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Вступне слово
Дорогі друзі!
Завдяки вашій щедрості в січні–березні 2021 року
585 дітей і їхніх родин отримали адресну допомогу
на 23,8 мільйона гривень. Дякуємо вам!
Ваша допомога дарує онкохворим дітям найцінніше — здоров’я, дитинство
і свята без болю. Історія Мілани — підтвердження цього. Два роки тому
благодійники допомогли дівчинці подолати складне лікування від раку
за кордоном. У березні цього року Мілана відсвяткувала четвертий день
народження. Вдома, зі своєю родиною. Без хвороби.
А лікування, яке знадобилося Мілані і яке на рік потрібно щонайменше сотні
дітей, тепер доступне в Україні. Вже 10 років ви робите такі зміни можливими.
Дякуємо за вашу допомогу і незламну віру в майбутнє, де жодна дитина
в Україні не помирає від раку!

Далі буде
Ваші «Таблеточки»
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Ось результат вашої
допомоги в першому
кварталі!

585

21

33

дітей

відділення

сім’ї

отримали адресну
допомогу

було під опікою
фонду

були під опікою
паліативної
програми

38

104

дітей

медики

отримали допомогу
із закордонним
обстеженням
і лікуванням

розвивали
професійні
навички
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Ще два дитячі відділення
почали отримувати
системну допомогу
У березні ми уклали меморандум про співпрацю
з Волинською обласною дитячою лікарнею.
Вашу допомогу в ній тепер отримують
відділення нейрохірургії та онкогематології.
Одночасно в цих відділеннях можуть лікуватися
до 30 дітей.
Усього під опікою перебуває 21 дитяче
відділення в 12 онкоцентрах країни. Ви системно
забезпечуєте їх ліками, витратними матеріалами,
лабораторними реагентами, сучасним
оснащенням. Ваші благодійні внески дають
можливість відремонтувати палати,
де перебувають сім’ї, та інші приміщення.
Попереду ще багато роботи, щоб зробити
лікування дітей максимально якісним
і комфортним. З вашою підтримкою ця робота
не припиняється ні на день. Дякуємо вам!
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Партнери
допомагали дітям
і медперсоналу

Тепер вони зручно вчать англійську і проходять тренінги одразу
на роботі.
Планшетами користуються медики і діти в 7 онкоцентрах. Лікарі
виписують призначення, а діти відволікаються від процедур
у маніпуляційних кабінетах. Також планшети отримують в тимчасове
користування в палатах діти, які не мають власних пристроїв.
Допомога — це не тільки ліки. Дякуємо всім партнерам,
які підтримують дитинство і допомагають медикам навчатися!

Онковідділення отримали респіратори
на 1,5 мільйона гривень
22 000 медичних респіраторів, які захищають
від інфекцій, передав лікарням партнер АЛЛО.
Завдяки компанії засоби захисту отримали діти,
їхні батьки і лікарі в усіх 19 дитячих
онкологічних відділеннях, які перебували
під опікою фонду на той час. Під час пандемії
ця допомога важлива як ніколи.
В лікарнях з’явилася нова техніка
4 ноутбуки і 70 планшетів приблизно
на 290 тисяч гривень подарувала компанія
Lenovo Ukraine. Ноутбуки вже допомагають
медперсоналу чотирьох відділень у Києві,
Львові, Луцьку та Івано-Франківську. Багато
медсестер, які долучилися до освітньої
програми фонду, не мають вдома комп’ютерів.
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Команда лікарняних
клоунів розважала дітей
в онковідділеннях

Коли дозволяли карантинні обмеження, лікарняні клоуни виходили
у відділення. Під час одного з виходів до клоунів долучився
і генеральний директор «Охматдиту» Володимир Жовнір.
Ми влаштовуємо спеціальні Школи лікарняних клоунів, де волонтери
вчаться спілкуватися з онкохворими дітьми, імпровізувати
і підтримувати. Все це завдяки вашій допомозі. Ви — спонсори
дитинства і щасливих усмішок!

