Звіт
за ІІІ квартал
2021 року
Таїсія, 4 роки,
Рівненщина

«Валентин захворів ще малюком. Хімія,
опромінення, ось ми вдома і знову погіршення.
У 2017 продовжили боротьбу в клініці Верони.
Там Валік зацікавився мовами і технікою. Зараз
він говорить англійською і німецькою, пише
комп’ютерні програми. Цьогоріч навчився
плавати й пів літа не вилазив з річки»

Олена, мама Валентина
Шлях до одужання хлопчик пройшов разом із такими благодійниками, як ви.
У вересні він та інші діти, які подолали рак завдяки вам, знову пішли до школи.
Завдяки вам вони мають підтримку підтримку і сьогодні — у програмах
психосоціальної реабілітації, комунікаційних клубах. Так, плавати Валік навчився
в таборі фонду для дітей-переможців.
Вже 10 років ви невпинно наближаєте таких дітей, як Валік, до одужання
і даруєте віру в майбутнє, де кожна онкохвора дитина перемагає.

Валентин, 11 років,
Київщина
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За 10 років ви допомогли тисячам родин з усієї
України. Ліками, витратними матеріалами,
спеціальним харчуванням, психологічною
й паліативною підтримкою.
Кожен ваш внесок перетворюється на безперервну
й системну допомогу, без якої подолати дитячий
рак неможливо.
У липні-вересні завдяки вам допомогу отримали:

648
32
37
21
87

дітей та родин, зокрема:
дитини, які потребували обстеження
і лікування за кордоном
сімей паліативної програми

відділення по всій країні

медиків, які розвивали професійні навички

Сашко, 4 роки,
Волинь
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Досвід міжнародних
колег допомагає нашим
медикам рятувати
життя дітей

над запуском медичних лекцій та регулярних онлайн обговорень
складних клінічних випадків.
Завдяки давньому партнеру фонду, перекладацькій компанії
«Таск Форс», до зустрічі з доктором Хадером змогли долучитися
усі охочі медики, незалежно від рівня володіння англійською.
Дякуємо «Таск Форс» за багаторічну підтримку і допомогу
в організації зустрічі!

У вересні доктор Джамал Хадер
із Йорданського онкоцентру імені Короля
Хусейна ділився досвідом з колегами
з Національного інституту раку та НДСЛ
«Охматдит».
Ця зустріч є стратегічно важливою
для розвитку дитячої онкології в Україні.
Адже під час неї підписали меморандум
та склали план співпраці українських
і йорданських медиків, зокрема стажування
українських лікарів у Йорданському
онкоцентрі.
Вони вже працюють над планом та темами
стажування в 2021-2022 роках, а також

Єгор, 6 років,
Київ
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Завдяки вам 21 онковідділення отримало ліки,
витратні матеріали, лабораторні реагенти
та обладнання на 7,4 мільйона гривень
Волинське обласне територіальне
медичне об’єднання захисту
материнства і дитинства
Рівненська обласна
дитяча лікарня
Західноукраїнський
спеціалізований дитячий медцентр

Івано-Франківська обласна
дитяча клінічна лікарня

Чернігівська обласна
дитяча лікарня

• НДСЛ «Охматдит»
• Київський обласний
онкологічний диспансер

Харківський обласний
центр служби крові
Полтавська дитяча міська
клінічна лікарня
Черкаський обласний
онкологічний диспансер

Дніпропетровська обласна
клінічна дитяча лікарня

Запорізька обласна
клінічна дитяча лікарня
Миколаївська обласна
дитяча клінічна лікарня

