Звіт за 2 квартал фонду Таблеточки
7 років роботи

190 000 000 грн благодійних внесків
Адресна допомога більше ніж 3500 дітям

Завдяки вам з квітня по червень 2019 року
504 онкохворі дитини отримали допомогу

13 661 049

на суму
грн.
Дякуємо за вашу чуйність і щедрість!

НАДАЛИ АДРЕСНУ ДОПОМОГУ
71 дитина отримала життєво необхідні
препарати, допомогу з оплатою протезів,
обстежень тощо на суму 1 256 430 грн.

ДОПОМОГА ОНКОВІДДІЛЕННЯМ
375 дітей у 12 онкоцентрах отримали
допомогу на суму 8 768 182 грн.
Це медикаменти, витратні матеріали, реагенти.
В онковідділеннях з’явилось нове обладнання
і поліпшились умови перебування сімей
і персоналу.

ПРОГРАМА
ЗАКОРДОННОГО
ЛІКУВАННЯ

Амбулаторні квартири
10 сімей мали комфортне житло поруч
з лікарнями в Києві, коли дітей виписали
з відділень під постійний нагляд лікарів. На оплату
амбулаторних квартир ми витратили 282 533 грн.

Ваня Сініцин, Артем Могила, Ангеліна Лунич

полетіли
на лікування

23 сім’ї
отримали необхідну допомогу з оплатою медичних
обстежень і лікуванні, допомогу в оплаті житла,
харчування за кордоном, транспортних витрат на суму
1 445 689 грн

ПАЛІАТИВНА
ПРОГРАМА

На жаль, іноді рак перемагає. Паліативна програма створена для того,
щоб свої останні дні дитина проживала без болю, в оточенні рідних
і зі здійсненими мріями. І щоб після втрати батьки не залишались
наодинці з горем.
У червні вчетверте відбувся День пам’яті. Родини, лікарі, психологи, команда
фонду, волонтери зібралися разом, щоб згадати дітей, які пішли з життя через рак.
42 сім’ї приїхали на подію, аби нагадати, що День пам’яті — це про життя і про те,
що любові пам’ять залишаються з нами назавжди.

Відбулись 2 семінари
психологічної підтримки
для батьків, які втратили дітей.
25 сімей отримали допомогу
на суму 877 464 грн.
100 сімей зараз перебувають
під опікою фонду.

ПСИХОЛОГІЧНА
ПІДТРИМКА

Волонтери
провели
у відділеннях

77 занять

У 50 іменинників
Психологи фонду
і волонтери надали
Витрати на програму:

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ДЛЯ ЛІКАРІВ
І МЕДСЕСТЕР

здійснилися мрії.
438

психологічних консультацій для дітей,
батьків та медичного персоналу.

61 608 грн

Ми хочемо, щоб онкохворі діти лікувалися в Україні
за міжнародними стандартами, і всі види лікування
і обстеження були доступні в українських лікарнях.
В рамках освітньої програми фонду медики онкоцентрів мають
можливість підвищувати свою кваліфікацію.

За три місяці ми:
Частково або повністю оплатили навчання за кордоном 6 лікарям
Скоординували приїзд делегації з найбільшої дитячої лікарні у Канаді SickKids
та організували стратегічну сесію по впровадженню нейроонкології в НДСЛ “Охматдит”
4 медичних працівників закінчили першу хвилю програми вивчення англійської мови
для лікарів і медсестер.
Друга хвиля і нові формати навчання стартуватимуть з вересня-жовтня 2019
Перевели 2 нових протоколи лікування раку крові для гематологів. Протоколи включають
в себе детальну інформацію про тактику лікування, які препарати потрібні на курс лікування
тощо.
Організували вперше та оплатили психологічний тренінг для медсестер Західноукраїнського
спеціалізованого дитячого медичного центру у Львові на тему "Емоційне вигорання".
Витрати на освітню програму:

