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«Коли дізнаєшся, що у твоєї дитини рак, земля йде  
з-під ніг. Але, виявляється, є дещо страшніше — війна.
Ще зовсім недавно ми з Гришею лікувалися  
від раку крові у Київському обласному онкологічному 
диспансері. Жили там упродовж останніх пів року: 
отримували кваліфіковану медичну допомогу  
і підтримку від фонду. 
Одного дня ми прокинулися від вибухів. Через 
безцеремонне вторгнення в нашу країну,  
через напад росії і російської армії ми не змогли 
продовжити лікування вдома в Україні»

Валерія, мама Гриші

24 лютого 2022 року розділило життя підопічних фонду, як і життя кожного 
українця, на «до» та «після». Тому цей звіт складається з двох частин —  
про роботу «Таблеточок» до початку повномасштабного вторгнення російської 
армії в Україну та під час війни.

Гриша, 1.5 року, 
м. Ірпінь
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У І кварталі 2022 року «Таблеточки» 
мали багато планів: розширити програму 
закордонних стажувань для медиків 
з акцентом на командному навчанні, 
продовжити розвиток трансплантацій 
кісткового мозку в регіонах, запустити 
молодшу групу психосоціальної реабілітації 
для дітей-переможців раку. 

Частину запланованого ми встигли втілити  
і вдячні кожному, хто підтримував дітей  
та їхні сім’ї у звичному режимі: 
благодійникам, партнерам, волонтерам. 

Завдяки вам перша частина звіту наповнена 
усмішками з виписок та відкриття Клініки 
дитячої онкології і трансплантації кісткового 
мозку, новинами з програми освіти  
для медиків, святами та яскравими подіями 
у відділеннях.  

Дякуємо, що були поруч з дітьми й дарували 
їм сили для боротьби з раком! 

Катя, 9 років,  
м. Київ
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Структура витрат:

З 1 січня по 23 лютого 2022 року діти отримали 
допомогу на 17 751 415 гривень

17 751 415
грн

Загалом за цей час ви переказали на допомогу дітям 18 828 279 гривень. 
Дякуємо вам!

2,0 млн грн непрограмні витрати, а саме:

 0,90 млн грн фандрейзингові витрати

 0,55 млн грн адміністративні витрати

 0,55 млн грн комунікаційні витрати

11%

5%

3%

3%

9,2 млн грн адресна допомога, з них:

 4,0 млн грн закордонні ліки

5,3 млн грн допомога відділенням 

0,3 млн грн освітня програма для медиків 

0,7 млн грн психосоціальна підтримка

0,3 млн грн захист прав онкохворих дітей

52%

30%

1,5%

4%

1,5%

22%

1,5%

1,5%
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Супердрузі — це благодійники, які роблять 
регулярний внесок в системну боротьбу  
з дитячим раком в Україні. У них оформлена 
підписка #наТаблеточки, щомісяця з їхньої 
картки автоматично списується внесок  
на допомогу дітям. 

Лише за два дні Національного 
благодійного радіомарафону  
до Дня онкохворої дитини на Радіо НВ 
тисяча людей оформили підписку. Сума 
їхньої щомісячної допомоги дітям склала  
240 тисяч гривень. Компанія АЛЛО додала  
ще 260 тисяч до перших внесків і в лютому 
діти отримали пів мільйона гривень життєво 
необхідної допомоги!

Ми вдячні кожному, хто став супердругом. 
Ваша регулярна допомога безцінна для 
дітей. Дякуємо Радіо НВ і АЛЛО, що другий 
рік поспіль ви голосно говорите про 
дитячий рак і примножуєте допомогу. 

За два дні у дітей 
з’явилася тисяча нових 
супердрузів

Діомид, 3 роки,  
м. Запоріжжя
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Попри хворобу діти залишаються дітьми  
і дуже важливо допомогти їм зберегти щиру 
дитячу віру у дива. Зустрічі з кумирами, 
омріяні подарунки на виписки не лише 
піднімають настрій, але й доводять,  
що мрії здійснюються і дитинство триває.

