
видами онкологічних, 
онкогематологічних, гематологічних 
та, у деяких випадках, імунологічних 
захворювань.

З 2011 року більше 7000 дітей 

отримали допомогу фонду; 

2000 дітей отримали адресну 

допомогу фонду; 
  

118 724 609 грн – сума 

наданої допомоги дітям за весь час 
існування «Таблеточок»; 

Січень–червень 2018 
Залучили для допомоги дітям – 

16 916 606 грн

Наша велика і смілива 
ціль – дитячий рак в 
Україні виліковний.

І це можливо, якщо:

Педіатри мають достатній 
рівень онконастороженості, 
аби призначити дитині 
додаткові обстеження

Діагностика хвороби 
доступна не тільки у 
великих обласних центрах 
і Києві  та є однаковою за 
якістю

Медичний персонал 
вдосконалює професійні 
знання і застосовує їх у своїй 
практиці

Лікарні оснащені 
необхідним медобладнанням 
для діагностики, лабораторних 
досліджень та лікування

Діти мають доступ до 
сучасних методів діагностики і 
лікування, а також 
психологічної підтримки під час 
лікування та після нього

Лікарі активно впливають 
на процес лікування, на 
систему державних 
стандартів

Тема раку в суспільстві 
не табу
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Допомога для підопічних фонду
На що ми витратили гроші благодійників
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КИЇВ

ЗАПОРІЖЖЯ

РІВНЕ

ЧЕРНІГІВ

7 998 639 грн = 280 дітей 
з відділень онкогематології по 
Україні отримали допомогу

ЧЕРКАСИ
ПОЛТАВА

МИКОЛАЇВ

ХЕРСОН

ЛЬВІВ
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Миколаївська 
обласна дитяча 
клінічна лікарня

18,640

480,321

50,307

медичне обладнання
медикаменти
поліпшення інфраструктури лікарні

29 дітей, 
549 268 грн  

Запорізька 
обласна клінічна 
дитяча лікарня

11,960

83,261

медикаменти
поліпшення інфраструктури лікарні

25 дітей, 
95 221 грн

Чернігівська 
обласна дитяча 

лікарня

37,802

поліпшення інфраструктури лікарні

16 дітей, 
37 802 грн

Полтавська дитяча 
міська клінічна 

лікарня

18,994

797,447

9,181

витратні матеріали
медикаменти
поліпшення інфраструктури лікарні

30 дітей, 
825 622 грн

Черкаський 
обласний 

онкологічний 
диспансер

58,897

916,303

медикаменти витратні матеріали

30 дітей, 
975 200 грн

“Дуже дякую благодійникам, які співпрацюють з 
фондом Таблеточки і допомагають пацієнтам 
відділення. Ваша допомога безцінна для дітей, бо 
приходить у момент найгострішої потреби”, 

із вдячністю, зав.відділенням онкогематології 
Рівненської обласної дитячої лікарні Л. Краков’ян.

“Батьки дітей, лікарі та персонал відділення 
висловлюють щиру подяку фонду, благодійникам і 
меценатам за цінну допомогу відділенню і онкохворим 
дітям. За короткий термін для відділення був 
придбаний холодильник для зберігання медикаментів, 
була забезпечена потреба в усіх життєво необхідних і 
дорогих препаратах! Нам і батькам дуже важливо 
знати, що ви завжди підставите плече у важку 
хвилину, що швидко відреагуєте на будь-які потреби в 
препаратах і обладнанні. Це допомагає рятувати 
життя, безпечно та ефективно лікувати наших 
маленьких пацієнтів. З повагою і величезною 
вдячністю!”, 

колектив Миколаївської обласної дитячої лікарні
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Рівненська обласна 
дитяча лікарня

22,178

1,295,723

74,840

витратні матеріали
медикаменти
поліпшення інфраструктури лікарні

20 дітей, 
1 392 741 грн

Київський 
обласний 

онкологічний 
диспансер

32,587

1,007,221

73,272

витратні матеріали
медикаменти
поліпшення інфраструктури лікарні

40 дітей, 
1 113 080 грн 

Національна 
дитяча 

спеціалізована 
лікарня 

«ОХМАТДИТ»