647 584 грн

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ
ФАНДРЕЙЗИНГ

Друзі фонду створили 51 благодійну кампанію
на платформі SuperTeam і допомогли дітям на суму

Таня Гриньова – charity runner.
Минулого року Таня присвятила марафони
підопічним паліативної програми фонду і зібрала
для них більше 1 млн грн. Цього року Таня поставила
для себе амбітну ціль – зібрати 3 000 000 грн для підопічних
фонду у рамках свого проекту KIND CHALLENGE.
Таня продовжує бігати і залучати інших людей до спорту
з користю. А ще вона активно залучає до своєї кампанії кафе
і ресторани, які продають благодійні позиції у меню.
Наразі Таня вже зібрала понад 288 000 грн.

Каріна створила кампанію, в якій запропонувала
знайомим в обмін на благодійний внесок
розповісти про свій досвід мандрівок Ісландією:
де жити, скільки коштує, куди поїхати та інші
лайфхаки.
Каріна залучила на допомогу дітям 4318 грн.

171 людина здала кров на донорських акціях
у компаніях, тим самим потенційно врятувавши
життя 513 пацієнтів.
17 610 благодійних SMS перетворилися
на 88 050 грн допомоги дітям.

Адміністративні витрати: 9,5%

Загалом витрати фонду
склали:

34 компанії надали товари
і послуги безоплатно, завдяки
чому ми зберегли більше

15 425 919 грн
9 399 550 грн
благодійних внесків
для допомоги дітям.

897 674 грн

ПОДІЇ ТА АКЦІЇ ФОНДУ

День захисту дітей
Ми хочемо, щоб цей день був не єдиним, коли
всі згадують про дітей. Але цей день—хороший привід разом
з друзями подарувати літо і дитинство тим, хто зараз в лікарні.
Офіси і бізнес-центри влаштовували ярмарки, продавали морозиво,
розважались і допомагали дітям.
Сотні людей долучилися до флешмобу #MoneyCanRoll і наповнили
соціальні мережі крутими фото найкориснішого у світі
морозива—скручених в ріжок купюр на допомогу дітям. Загалом
активності принесли понад 600 000 грн благодійних внесків.

#realKazka
Напередодні прем’єри нової пісні гурту KAZKA
ми створили спеціальну сторінку, де користувачі
в обмін на благодійний внесок стали частиною #realKazka
і отримали змогу першими у світі почути “Пісню Сміливих
Дівчат”. Завдяки цьому підопічні отримали допомогу
в 50 000 грн.

Акція з EasyPay

Акція з ТМ Lovare АТ “Мономах”
50 копійок з кожного чаю лінійки Lovare Herbs
перераховуються на користь фонду.
Діти вже отримали допомогу на 43 750 грн.
Акція триває до 1 квітня 2020 року.

Під час здійснення платежу на сайті можна додати
комфортну суму на користь наших підопічних.
Акція безстрокова, а діти вже отримали допомогу
на суму 33 764 грн.

Акція з ТМ "Ньютон"

Акція з Toplyvo.ua

З початку цього року 1 грн з кожної проданої упаковки соку
перераховується на користь онкохворих дітей.
Сума допомоги вже склала 10 200 грн.

Учасники бонусної програми Toplyvo можуть
передати 10%, 50% або 100% бонусів на користь
онкохворих дітей. Діти вже отримали допомогу
у розмірі 29 162 грн.

Акція зі SkladUSA.com
2 грн з кожної транзакції компанія передає на користь
дітей. Наші підопічні вже отримали 18 366 грн допомоги.

Це дуже важливо—знати,
що поруч з нами і нашими підопічними
стоять такі неймовірні люди, як ви.
Саме завдяки вам стає можливим так багато
всього. І саме ви даруєте дітям найцінніше—
шанс перемогти хворобу і жити здоровим
щасливим життям!
Дякуємо!

Ставайте
супергероями
для хворих дітей
на tabletochki.org

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