У січні та на початку лютого були яскраві 
виписки підопічних

Трирічна Марійка вже рік веде недитячу 
боротьбу з раком крові. Тривале лікування 
у відділенні онкогематології дало 
оптимістичні результати та на початку 
лютого дівчинку виписали.

Марійка любить усе рожеве і казкових 
принцес. Тому на виписку до неї завітала 
аніматорка в образі принцеси Ельзи. 
Дівчинка дуже зраділа і трохи пожувала 
цукрову Білосніжку зі святкового торта.

Позаду у Марійки великий шлях  
до одужання і вона пройшла його разом  
з вами. Дякуємо, що ви поруч з такими 
дітьми, як Марійка!

Дитинство у лікарнях
Марійка, 3 роки,
м. Київ
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Боксер Олександр Усик спілкувався  
з пацієнтами онкологічних відділень НДСЛ 
«Охматдит»

Діти весело приміряли чемпіонський пояс 
Олександра, сміялися, слухали поради 
боксера і засипали його питаннями.  
Він багато говорив про важливість віри  
у себе, бажав дітям і батькам залишатися 
сильними та сміливими. А головне — 
налаштовував на позитив та перемогу  
у двобої з хворобою, де рак летить  
у нокаут, а діти виходять чемпіонами.

Дякуємо Олександру за натхненні розмови 
та гарний настрій для дітей!

Олександр з пацієнтами 
онковіддідень «Охматдиту»



«Таблеточки». Звіт за I квартал 2022 8

Любов — це…

14 лютого в Київському обласному 
онкологічному диспансері та НДСЛ 
«Охматдит» відбулися тематичні заходи. 

Діти мали майстер-клас з виготовлення 
«валентинок», фотографувалися  
з написами на кшталт «Любов — це обійми 
моєї бабусі», щоб надіслати знімки тим,  
за ким особливо скучили під час тривалого 
перебування в лікарні.  

А давній партнер фонду мережа кав’ярень 
AROMA KAVA частував дітей, батьків  
та медиків смаколиками і створив теплу 
атмосферу. Дякуємо вам, друзі! 

Єва з мамою Олею
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Психосоціальна 
реабілітація

У лютому запустили молодшу групу 
комунікаційного клубу  
для дітей-переможців

У 2021 році до підліткового комунікаційного 
клубу «Бочка лимонаду» доєднувалося  
все більше сміливих дітей, які подолали рак. 
Різниця у віці між найстаршими  
та наймолодшими учасниками невпинно 
збільшувалася, тому у 2022 році фонд 
запустив молодшу групу для дітей  
9–12 років.

15 охочих зареєструвалися та відвідали 
перше заняття. Поки діти знайомилися, 
грали в ігри та мали творчий майстер-клас, 
батьки за кавою спілкувалися і ділилися 
досвідом. Для родин, які пройшли через 
боротьбу з дитячим раком, підтримка 
є надзвичайно важливою у процесі 
психосоціальної адаптації.   

Учасники отримали символічні подарунки 
з нагоди вступу до клубу
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У січні онколог Західноукраїнського 
спеціалізованого дитячого медичного 
центру Северин Фернеза пройшов 
стажування у двох клініках мережі 
Acıbadem Healthcare Group у Стамбулі.

Переймав досвід колег з відділення дитячої 
онкології — був присутній на обходах, 
поліклінічних прийомах та розборах 
стратегії лікування кожного з пацієнтів. 
Згодом приєднався до медиків відділення 
гематології та трансплантації кісткового 
мозку. Також відвідав лабораторію,  
де зберігають стовбурові клітини пацієнтів, 
біорозробки та популяції клітин,  
які використовують для лікування. 

Оскільки Северин разом з командою 
львівських колег готувався до запуску 
трансплантацій кісткового мозку у Львові, 
стажування було корисним як в клінічному, 
так і в організаційному плані.

Новини освітньої 
програми для медиків

Северин Фернеза разом 
з турецькими колегами
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У Міжнародний день онкохворої дитини, 15 лютого, на базі 
Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру 
у Львові запрацювала Клініка дитячої онкології і трансплантації 
кісткового мозку!