13,500
84,883

671,945

1,564,293

577,716

медичне обладнання
медикаменти
витратні матеріали
поліпшення інфраструктури лікарні
підтримка донорської програми

56 дітей, 
2 912 337 грн

Херсонська дитяча 
обласна лікарня

11,000

підтримка донорської програми

12 дітей, 
11 000 грн

Львівський 
Західноукраїнський 
спеціалізований 

дитячий медичний 
центр

86,368

реагенти

22 дитини, 
86 368 грн

Зараз дуже гостро стоїть питання постачання в 
Україну і розвезення по лікарнях ліків, закуплених за 
кошти державного бюджету 2017 року. На сьогодні 
надійшло і розвезено лише кілька позицій препаратів 
з більше 100 потрібних. Наші підопічні не можуть 
чекати, і ми змушені докуповувати відсутні ліки. 
Позаяк таке використання грошей благодійників не є 
ефективним, ми прискорюємо розподіл і розвезення 
препаратів, які вже були поставлені в Україну. 

Ми хочемо налагодити системну роботу з усіма 
онковідділенням в Україні. Бо це найефективніший 
спосіб співпраці та змін. 

“Світ тримається на небайдужих, чуйних людях, не 
здатних пройти повз, завжди готових допомогти і 
надати підтримку. Нам дуже важливо знати, що в житті 
є люди, які знайдуть час, сили і бажання допомогти і не 
залишити наших маленьких пацієнтів та їхніх батьків 
наодинці з труднощами життя. Дякуємо фонду за 
надану довіру, турботу і участь. Ваша допомога 
надзвичайно цінна”, 
Колектив відділення хіміотерапії онкогематологічних 

захворювань з БІТ НДСЛ «ОХМАТДИТ»
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Життя має 
залишатися 

гідним 
за будь-яких 

обставин. 
Дякуємо, що 

даруєте батькам 
час з дитиною, 

про інше 
піклуємось ми.
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3 993 940 грн = 119 дітей отримали 
допомогу

57 дітей отримали медикаменти 

3 дітей отримали витратні матеріали 

2 дітей пройшли обстеження 

2 дітей отримали протезування 

5 сімей мешкало у амбулаторній квартирі для 

онкопацієнтів не з Києва, вартість оренди склала 

50 дітей отримали незареєстровані препарати, 

привезені волонтерами з-за кордону

АДРЕСНА ДОПОМОГА

1 447 755 грн

19 020 грн

68 130 грн

144 365 грн

132 126 грн

2 182 544 грн

“Ми звернулися до фонду, і тут одразу сказали, що допоможуть і 
перерахують необхідну суму на рахунок Марка в клініці. Розуміючи 
наше тяжке фінансове становище, фонд сам запропонував нам 
допомогу в оплаті протеза для Марка. Зараз фонд допомагає нам в 
оплаті очних протезів, а це 500-600 євро кожні три місяці”, 

Лілія Ковальчук, мама Марка Ковальчука
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Зустріли 
після лікування: 

• Алю Волинку 

• Катю Юзвяк 

• Тіму Зленка  

• Ігоря Козака 

• Настю Цілинко

ЛІКУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ 
Трансплантація стовбурових клітин

Відправили 
на лікування: 

• Михайліну Голубку  

• Микиту Федоренка 

• Олега Давиденка

Допомогли з оплатою лікування: 

• Максиму Клименку – 5000 євро типування 

крові  

• Саші Рожку  – 5000 євро пошук донора  

• Анні Батрак – 5000 євро пошук донора  

• Єгору Гончару – 98 670 грн річне 

спостереження і контрольні візити після 
трансплантації 

• Артему Рибалці – 12 180 грн контрольний 

візит після трансплантації

15 сімей отримали допомогу в 
оплаті житла, харчування за 
кордоном, а також ритуальних 
послуг

855 989 грн
“Хочу від щирого серця подякувати фонду і 
благодійникам за допомогу моєму синочку, якому 
проведено трансплантацію кісткового мозку в Італії. Я 
безмежно вдячна волонтерам за їхню нелегку роботу. 
Ми надалі приймаємо багато таблеток, які нам оплачує 
фонд. Одним батькам просто неможливо вирішити всі 
питання, перебуваючи в таких складних ситуаціях”, 

Багінська Альона, мама Віталіка Галицького 

Наразі виділені на закордонне 
лікування кошти в бюджеті 2018 
року закінчилися. Додаткових 
асигнувань поки немає, і нам 
невідомо, чи будуть. Це означає, що 
оплата повної вартості 
трансплантації стовбурових клітин 
від неродинного донора залежить 
від батьків, фондів і благодійників.

