Звіт за ІV квартал
2020 року

Вступне слово
Дорогі друзі!
..

Завдяки вам у жовтні–грудні 2020 року 569 дітей і іхніх сімей
отримали адресну допомогу. Ви переказали для дітей
39,17 мільйона гривень. Дякуємо, що так багато всього
ви зробили можливим!
Загальна сума витрат у четвертому кварталі склала 25,93 мільйона гривень.
Адміністративні витрати — 3,1%.
Кінець року був не менш складним, ніж увесь 2020-й. А на тлі проблем
з держзакупівлями і відсутності в лікарнях життєво важливих препаратів —
приніс додаткові виклики і витрати. Без вас ми би не впоралися. Тільки завдяки
вашій невтомній підтримці і щедрості діти отримали все необхідне.
Дякуємо вам!
Сміливо розпочинаємо новий рік і нові, амбітні проекти.
Тому що ваша допомога додає нам впевненості, а дітям надію!

Далі буде
Ваші «Таблеточки»
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ПОДІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МЕДИЦИНІ

Онкохворі діти
отримали від держави лише
8 препаратів зі 131
Протягом усього четвертого кварталу помітне
місце в роботі фонду посідала проблема
затримки препаратів, закуплених за кошти
держбюджету–2020. Нагадаємо, закупівельний
процес у 2020 році розпочався лише у червні.
Тому навіть у грудні ліки, що мали бути
закуплені за бюджетні кошти, так і не надійшли.
Зі 131 позиції до лікарень, де лікуються
онкохворі діти, на кінець року поступило лише
8. При цьому в лікарнях вичерпалися залишки
ліків, які були закуплені раніше. Настала
критична ситуація з протигрибковими,
антибактеріальними та хіміотерапевтичними
препаратами, нестачу яких — завдяки вашій
допомозі — досі намагається перекрити
наш фонд.
Лише у четвертому кварталі ми забезпечили
13 онковідділень ліками, які не надійшли
вчасно за держзакупівлями, на 8,38 мільйона
гривень.

Серед найбільших витрат — купівля таких
протипухлинних препаратів, як вінкристин,
цитарабін, етопозид, третиноїн, треосульфан.
Останні два доводиться купувати за кордоном,
тому що в Україні їх можна отримати лише
в рамках держзакупівель, вони не продаються
вільно в наших аптеках.
Також через пізній початок закупівельного
процесу та недосконале законодавство
за бюджет 2020 року не вдалося закупити
24 номенклатурні позиції зі 131 і фінансування,
яке на це виділяли з державного бюджету,
«згоріло» — тобто повернулося до загального
бюджету.
30 грудня набули чинності зміни
до бюджетного законодавства, які дозволяють
перенести невикористаний залишок коштів
на наступний рік.

Але, на думку Міністерства охорони здоров’я
України, цією нормою неможливо буде
скористатися стосовно бюджету 2020 року,
тому що спочатку потрібно внести зміни до
великої кількості підзаконних актів. Як
результат, зараз ми разом з експертами при
МОЗі шукаємо можливість закупити найбільш
критичні з 24 позицій за рахунок коштів,
що залишилися невикористаними з бюджету
2019 року.
Централізовані державні закупівлі —
це складний, комплексний,
забюрократизований процес, у якому беруть
участь багато сторін і на кожному етапі якого —
від затвердження номенклатури до розвезення
ліків — регулярно виникають затримки.
Ми докладаємо всіх зусиль і робимо все від
нас залежне, щоб пришвидшити цей процес
та зробити його більш ефективним.
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ПОДІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МЕДИЦИНІ

..

Лікарі створили Украiнську
..
..
асоціацію дитячоi онкологіi /
..
гематологіi

Створення такої недержавної інституції в Україні свідчить
про те, що суспільство мобілізує свої зусилля для боротьби з дитячим
раком. Тому що рак неможливо перемогти наодинці.
«Таблеточки» підписали з Асоціацією меморандум про співпрацю.
У наших спільних планах — запуск освітніх проектів для медиків.