«Охматдиту»
Усмішка теж лікує. Це добре знають медики
в європейських і американських клініках,
де дітям намагаються максимально зберегти
дитинство на час лікування. А тепер цей досвід
впроваджується і в Україні. Наприклад,
в «Охматдиті» дітей підтримують наші
волонтери — лікарняні клоуни.
Клоуни допомагають хворим дітям вивільнити
негативні емоції, які накопичуються за місяці
болісного лікування, і заряджають силами
на подальшу боротьбу. З клоуном можна
посміятися, на нього можна навіть злитись
і кричати — що іноді і роблять діти. Після таких
«зривів» дитина спокійніше сприймає лікарів
і процедури.
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Волонтери фонду
влаштовували дні краси
в київських онковідділеннях
Найкращі дитячі лікарні ті, де окрім якісного
лікування за потреби може з'явитися кінотеатр,
бібліотека, цирк, школа або ж навіть салон
краси.
Такий салон регулярно з дотриманням
карантинних обмежень влаштовували волонтери
в онковідділеннях. Онкохворі діти та їхні близькі
перебувають у стінах лікарні місяцями.
У боротьбі за здоров'я турбота про себе
і свою зовнішність відходить на другий план.
Майстрині-волонтерки робили дітям і дорослим
стрижки, масажі, маски, манікюр — все,
аби хоч трохи розважити їх та відволікти
від хвороби.
А завдяки партнеру Dila дні краси були
безпечними. Усі волонтери перед поїздкою
в лікарню безкоштовно здавали тести
на коронавірус.
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18 сімей, які втратили
дитину від раку, регулярно
зустрічалися в групах

Є сім’ї, які потоваришували і зараз проводять час разом і поза
межами групи підтримки.
«Між останніми зустрічами минуло 59 днів». Так підрахувала одна
із мам. Батьки чекають на підтримку. І саме ви її даруєте. Дякуємо
вам за це!

підтримки

Не кожну дитину можна вилікувати. Але завдяки
вам жодна родина не залишається наодинці
з горем. Зараз у нас дві групи підтримки
для родин, чиї діти померли від раку.
Кожна група зустрічається раз на два місяці,
щоб поспілкуватися один з одним
і з психологами. На зустрічах батьки можуть
безпечно та відверто поговорити про своїх
дітей, які померли, про себе, свої почуття
та страхи — про все те, про що в суспільстві
говорити не заведено.
Деякі родини приїжджають з дітьми. З братами
і сестрами померлих дітей окремо працює
дитячий психолог.
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Діти— переможці чотири
дні провели в таборі
за містом

Для декого цей тренінг став місцем першої соціалізації після тривалого
лікування. 18-річна Христина розповідала, що вперше в житті бачилася
з такою кількістю однолітків одночасно. Для декого — місцем, де під силу
все. Навіть подолати страх перед водою і навчитися плавати,
як-от Женя.
Дякуємо, що вже другий рік допомагаєте розвивати програму
психосоціальної реабілітації! Ця підтримка безцінна для сімей.

Боротися з раком довго. Ще довше — боротися
з його психологічними наслідками. Після виходу
з лікарні родини розгублені, їм страшно
і незрозуміло, як це — жити нормальним
життям. Завдяки вам перехід від хвороби
до звичайного життя відбувається швидше.
Наприкінці березня 14 підлітків з п’яти регіонів
поїхали на тренінг «Антистрес для старших
класів». Зустріч з однолітками, які мають
схожий досвід і переживання, допомогла
опанувати стрес від карантину, школи,
наближення іспитів.
У форматі ігор діти працювали з психологами,
щоб краще зрозуміти себе і свої емоції,
справлятися з викликами на шляху
до дорослішання. А іноді ігри були просто
іграми — приводом побешкетувати і посміятися
від душі.
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Новини
освітньої програми

Завдяки освітній програмі лікарі відвідали конференцію з клітинної
терапії якої поки немає в Україні
CAR-T — це сучасний метод імунотерапії, яким у світі лікують дітей
з раком крові і деякими іншими видами раку. Іноді українські діти також
отримують таке лікування за кордоном. Для цього батькам доводиться
збирати величезні кошти. Після міжнародної конференції з CAR-T терапії
лікарі «Охматдиту» почали дізнаватися, як отримати сертифікацію
і впровадити методику в Україні. Тобто, у наших дітей з’явився шанс
отримувати ще один вид найсучаснішого лікування вдома.