Допомогу з лікуванням 
ретинобластоми на суму 
228 530 грн отримали: 

• Підчук Роксолана 
• Ковальчук Марк  
• Совєтова Ангеліна 
• Горпиненко Настя

Медичні обстеження: 

• Іванна Голубка – обстеження 
задля встановлення діагнозу і 
подальшого лікування  

834 953 грн 
У дівчинки рідкісне аутоімунне 
генетичне захворювання, яке в 
Україні не змогли 
діагностувати. 

• Олексій Кравченко – 
обстеження, МРТ, аналізи  

21 119 грн
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25 дітей отримали медикаменти 

25 дітей отримали витратні матеріали 

Здійснились мрії 8 дітей 

10 дітей отримали подарунки на День 
народження від благодійників 

23 сім’ї отримали матеріальну допомогу 
Прим. Ми відшкодовуємо батькам кошти, які вони 
витратили на медикаменти необхідні для реанімаційних 
процедур і стабілізації стану дитини, це пов’язано з тим, 
що ці медикаменти необхідні терміново, коли у дитини 
важкий стан і немає часу чекати, поки фонд купить і 
передасть їх. 

56 сімей отримали психологічну підтримку 

Оплатили ритуальні послуги для паліативних 
підопічних 

Провели День пам’яті та 2 психологічні групи 
підтримки для батьків, які втратили дітей

ПАЛІАТИВНА ПРОГРАМА

484 409 грн

132 804 грн

211 555 грн

80 000 грн

Станом на червень 2018 року 
під постійною опікою перебуває 14 родин

“Хочу сказати величезне дякую фонду Таблеточки і всім, 
хто його підтримує. Мого синочка, на жаль, вже немає, 
але завдяки допомозі фонду догляд мого сина 
вдавалося по можливості полегшити. 1,5 місяці фонд 
надсилав підтримувальні і знеболювальні ліки, 24 
години на добу в телефонному режимі я отримувала 
консультації лікаря, зі мною розмовляв психолог. І навіть 
після відходу моєї дитини фонд мене не залишає без 
підтримки, я постійно на зв'язку з психологом”, 

Ольга Червяцова

На жаль, деякі діти вимушені піти з життя раніше. Наша 
програма створена для того, щоб бути поруч із ними та з 
людьми, які люблять своїх дітей понад усе. Ваша допомога 
робить їхні дні разом комфортними і не залишає їх на самоті. 
Це про життя без болю, сон уночі, маленькі радощі і цінний 
час разом.
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Ми будуємо свою роботу таким чином, щоб 
бути поруч із родиною на кожному етапі: від 
моменту постановки діагнозу до завершення 
лікування. Щоб для дитини та її батьків не 
було жодних бар’єрів на цьому непростому 
шляху, а була підтримка та відчуття команди 
поруч. До кінця 2020 року ми плануємо 
збільшити нашу присутність і допомагати 
родинам під час діагностики захворювання 
і реабілітації після лікування. 

Тільки завдяки вашій фінансовій підтримці ми можемо 
допомагати дітям та їхнім батькам на кожному кроці. Завдяки 
вам вони не залишаються в біді наодинці. Тільки завдяки вам 
ще більше людей отримають нашу допомогу в майбутньому. 
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Партнерство заради 
майбутнього
Тільки разом ми можемо вирішити таку комплексну і складну проблему, 
як дитячий рак. Тому ми об’єднуємося з іншими благодійними фондами, 
громадськими і пацієнтськими організаціями, партнерами і урядом. Зміни 
робляться складно і не так швидко, як хотілось би. Це вимагає 
величезних ресурсів. Але це єдиний шлях до перемоги над раком. 

Цього квітня в Україні зареєстрували протипухлинний препарат 
дактіноміцин. 