Професійну спілку заснували фахівці зі сфери
дитячої онкології і гематології «Охматдиту»,
Національного інституту раку
та Західноукраїнського спеціалізованого
дитячого медичного центру.
Візія Асоціації: успішне лікування кожної
онкохворої дитини можливе в Україні. Цілі —
підвищувати професійний рівень медиків,
які лікують онкохворих дітей, впроваджувати
в Україні сучасні методи діагностики, лікування
і подальшого моніторингу, розвивати
міжнародну співпрацю, адвокатувати інтереси
онкохворих дітей на державному рівні тощо.
Ми вітаємо створення Асоціації. У всьому світі
рушійною силою розвитку сфери дитячої
онкології, як і будь-якої галузі медицини,
є фахові спільноти медиків.
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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ЛІКАРІВ І МЕДСЕСТЕР

Три медсестри отримали гранти
на реалізацію власних проектів
у відділеннях
У грудні завершилася наша перша Школа
лідерства для медичних сестер дитячої
онкології. У тренінгах Школи взяли участь
22 старші медсестри з Києва,
Івано-Франківська, Львова, Луцька. Протягом
5 онлайн-тренінгів вони розвивали лідерські
та управлінські навички: особисту
ефективність, стратегічний і операційний
менеджмент, управління персоналом
і фінансами тощо.
Наприкінці навчання учасниці мали можливість
розробити проект покращення свого
відділення і поборотися за грант від нашої
освітньої програми на реалізацію цього
проекту. Наприклад, можна було
запропонувати облаштування сестринської
або ремонт маніпуляційного кабінету.

Це перший в Україні грант для медсестер
і перший в сфері дитячої онкології
для державних лікарень. Переможців визначали
за такими основними критеріями: актуальність
проекту і аргументація його ефективності,
тобто — як проект покращить ефективність
і сам процес лікування дітей.
Цього року грант отримали три випускниці
Школи лідерства:
Оксана Шевчик, Західноукраїнський
спеціалізований дитячий медичний центр —
ремонт та оснащення кімнати відпочинку
та навчання для медсестер

Світлана Василевська, Волинська обласна
дитяча клінічна лікарня — ремонт
та оснащення кімнати відпочинку та навчання
для медсестер відділення нейрохірургії
Вітаємо переможниць та кожну випускницю
Школи лідерства медсестер! Впевнені,
що це тільки початок великого проекту
для українських медсестер в дитячій онкології.
Сума одного гранта 60 тисяч гривень*
на реалізацію проекту і ще 15 тисяч гривень* —
особиста премія авторці проекту,
яка є і основним куратором його втілення.
*Суми після оподаткування.

Оксана Усенко, «Охматдит» — ремонт
та оснащення маніпуляційного кабінету
у відділенні нейрохірургії
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ПОДІЇ В ЖИТТІ ПІДОПІЧНИХ ФОНДУ

1,5-річного Влада, якому
..
провели четверту в Украіні
неродинну пересадку кісткового
мозку, виписали з лікарні

Пересадка для Влада була б неможливою без ліків, які,
попри розвиток трансплантацій, поки так і не почала закуповувати
держава. Благодійники фонду оплатили для Влада препарати
на 162 тисячі гривень.

В «Охматдиті» продовжує розвиватися
напрямок неродинних трансплантацій
кісткового мозку. Влад — четвертий пацієнт
в Україні, якому зробили таку пересадку.
Донором стовбурових клітин для нього став
23-річний хлопець із Польщі.
Завдяки донору і команді лікарів відділення
хлопчик мужньо поборов рідкісну генетичну
хворобу. Ще якийсь час Владу потрібно
регулярно ходити у відділення на огляди,
тому він з мамою житиме в нашій амбулаторній
квартирі. Це житло, яке ми орендуємо поблизу
«Охматдиту», щоб некиївські сім’ї жили
в комфортній безпечній квартирі безкоштовно
поруч з лікарнею. Після контрольного періоду
Влад повернеться до рідного Канева.
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ПОДІЇ В ЖИТТІ ПІДОПІЧНИХ ФОНДУ

У відділенні ТКМ «Охматдиту»
медперсонал влаштовує свято
..
на честь виписки кожноі дитини
На шляху до повної перемоги над раком
трапляється багато інших, не менш важливих
перемог. Кожну з них потрібно святкувати.
Виписка з лікарні після трансплантації кісткового
мозку — це та перемога, яку в «Охматдиті»
святкують усім відділенням. Привітати дитину
і її рідних приходить медперсонал та інші сім’ї,
які лікуються. Якщо дозволяє ситуація, дитину
вітають аніматори.
Дитина дзвонить у дзвін переможців,
потім задуває на торті свічку і отримує
подарунки.
Ми вдячні лікарям відділення ТКМ
за цю неймовірну ініціативу. Раді, що в Україні
медики опікуються якістю дитячого життя
в лікарні на тому ж високому рівні, як у клініках
розвинутих країн. Адже рак не має ставити
дитинство на паузу.
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ПОДІЇ В ЖИТТІ ПІДОПІЧНИХ ФОНДУ