Зокрема, допомогу на загальну суму
у 700 тисяч гривень отримали два регіональні
центри крові — Харківський обласний центр
служби крові та Рівненська обласна дитяча
лікарня. Для них закупили спеціальні комплекти
для забору компонентів донорської крові.
Діти, що борються з раком, постійно потребують
переливань крові. Сама хвороба, хіміота променева терапія атакують здорові клітини
крові — це погіршує роботу виснаженого
організму. Завдяки вам діти отримуватимуть
донорську кров своєчасно.
Дякуємо!
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Дитинство у лікарнях
та поза ними
У недитячій боротьбі з раком важливо
зберегти дитинство. Крім діагнозу та лікування
у житті дитини повинні залишатися друзі,
навчання, ігри. Усе, що робить дитину
дитиною. В рамках програми «Дитинство
в лікарнях» разом з волонтерами ми
організовуємо дозвілля та відпочинок для
онкохворих дітей. Завдяки відкритості лікарів
та їхньому комплексному підходу до лікування,
який враховує і психологічний аспект,
діти отримують необхідну підтримку,
як у передових дитячих онкоцентрах світу.
Ми дякуємо благодійникам та партнерам,
завдяки яким це стає можливим; медикам,
які відчиняють двері відділень і доводять,
що це не лише безпечно, а й корисно;
і волонтерам, які генерують та втілюють ідеї,
щоб покращити емоційний стан дітей!
За безпеку сімей і медиків у відділеннях
дякуємо нашому партнеру лабораторії Dila,
яка виділяє на кожний захід у лікарні
безкоштовні тести на COVID-19.
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Підопічні відсвяткували День Знань в музеї
Багато дітей, які проходять лікування
в лікарні та реабілітацію, продовжують
навчатися за індивідуальними шкільними
програмами. Щоб відсвяткувати День
Знань, діти разом з батьками вирушили
до Музею популярної науки і техніки
«Експериментаніум».
Спеціально для нашої екскурсії музей
відкрив двері на годину раніше, щоб діти
з ослабленим імунітетом були у безпеці
і як слід усе дослідили й випробували.
І діти, і батьки залишилися в захваті
від такого святкування Дня Знань і щиро
дякують вам за можливість провести
цей день так, як би вони провели його
не бувши на лікуванні.
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Відкрила двері Школа лікарняних клоунів
За три роки існування лікарняної клоунади
в «Таблеточках» проєкт виріс з поодиноких
волонтерів до власної Школи лікарняних
клоунів, де досвідчені клоуни діляться
досвідом з новачками. У вересні у Школі
пройшло навчання першої групи. Була
і теорія, і практика — кожен шукав свого
внутрішнього клоуна.
Усі новоприбулі клоуни дуже різні — молоді
і старшого віку, програмісти і бухгалтери.
Об’єднує їх бажання допомогти онкохворим
дітям не почуватися самотніми у лікарнях.
Випускники Школи вже виходять у відділення.
Більше червоних носів — більше дитячого
сміху в коридорах та палатах.
Дякуємо всім, хто приєднався до лікарняної
клоунади. Ви лікуєте усмішкою і даруєте
дітям сили для боротьби з хворобою!
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Ми вкотре відкрили «Бочку Лимонаду»
Після довгих місяців, а інколи й років
лікування в ізоляції, діти потребують
соціальної реабілітації. У підлітковому клубі
«Бочка Лимонаду» не ставлять незручних
запитань і панує самобутня атмосфера
підлітків. Це допомагає їм заново навчитися
спілкуванню з однолітками.
Під час останньої зустрічі 18 учасників
з різних міст разом зі студією анімації Ridni
animation створювали фільм у техніці стопмоушн про самих себе. Встигли не лише
опанувати анімацію, але й відсвяткувати
три дні народження, досхочу нагулятися
і пограти у різні ігри.
Щира вдячність організаторам, партнерам
і кожному благодійнику — завдяки вам діти,
що подолали рак, повертаються
до звичного життя легше і швидше!
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Відбувся вже традиційний табір
під Києвом для 35 дітей-переможців
Було два заїзди — для молодшої
та старшої груп. Приїхали не лише діти,
що подолали рак, але і їхні брати та сестри.
Діти з головою поринули в літій відпочинок —
ходили в басейн, сплавлялися на каяках
та побували на майстер-класі зі стрільби
з луку.
Головна тема табору — дослідження
емоційного інтелекту. Разом із психологами
учасники працювали над основними
емоціями: гнівом, страхом, сумом, злістю
та радістю. Запрошені гості ділилися
власним життєвим досвідом проживання
цих емоцій. І це було безцінно!
Дякуємо усім, хто долучився до табору, —
завдяки вам діти отримали новий досвід,
заряд позитиву та запас сил перед новим
навчальним роком.
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Група підтримки

для родин у горюванні
мала виїзну зустріч
у Карпатах

Сім’ї, що втратили дітей через рак,
потребують особливої турботи. У серпні
група психологічної підтримки вирушила
у Карпати. Тут разом з психологами фонду
родини проговорювали власні страхи
та переживання, ділилися досвідом
з іншими. А похід у гори згуртував родини
і вкотре допоміг їм повірити у власні сили.
Завдяки таким зустрічам сім’ї знову
переживають любов до дітей, що померли,
стають сильнішими і мають сили рухатися
далі. Дякуємо вам за це!
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Це все можливо
лише завдяки таким
благодійникам та
партнерам фонду, як ви!