Відтепер батькам онкохворих дітей і благодійним фондам не треба 
шукати його за кордоном і витрачати великі гроші. Реєстрація 
дактіноміцину стала можливою завдяки спільній роботі пацієнтських і 
неурядових організацій, волонтерів, Міністерства охорони здоров’я і 
виробника. Ми разом з іншими фондами домагалися включення 
препарату в номенклатуру держзакупівель. 

Дактіноміцин є в міжнародних протоколах лікування, тому українські 
лікарі теж призначають його дітям.

“Застосування цього препарату 
дозволяє вилікувати понад 90% дітей, 
хворих на нефробластому (рак нирки) 
та понад 60% дітей, що мають саркоми 
кісток або м'яких тканин. У попередні 
роки препарат доводилось купувати за 
позабюджетні кошти за завищеною 
ціною, транспортувати із небезпекою 
недотримання правил зберігання та 
вводити пацієнтам по життєвим показам 
без офіційного дозволу держави. 
Офіційна дерзакупівля та реєстрація 
усувають усі ці проблеми”, 

дитячий лікар-онколог 
Західноукраїнського спеціалізованого 

дитячого медцентру Роман Кізима

З травня спільно з нашим партнером юридичним 
бюро ЄПАП ми розробляємо проект змін до 
«Порядку направлення громадян України для 
лікування за кордон, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. 
№ 1079» і ряду супутніх нормативних актів. 

Ці документи регулюють порядок постановки на 
облік та отримання бюджетного фінансування 
тими пацієнтами (дорослими і дітьми), яким 
неможливо допомогти в Україні, але можна 
провести відповідне лікування за кордоном. 

Чинний порядок не забезпечує захисту прав 
пацієнтів, які потребують лікування 
за кордоном, в повному обсязі. У них 
встановлені не всі терміни бюрократичних 
процедур, не передбачена можливість подачі 
додаткових рахунків за лікування (якщо 
знадобилося непередбачене додаткове 
лікування), не вказано, що група експертів 
приймає рішення більшістю голосів, а не 
одноголосно. Всі ці недоліки викликають 
затримки в постановці пацієнтів на облік, 
внаслідок чого фінансування надходить 
невчасно. 

Ніхто не може впоратися з такою 
бідою, як онкологія, поодинці. 
Вона приходить одна, але 
протистоїть їй команда. Це сама 
дитина, її батьки, лікарі, 
медсестри, держава, фонди, 
волонтери. І це ви.
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До лікування дітей на 
міжнародному рівні – через 
навчання медичного 
персоналу

У грудні 2017 року ми розпочали розробку нашої 
освітньої програми для лікарів та медсестер у сфері 
дитячої онкології. Ми розуміємо, що успіх лікування 
дитини залежить не тільки від наявності ліків чи 
ремонту в лікарнях, а й від професіоналізму 
медичного персоналу та організації лікувального 
процесу.  
  
У лікарів та медсестер не вистачає грошей на якісне 
навчання, їх також стримує слабке володіння 
англійською мовою і внутрішня невпевненість у 
власних силах. Це можна змінити.

У програмі ми виділили 
п’ять важливих напрямків: 

1. Надання доступу до існуючих освітніх програм за 
кордоном і в Україні (стажування, практичні семінари 
і конференції авторитетних організацій) на 
конкурсних засадах. 

2. Організація власних практичних семінарів для 
лікарів та медсестер, а також інтернів за різними 
спеціалізаціями в онкології. 

3. Створення кастомізованих програм навчання в 
онковідділеннях (пілотні проекти). 

4. Оплата підписок на найважливішу періодику і 
переклад необхідних для роботи матеріалів. 

5. Адвокатування на державному рівні питання 
доступу до освіти і системного навчання лікарів і 
медсестер в онкології.  

Фінансує програму міжнародний корпоративний донор, який 

готовий інвестувати у цей системний проект $500 тис. 

В період з січня по червень включно ми допомогли 17 лікарям 
(онкологи, гематологи, анестезіологи, онкоофтальмолог, радіолог, 
нейрохірурги) поїхати на стажування, семінари і конгреси в 

Неаполь, Бонн, Берлін, Гельсінкі, Барселону, 
Ліон, Київ, Чернігів. 