До онкохворих дітей
в лікарні і додому прийшли
новорічні свята
Навіть якщо дитині доводиться зустрічати
Новий рік у лікарні, обов’язково має бути
відчуття казки. Тому ми допомогли прикрасити
всі наші 19 підопічних відділень. Відправили
в лікарні ялинкові прикраси, гірлянди, фігурки
ельфів. Для київських відділень купили ялинки.
У Київському обласному онкодиспансері
провели Крамничку новорічних подарунків,
де кожна сім’я могла обрати собі приємні
подарунки. В «Охматдиті» організували концерт
ансамблю SoloMia з щедрівками і колядками.
Підопічних паліативної програми вітали наші
волонтери вдома. До дітей приходили казкові
герої з купою подарунків від вас.
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ПОДІЇ В ЖИТТІ ПІДОПІЧНИХ ФОНДУ

А до семирічного Микити
Новий рік завітав
ще восени
У малого не було часу чекати календарних свят.
Тому наряджали ялинку і святкували, коли ще
було тепло. У перший день зими Микита помер.
Але його родина завжди пам’ятатиме, як вони
встигли зустріти ще один Новий рік разом.
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ПОДІЇ В ЖИТТІ ПІДОПІЧНИХ ФОНДУ

Реабілітацією дітей
тепер допомагає займатися
спеціально навчений собака

А тепер і з нашими підопічними працює цвергшнауцер Ліка.
Ліка, її кінолог Ольга Смірнова і психолог фонду вже провели 12 занять
для сімей двох наших підопічних — Максима і Артема. І ми плануємо
робити такі заняття регулярними і для інших дітей.

У паліативній програмі фонду з’явився новий
напрямок — каністерапія. Це метод реабілітації
і психологічної підтримки із залученням собак.
Вперше з такою методикою паліативна команда
фонду познайомилася у 2019 році в хоспісах
Швеції.
Собаки надають емоційну і психологічну
підтримку дітям та їхнім рідним, допомагають
відволіктися від хвороб, переключити увагу
на позитивні емоції. Заняття складаються
і коригуються для кожної дитини індивідуально.
Для цієї роботи відбирають собак з певним
типом психіки, стійкою нервовою системою
і бажанням взаємодіяти. Всі собаки проходять
навчання і тестування.
В Україні такі собаки допомагають у фізичній
реабілітації дітям з інвалідністю, надають
психологічну підтримку ветеранам війни
на Сході України та їхнім сім’ям.
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ПОДІЇ В ЖИТТІ ПІДОПІЧНИХ ФОНДУ

Для дітей з раком сітківки
ока створили особливих
ляльок

Дарувати таку іграшку дітям і в Україні запропонувала лікарка Леся
Лисиця — онколог-офтальмолог «Охматдиту». А сім’я Трембовецьких
(бренд «Podollяночка») відгукнулася на наше прохання створити її.
У грудні перші три дитини вже отримали своїх ляльок — схожих
на себе не лише очима, але і кольором волосся та іншими
особливостями.

Рак — це дуже складне і серйозне
захворювання. Його можна побороти,
але одужання не настає в день виписки.
А іноді він залишає по собі наслідки
на все життя. Як-от видалене око, як у деяких
дітей з раком сітківки.
Таким дітям після лікування потрібен тривалий
час на реабілітацію. Їм доводиться
відновлюватися психологічно, вчитися
приймати свою нову зовнішність, відмінну
від більшості дітей навколо, пристосовуватися
дивитися на світ не так, як до хвороби. Швидше
і легше подолати цей процес допомагають
спеціальні ляльки — з такою ж особливістю,
як сама дитина.
Інклюзивні іграшки використовують у різних
країнах. Наприклад, за кордоном є слоненята
і цуценята «після лікування раку сітківки».
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АКЦІЇ ТА ІНШІ ПОДІЇ ФОНДУ

Покупці АТБ-маркету за три
тижні зібрали на допомогу
дітям 10 мільйонів гривень

Henkel, Фрекен БОК, Водный Мир, MAY-Ukraine, SPLAT, P&G, NIVEA,
Bonaqua від Coca-Cola Ukraine, Buvette, Batik tea від Solomia, Huggies.ua,
Bon Boisson, Лактонія, Агуша Україна, Molendam, Mondelez, Gerber
від NestléBaby, дякуємо, що підтримали!
2020-й рік навчив нас, як важливо бути разом. Ця акція — показала,
на ЩО ми здатні разом.
10 мільйонів дозволять нам безперервно допомагати дітям протягом
2-3 місяців. У грудні 299 дітей в 11 регіонах уже отримали життєво
необхідні медикаменти на суму 4,96 мільйона гривень.