Команда медиків Дніпра стажувалася
у білоруських колег, які проводять
пересадки кісткового мозку
Потужностей «Охматдиту» не вистачить,
аби кожна дитина, яка потребує пересадки
кісткового мозку, отримала її в Україні.
Розвиток трансплантацій в регіонах необхідний
і робота над цим вже відбувається. Зокрема —
в Дніпровській обласній дитячій лікарні.
17 медиків цієї лікарні отримали фінансування
в рамках освітньої програми «Таблеточок»
на 10-денне онлайн-стажування
в Республіканському науково-практичному
центрі дитячої онкології, гематології
та імунології в Мінську.
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Головні події
і благодійні акції першого
кварталу

На День онкохворої дитини 15 лютого Радіо НВ влаштувало дводенний
радіомарафон і закликало своїх слухачів підписуватися на щомісячні
благодійні внески. А партнер акції АЛЛО подвоїв кожен перший внесок,
зроблений у ці два дні.
Завдяки радіомарафону у дітей стало на 1394 супердруга більше!
Їхня допомога дітям склала 280 тисяч гривень на місяць.

У новорічну ніч вся Україна надсилала
благодійні СМС на користь онкохворих дітей
Телеканал «Прямий» присвятив новорічний
ефір допомозі дітям. І закликав своїх глядачів
надсилати СМС на номер «Таблеточок» 88088.
Одне повідомлення коштує 10 гривень і вся сума
без жодних зборів зараховується на лікування
онкохворих дітей. Навіть опівночі в Новий рік
діти продовжували отримувати допомогу. Загалом
протягом ефіру для дітей надійшло СМС на понад
100 тисяч гривень.
За два дні у дітей з’явилося 1394 нових
супердруга
Супердрузі — це благодійники, які допомагають
дітям щомісяця. Така підтримка дозволяє
нам планувати допомогу на місяці наперед.
Що більше у дітей супердрузів, то стабільнішою
буде допомога для них і якіснішим їхнє лікування.
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З лютого допомагати дітям можна через бот
у Viber
Допомагати має бути зручно і просто. Коли
сучасні технології поєднуються з благодійністю,
допомога онкохворим дітям стає ще простішою.
Завдяки Viber-Україна і компанії Corezoid
у фонду з'явився свій чат-бот і власна
спільнота у найпопулярнішому месенджері
українців. Відтепер допомогти дітям можна
дійсно у три кліки і навіть не вводити при цьому
дані банківської картки, адже бот працює
з Apple/Google Pay. Це перший Viber-бот
для внесків серед українських благодійних
фондів.
Долучайтеся до спільноти у Viber, щоб читати
новини дітей, яким ви допомагаєте. І робіть
внесок їм на допомогу через Viber-бот!
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У першому кварталі діти отримали
допомогу на 23 791 002 гривні. Дякуємо вам!
Загалом ви перерахували на допомогу дітям 20 356 249 гривень.

Структура витрат:
6,2%
4,3%
3,5%

16,8%

34,8%

14%

8,3 млн грн адресна допомога, з них:
3%

10%

0,2%
2,3%

16,8%

3,5%
34,8%

23 791 002
грн

45,2%

45,2%

3% 1%

4,0 млн грн закордонні ліки

10,8 млн грн допомога відділенням
71,7
0,8 млн грн освітня програма для медиків
0,5 млн грн психосоціальна підтримка
0,06 млн грн захист прав онкохворих дітей
52%

3,5%

14%

3,3 млн грн непрограмні витрати, а саме:
6,2%

4,3%

3,5%

1,5 млн грн фандрейзингові витрати
1,0 млн грн адміністративні витрати
0,8 млн грн комунікаційні витрати

2,3% 31%

0,2%
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