Усім цим лікарям ми або оплатили участь у навчанні, або оплатили 
переїзд чи проживання, чи домовились із партнерами про 
безкоштовний трансфер та участь.  

На цю програму ми витратили протягом півроку 200 742 грн. 
Частину авіаквитків безкоштовно надала авіакомпанія МАУ.

Крім того, наш фонд координував візит канадського 
нейрохірурга з клініки SickKids Джеймса Рутки в дитячу 
лікарню «Охматдит» (це був розгляд практичних кейсів з 
лікарями та лекції). 

Також у травні і червні фонд був запрошений до обговорення 
нового амбіційного українсько-швейцарського проекту 
«Реформа медичної освіти» від Swiss Agency for Development 
and Cooperation та Swiss Tropical and Public Health Institute. 
Цей багаторічний проект спрямований на навчання медичних 
працівників первинної ланки та керівників медичних закладів.   

Фонд мав змогу долучитися до обговорення та внести свої 
пропозиції і бачення, адже онконастороженість серед 
педіатрів, надання медичної допомоги онкологічним та 
паліативним хворим, знеболення – це ті проблемні питання,які 
ми вважаємо пріоритетними для себе і які будемо вирішувати 
разом з іншими організаціями та державними установами. 
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“Для роботи мені життєво необхідне 
усе, що пов’язано із медичним 
менеджментом, усі можливі методики та 
навички. В медичному університеті тебе 
цьому не навчать і коли ти з лікаря 
стаєш управлінцем, то маєш усьому 
вчитися з нуля. Раніше я самостійно 
читав книжки, ходив на різноманітні 
безкоштовні курси, але зрештою не 
було зрозумілим, яким чином я можу 
отримані знання застосувати до свого 
відділення. На школі ж усе змогло 
впорядкуватись і стати зрозумілим”, 
Володимир Пляцек, завідувач Центром 

радіології НДСЛ «Охматдит». Брав 
участь в Літній школі «Трансформація 

системи охорони здоров’я» для 
управлінців 17-22 червня

Михайло Ловга з Волинської 
обласної дитячої лікарні та Вадим 
Зябченко з «Охматдиту» – відвідали 
триденний навчальний курс з 
нейроендоскопії в Неаполі. 
  
Нейроендоскопія – це сучасна 
техніка лікування пухлин головного 
мозку, гідроцефалії, кістозних 
утворень. Михайло та Вадим кажуть, 
що після стажування вони будуть 
ширше використовувати 
нейроендоскопічні методики у 
повсякденній практиці. Значна 
частина операцій будуть менш 
травматичними для дітей, а їхня 
тривалість скоротиться.

“Допоможуть і нові особисті знайомства 
з провідними нейрохірургами із Західної 
Європи, США, Канади, Бразилії, Японії, 
Туреччини. Ми зможемо отримувати 
дистанційні консультації, щоб визначати 
оптимальну тактику лікування дітей, 
будемо більше стажуватись в 
найкращих клініках світу”, 

Вадим Зябченко

Комунікація, знеболення, робота в команді, управлінські навички, 
професійні воркшопи – саме на цих питаннях ми концентруємо 
свою увагу.

За ці півроку ми переклали для лікарів 
онкогематологів та онкологів 
українською: 
  
• сучасні наукові матеріали про 

лікування нейтропенічної лихоманки у 
дітей з онкозахворюваннями та після 
трансплантації стовбурових клітин; 

• звіт про 10-річний досвід 
використання тунельованих 
центральних венозних катетерів у 
онкохворих дітей у клініках Верони та 
Падуї;  

• терапевтичні рекомендації HIT-MED 
для пацієнтів із вперше 
діагностованими пухлинами нервової 
системи, головного та спинного мозку; 

• протокол SIOP PNET 5 MB для 
лікування дітей з медулобластомою – 
найпоширенішою пухлиною мозку. 