У листопаді відбулася наймасштабніша
благодійна акція «Мене це стосується. А тебе?»,
яка залучила до допомоги онкохворим дітям
людей по всій країні. Українці купували
в АТБ-маркеті добрий шоколад і чай вартістю
7 і 5 гривень відповідно, а також товари брендів —
партнерів акції, по 50 копійок від продажу
яких також йшло на допомогу дітям.
За три тижні вдалося зібрати понад 10 мільйонів
гривень. Ми безмежно вдячні всім, завдяки кому
це стало можливим. Дякуємо касирам, які були
«на передовій» і пропонували покупцям
долучитися до благодійності.
АТБ-Маркет, Оля Полякова, DZIDZIO, OM OMD
Group, Leo Burnett Ukraine, Contrabas video
production і всі-всі-всі, дякуємо, що вас
це стосується!
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АКЦІЇ ТА ІНШІ ПОДІЇ ФОНДУ

Найдушевніший благодійний
забіг DobroRun зібрав для дітей
понад 1,1 мільйона гривень
З нагоди свого 25-річчя юридична фірма Asters,
яка багато років підтримує фонд pro bono
послугами, провела благодійний забіг
DobroRun на користь наших підопічних.
Взяти участь у забігу можна було з будь-якого
місця України та світу. Що і зробили більше
1200 бігунів-благодійників.
За результатами забігу онкохворі діти отримали
допомогу на понад 1,1 мільйона гривень.
Дякуємо Asters, всім бігунам, а також
компаніям, які оплатили реєстраційний внесок
за свої команди!
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На Новий рік діти отримали
найкорисніші «дарунки
на здоров’я» на 3,3 мільйона
гривень
Традиційна акція фонду «Дарунки на здоров’я»
цього року об’єднала для допомоги дітям
3300 благодійників. Частина з них —
це співробітники компаній, які також
підтримали акцію. Найбільше серед компаній
зібрали для дітей команди GlobalLogic та EPAM.
12 компаній подвоїли внески своїх
співробітників з корпоративних бюджетів,
а одна навіть потроїла.
Дякуємо кожному, хто зайшов у нашу
Крамницю дарунків на здоров’я і обрав
найцінніші подарунки для хворих дітей.
Акція тривала з 1 грудня по 15 січня. Завдяки
їй діти отримали допомоги на 3,3 мільйона
гривень*!
*Частина коштів фактично надійшла в січні 2021 року.
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Традиційне Свято Переможців
цього року тривало цілий
тиждень
Рак — це не тільки про одужання, рак —
це про перемогу дорогою ціною.
Саме тому щороку ми збираємо родини юних
переможців, лікарів, волонтерів
та благодійників, щоб відсвяткувати їхні
перемоги, їхню витривалість, рішучість,
сміливість, силу, їхню жагу до життя.
Цього року ми святкуватимемо цілий тиждень
онлайн і запрошуємо вас приєднатися просто
зараз, якщо ви ще не встигли відсвяткувати
дитячі перемоги з нами!
Подивіться наш фільм про переможців:
дізнайтеся, про що згадує Гліб, до чого
готується Марина та про що мріє Божена.
Поділіться ним у ваших соцмережах — нехай
про перемоги над раком дізнається якомога
більше людей!
А на нашому сайті можна прочитати колонку
директорки зі стратегічних партнерств фонду
Світлани Пугач, яка сама є переможницею раку.
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І наостанок зіркова новина!
Співачка NK стала першою
амбасадоркою фонду!

Тому що коли людина говорить про свою допомогу публічно,
троє з чотирьох людей долучаються до благодійності. Впевнені,
що це амбасадорство стане чудовим взірцем для сотень тисяч
прихильників співачки та її колег!

З листопада 2020 року NK | Настя Каменських —
офіційна амбасадорка «Таблеточок»!
Настя особистим прикладом показує своїй
аудиторії, що допомагати іншим — це норма
в сучасному суспільстві. В 2020 році артистка
разом з прихильниками вже зібрала
на лікування дітей 250 тисяч гривень, а також
підтримала нашу акцію до Дня знань.
Офіційне амбасадорство — почесний статус.
Такий вид допомоги благодійним організаціям
поширений у західних країнах, але поки що
рідкість для України. Настя — одна з небагатьох
відомих українок, яка взяла на себе таку
відповідальність.
Ми вдячні NK за амбасадорство. Завдяки йому
діти отримають більше допомоги.
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Структура витрат

3,1%

1,8%
1,4%

12 340
230 грн
3% 1%

47,6%

3% допомога
адресна

3,8%
4,9%

3,8%

10%

з них

6 961 565 грн

6,3%

25,93

31,2%

31%

71,7

8 079 897 грн

803 652 грн

1,8%

461 557 грн

1,4%

365 370 грн

допомога відділенням

6,3%

1 629 250 грн

4,9%

1 265 101 грн

31,2%

52%

фандрейзингові витрати

комунікаційні витрати

3,1%

закордонні ліки
47,6%

988 294 грн

адміністративні витрати

освітня програма для медиків

GR і адвокація

інші проекти фонду
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