Лєра, 4 роки,
Донеччина

#супермісяць
Липень був справжнім супермісяцем.
Волонтери-фандрейзери у різний спосіб
збирали кошти на допомогу онкохворим
дітям. Організовували розпродажі, святкували
дні народження, проводили марафони,
позбувалися шкідливих звичок — усе,
щоб залучити друзів та знайомих до допомоги
дітям.
У липні вони створили 22 кампанії
на платформі super.tabletochki.org,
а сотні небайдужих людей перерахували
на допомогу дітям 150 тисяч гривень.
Дякуємо усім, хто організовував кампанії
і долучався до них!
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Найдушевніший забіг країни
Юридична фірма Asters разом із фондом
провела другий благодійний забіг.
11 вересня організовані старти DobroRun
відбулися у Києві, Одесі, Херсоні, Лондоні
та Брюсселі.
У DobroRun 2021 взяли участь понад
100 корпоративних команд. Найбільші
благодійні внески зробили команди
компаній CRH, МХП, Ощадбанк, Kernel,
Henkel, Ciklum, Techiia Holding, ПУМБ,
Snapchat, Grammarly Kyiv, Teva Ukraine,
БАНК СІЧ.
Загалом учасники допомогли дітям
на понад 2,2 мільйона гривень.
Ми щиро вдячні організаторам, партнерам
та бігунам, що наближаєте дітей
до одужання!
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Благодійний кешбек
З вересня можна допомагати дітям долати рак, просто
розраховуючись карткою monobank.
У додатку можна обрати категорії кешбеку, які банк
переказуватиме на користь підопічних фонду.
Лише за перший місяць благодійний кешбек оформили
4162 користувачі і допомогли дітям
на 287 406 гривень.
Дякуємо кожному, хто підключив благодійний кешбек!
Ви доводите, що допомагати — легко!

ІТ аукціон
Учасники благодійного аукціону, який організував у
вересні Kharkiv IT Cluster, зібрали понад 650 тисяч
гривень на користь підопічних фонду. Ці кошти
дозволять покрити місячну потребу в ліках і витратних
матеріалах для дітей, що лікуються від раку в НДСЛ
«Охматдит».

Саша, 15 років,
Одеса
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«Монетки дітям»
Впродовж вересня небайдужі українці збирали
монети номіналом 25 копійок, які вийшли
з обігу ще рік тому, та переказували зібрані
кошти на допомогу підопічним фонду.
Так всеукраїнська благодійна акція «Монетки
дітям», ініційована Національним банком
України, зібрала 3 мільйони гривень.
Рушійною силою стали школярі та студенти.
Понад 4 тисячі колективів навчальних закладів
та компаній долучилися до акції, щоб у простий
та веселий спосіб перетворити монети
на потужну підтримку для сотень онкохворих
дітей.
Нам бракує слів, щоб сповна подякувати
учасникам акції. Кожен зробив вклад
в боротьбу з дитячим раком. І це безцінно!
Усі зібрані кошти фонд направить
на забезпечення відділення нейрохірургії
НДСЛ «Охматдит» витратними матеріалами
на пів року, а також на придбання
ультразвукового скальпеля для
Західноукраїнського спеціалізованого дитячого
центру у Львові. Обидві покупки допоможуть
дітям легше долати важкі операції.
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«Таблеточкам»
десять років!
За десять років завдяки вашій підтримці
«Таблеточки» з волонтерської ініціативи
перетворилися на системний фонд —
найбільший в Україні у сфері дитячої
онкології. Ви поруч з онкохворими дітьми
та їхніми родинами, завдяки вам сфера
дитячої онкології невпинно змінюється,
а діти перемагають рак.
Наприкінці вересня ми презентували
підсумки першого десятиріччя. Розповіли
про досягнення, які стали можливими
завдяки небайдужості мільйонів українців.
Прочитати про те, що ми з вами зробили
за десять років, можна на спеціальній
сторінці нашого сайту, а послухати —
в записі онлайн-трансляції заходу.
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У третьому кварталі діти отримали допомогу
на 26 794 836 гривень
Загалом ви переказали на допомогу дітям 25 482 769 гривень.
У липні-вересні на рахунок фонду надійшло 13.239618 Bitcoin.
Дякуємо вам!

Структура витрат:

6,1%
4,0%
4,1%

4,5%
2,7%

50,9%

30,2%

13,7 млн грн адресна допомога, з них:
30,2%

14,2%

25 482 769
грн

8,1 млн грн закордонні ліки

14,2%

3,8 млн грн непрограмні витрати, а саме:
6,1%

1,6 млн грн фандрейзингові витрати

27,7%

7,4 млн грн допомога відділенням

4,0%

1,1 млн грн адміністративні витрати

2,7%

0,7 млн грн освітня програма для медиків

4,1%

1,1 млн грн комунікаційні витрати

4,5%

1,2 млн грн психосоціальна підтримка

50,9%

27,7%
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Жанна, 5 років,
Закарпаття

tabletochki.org