За переклад настанови HIT-MED та 
протоколу лікування SIOP ми оплатили 
22 500 грн передплати. Переклад 
статей партнер фонду зробив 
безкоштовно.
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Волонтерська суперсила 

80 волонтерів системно допомагають фонду

Допомога волонтерів:  
82 кампанії на платформі SuperTeam на суму 

1 318 725 грн 

“Наш спільний з фондом 
фандрейзинговий проект знову показав, 
що разом з друзями, знайомими і 
оточуючими ми можемо робити великі 
добрі речі. Такі, які одній людині не під 
силу. Коли я стартувала цей проект, 
хотілося розуміти, що твої щоденні дії 
приносять користь. У нас вийшло, ми 
зібрали 48 тис. грн для створення 
психологічної служби підтримки для 
онкохворих дітей, що проходять 
лікування! І це велика радість – бачити 
результати проекту та розуміти, що в 
цьому є і твій невеликий внесок”, 
Лєра Данченко, у квітні пробігла 42 км 

на Virgin Money London Marathon

237 волонтерських занять у лікарнях. Творчі заняття, вечірки і 
просто бешкетування, які повертають дітям в лікарні дитинство.

“Волонтери фонду роблять дуже важливу і добру 
роботу. Вони запалюють посмішки на обличчях хворих 
дітей і їхніх батьків. Кожен майстер-клас або веселе 
свято дарує радість і піднімає настрій. Кожен зроблений 
своїми руками виріб дає віру в себе і свої можливості. 
Для онкохворих дітей це почуття «я можу» є важливим 
стимулом на шляху до одужання. Дорогі волонтери, 
велике вам спасибі за яскраві і веселі моменти в наших 
сірих лікарняних буднях!”, 

Валентина Маруневич, мама підопічної. 

Діти обожнюють подарунки, а благодійники люблять їх дарувати. 

У 55 дітей здійснилися мрії на День народження.

Дитинство не має закінчуватись у лікарні. 
Діти залишаються дітьми і в маніпуляційній 
і в реанімації. Тому так важлива підтримка 
волонтерів, психологів та лікарняних клоунів. 
Тому ми хочемо розвивати волонтерство 
в регіонах: дитинство має бути в кожній 
українській лікарні. Тому ми хочемо залучити 
ще більше полонтерів, адже допомагати 
можна своїм часом та вміннями. 
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Життя рятують не лише лікарі

4 донорські акції було проведено 
у компаніях, що дорівнює: 

95 донорів 

42,7 л крові 

285 людей потенційно зможуть 
отримати допомогу 
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Допомагати - легко! Доведено! :)
Разом з партнерами і волонтерами фонду ми провели акції, які допомогли нашим 
підопічним у необхідному лікуванні. 

Монетки дітям 

Школи по всій Україні збирали 
монетки на користь підопічних 
фонду. Діти приносили дріб’язок зі 
скарбничок, збирали в самостійно 
декоровані коробочки, 
влаштовували змагання між 
класами (хто більше збере за 
сумою, вагою або довжиною 
ланцюжка з монеток), викладали 
картини.

46 шкіл взяли участь в 
акції і зібрали 40 204 
грн для допомоги дітям.

“Ми дізналися про акцію через мережу Facebook. 
Одразу ж вирішили взяти участь, адже особисто знаю, 
що така проблема важко вирішується, держава не 
допомагає. Тому доводиться допомагати самим. Діти 
уважно слухали, для чого потрібна ця акція. Багато дітей 
знали про рак, дуже душевно сприйняли. Батьки 
приносили гроші, всі класи брали участь. У нас селище 
невелике, виставили благодійні склянки не тільки в 
школах, але і в магазинах. Збирали монетки всім селом. І 
місцеві жителі допомагали. Тому що у багатьох така біда 
траплялася”, 

Світлана Гедьо, вчитель початкових класів. 
с. Діановка, Волноваський район.

Добра Масляна 

Протягом масляного тижня (12-18 
лютого) кафе і ресторани 
перераховували прибуток з продажу 
млинців або обраних десертів.  

46 210 грн 
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Nova Poshta Kyiv Half 
Marathon 

Вшосте наш фонд взяв участь у 
благодійному забігу.  
7 бігунів-фандрейзерів і 
3 корпоративні компанії 
закликали друзів, колег і знайомих 
підтримати ініціативу, зробивши 
комфортний благодійний внесок 
на підтримку їхньої кампанії, а 
вони, у свою чергу, подолають 
обрану дистанцію. 

183 460 грн 

День захисту дітей 
До Міжнародного дня захисту 

дітей партнери фонду 
підтримували наших підопічних, 
організовуючи внутрішні акції. 

313 011 грн

“Ми залюбки долучимося до ініціатив 
наступного року, адже ми підтримуємо 
ініціативу для того, щоб більше дітей стало 
здоровішими та могли разом з нами усіма 
покращувати світ навколо в майбутньому. 
Працівникам сподобався ярмарок, а також Дні 
морозива. Хотілося ще :)”, 

Ciklum

“Вже протягом року підтримуємо фонд 
«Таблеточки» та долучаємося до більшості 
благодійних акцій, що він організовує. Наші 
співробітники прагнуть створювати позитивні 
зміни, в тому числі, надавати підтримку 
онкохворим дітям, та вдячні за можливість 
робити все це, завдяки діяльності фонду”, 

PwC Україна
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Кава, яка допомагає перемогти рак 

Спільна акція по всій мережі АЗС KLO. 25 копійок 
з кожного проданого гарячого напою перераховуються 
на підтримку 40 підопічних у Київському 
обласному онкодиспансері. 

Акція діє до кінця 2018 року

Віддавати свій час на 
користь іншим

Одним із напрямків фонду є розвиток волонтерської спільноти в 
Україні. Це люди, які присвячують час нашим підопічним, 
допомагають нам в офісі, фотографують заходи, створюють 
графічні макети. Власне, це люди, без яких ми не можемо уявити 
повноцінної роботи фонду.  

У квітні ми провели зустріч волонтерів фонду, аби обговорити 
результати нашої співпраці і поставити нові цілі.
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Ліки для душі У березні ми започаткували в Києві щомісячні 
cемінари психологічної підтримки для батьків,  
які були змушені сказати останнє «прощавай» 
своїм дітям. 

Семінар проводять психологи фонду. Вони 
дають професійні поради, як впоратись з 
горем і відчуттям провини, не втратити себе, 
як допомогти іншим дітям в сім’ї пережити 
смерть братика або сестрички, обговорюють з 
родинами питання нової вагітності і стосунків 
між подружжям після втрати дитини. 

На цих зустрічах батьки можуть говорити про 
своє горе і знати, що їх почують і допоможуть.

“Психологічні семінари, організовані фондом, 
– це бальзам на моє розірване від болю серце, 
на мою поранену душу”, 

Ольга, мама Роми Червяцова
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9 червня ми втретє провели День пам’яті, щоб 
згадати дітей, які пішли з життя через рак. Ми 
плакали і посміхались, ділились історіями, під час 
дуже особистими, дивились фотографії, обіймали 
один одного і просто були разом. 

В пам’ять про дітей батьки посадили троянди, – 
маленькі нові життя. 

На цьогорічний День пам’яті приїхали 

45 сімей з усієї України.

Про нескінченну любов

Для 
перемоги 
потрібні не 
тільки ліки, 
але і багато 
сил

У відділенні дитячої онкогематології 
Київського обласного онкодиспансеру 
фонд запустив психологічну службу для 
дітей, батьків і медперсоналу. 

Важливо, щоб у лікарні поруч з родиною 
був психолог, який допоможе зняти 
емоційне напруження і прийняти діагноз, 
адаптуватись до нових умов життя. А 
лікарям важливо отримувати професійну 
психологічну підтримку для профілактики 
вигорання. 

Психологічна служба складається з 
куратора та волонтерів-психологів. Вони 
організовують індивідуальні і групові 
заняття. 

Це відділення онкогематології – перше. В 
планах – розширення роботи служби на 
інші онковідділення, в яких немає 
штатного психолога
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Минулі півроку були насичені, але 
попереду у нас ще більше амбітних 
планів, які ми будемо реалізовувати 
завдяки вашій підтримці. І ми не 
зупинимось доти, доки в країні є діти, 
хворі на рак.

Більше разом

Работа з державним сектором

У наступні півроку ми продовжуємо: 
  
• роботу над механізмом безмитного ввезення фондами 

незареєстрованих ліків; 

• контроль виконання Наказу №592 «Про затвердження 
Порядку допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають 
на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії», 
а також проведення інфокампанії для суспільства; 

• контроль за своєчасною купівлею та поставкою ліків за 
кошти державного бюджету; 

• робота із запуску трансплантації стовбурових клітин від 
нерідного донора в Україні.

Ми просимо неурядові організації об’єднуватись з нами та 
іншими заради ефективних змін на краще. Потрібно 
разом включатись в системну роботу: адресна допомога – 
реактивна, і нам водночас потрібно працювати 
проактивно, щоб вирішити конкретну проблему не для 
одного пацієнта, а для всіх, хто лікується зараз 
і лікуватиметься в майбутньому.
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Освітня програма для 
медичного персоналу

У вересні ми плануємо відправити команду лікарів 
до Лозанни (Швейцарія) на практичний семінар з 
інтраартеріальної хіміотерапії дітям при 
ретинобластомах. Також ми домовляємось про 
навчання для лікарів щодо постановки 
тунельованих центральних венозних катетерів 
і портів та догляду за ними. 

Зараз ми обираємо лікарню для пілотного проекту: 
проводимо оцінку потреби в навчанні, формуємо 
свої пропозиції та план роботи. Наступний етап – 
узгодження плану із керівництвом лікарні і 
підписання відповідного договору. 
  
В кінці 2018 року ми проведемо семінар для лікарів 
і медсестер з паліативної допомоги онкохворим 
дітям. Також ми домовляємось про низку корисних 
адаптованих семінарів на навчальний рік 2018-2019 
із іноземними лекторами-лікарями від Українського 
католицького університету.

25



Свято Переможців

У вересні ми вдруге 
проведемо свято для дітей, 
які успішно пройшли основні 
етапи лікування і рухаються 
до своєї головної перемоги, 
та їхніх сімей, лікарів, 
волонтерів, благодійників.

Людина, що хворіє чи хворіла на рак, закінчила 
черговий етап лікування, блок хіміотерапії або 
після операції, променевої терапії, пункції, аналізу, 
після першого самостійного кроку, прояву апетиту 
чи усмішки на обличчі – є переможцем. Той, хто був 
поруч із онкохворою близькою людиною, також 
переможець. Переможець над страхом, болем, над 
щоденними випробовуваннями хвороби.

Перемоги у кожного різні. Але ми 
впевнені, що всі їх потрібно 
святкувати. Це буде масштабно, 
голосно і яскраво! 

Наразі ми шукаємо спонсорів, які 
допоможуть нам в організації 
свята. Долучайтеся!
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Save the Date! 
27 листопада – 
Tabletochki Giving 
Tuesday Dinner 
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Всеукраїнська 
інформаційна 
кампанія 
В Україні високий рівень дитячої смертності від 
онкологічних захворювань.  
У розвинених країнах одужують до 90% дітей. 
В Україні – 50% за офіційною статистикою.

Суспільство вважає, що рак – смертельний вирок, 
особливо на пізніх стадіях захворювання, тому «не 
треба жертвувати гроші на дитину, вона все одно 
помре». 

Інформаційне поле перевантажено трагічними 
історіями про збір грошей на лікування. Історій про 
дітей, які перемогли рак, дуже мало. Ми хочемо 
показати, що це не так. Діти одужують і 
продовжують жити звичайним життям. Саме тому 
ми плануємо інформаційну кампанію «Рак можна 
подолати». 

Для реалізації цього проекту нам потрібна ваша 
допомога вже зараз. Ми шукаємо медіа-партнерів, 
які допоможуть нам своїми ресурсами: 

•Телевізійні канали, які готові надати інформаційну 
підтримку; 

•Друковані та онлайн ЗМІ, які розкажуть про нашу 
інформаційну кампанію;  

•Продакшн-студії, з якими разом буде створено 
візуальний контент для кампанії: банери, відео 
тощо.

Рак виліковний. Дякуємо, що вірите у це 
разом з нами і допомагаєте дітям. Ваша 
підтримка дає шанс і наближає щасливий 
день для кожної дитини, коли можна зняти 
маску і голосно сказати: «Я - переможець!». 
Дякуємо! 28



м. Київ, 01010, 
вул. Омеляновича-Павленка,  
4/6, 14й поверх 

info@tabletochki.org 

+38 (067) 464 87 74 

www.tabletochki.org