Це — значний крок вперед у розвитку дитячої онкології в Україні. 
Адже тепер діти західного регіону, які раніше вимушені були 
їхати на трансплантацію кісткового мозку до Києва або за кордон, 
отримуватимуть комплексне лікування ближче до дому. 

Створення клініки стало можливим завдяки об’єднанню зусиль  
та взаємодії органів влади, місцевого самоврядування, благодійних 
фондів, команди лікарів та батьків пацієнтів. І завдяки усім вам.
10 мільйонів гривень ваших благодійних внесків стали безцінною 
допомогою для клініки і онкохворих дітей — її пацієнтів.

Клініка мала прийняти перших пацієнтів вже у березні. 

Але війна докорінно змінила плани, перекресливши здобутки  
й досягнення сфери дитячої онкології України і поставивши  
під загрозу крихкі життя онкохворих дітей.

Відкриття Клініки дитячої 
онкології і трансплантації 
кісткового мозку у Львові 
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23-го лютого у тринадцятирічного Кирила  
з Дніпропетровщини виявили рак. 
Здавалося, страшніших новин бути  
не може. Але настав ранок 24-го.

Кирило проходив курс хіміотерапії  
під звуки сирен і регулярно спускався  
у підвал-бомбосховище лікарні. Холодний 
запліснявілий підвал водночас захищав 
від російських бомб і загрожував життю 
хлопця з відсутнім імунітетом. Ослабленого 
«хімією», його під час кожної тривоги  
з п’ятого поверху зносила мама. На руках 
дорослий син, під серцем — ненароджений 
малюк.

Розв’язана росією війна невпинно 
зменшувала шанси сотень таких дітей,  
як Кирило, виграти війну з раком. 

Повномасштабне вторгнення в Україну 
змінило плани «Таблеточок», але не нашу 
головну мету — допомагати. 

• Марійці з-під окупованого Маріуполя, 
якій потрібне планове обстеження і ліки. 

• Данилові з Сумщини, якому мама ставить 
крапельниці у підвалі власного будинку.

• Каті з Києва, якій залишилося пройти 
останній блок хіміотерапії. 

Дві війни — з дитячим 
раком та росією

• Дімі з Чернігова, який потребує 
паліативного догляду. 

І ще сотням таких дітей, як вони.

З початку війни фонд доєднався  
до глобальної ініціативи SAFER Ukraine 
з медичної евакуації онкохворих дітей 
у провідні клініки світу, розширив свою 
діяльність на нагальні проєкти медичної 
та гуманітарної допомоги, а також надає 
матеріальну та психологічну підтримку 
родинам онкохворих дітей в Україні  
та за кордоном.
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З перших днів війни «Таблеточки» 
займаються евакуацією дітей.  
Вже понад 800 дітей отримали допомогу 
фонду з евакуацією, в тому числі діти, 
позбавлені батьківського піклування, 
які не є підопічними фонду. Пріоритетом 
«Таблеточок» залишається підтримка 
онкохворих дітей та їхніх родин і їхня 
евакуація з України до країн Європи  
та Північної Америки для продовження 
лікування. 

«У нас була візія, що кожна дитина має 
отримувати лікування в Україні, тепер  
у нас візія, що кожна дитина з України  
має отримати лікування».

Онколог Роман Кізима, очільник відкритої  
15 лютого Клініки дитячої онкології  

і трансплантації кісткового мозку у Львові

«Конвої життя»
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Навіть після 12 годин дороги діти 
знаходять приводи для радості
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З початку війни клініка у Львові стала 
опорним центром для онкохворих дітей  
зі всієї України. Сюди дітей доставляють  
для стабілізації їхнього стану здоров’я  
і отримання термінової допомоги, перш 
ніж вони поїдуть за кордон — спочатку до 
розподільчого медичного центру «Єдиноріг» 
у Польщі, а звідти до клінік в інших країнах.

Перша колона автобусів, у супроводі поліції 
та  швидкої допомоги, виїхала з України  
1 березня. Такими «конвоями життя»  
вже виїхало понад 400 онкохворих 
дітей разом з родинами: мамами, татами, 
бабусями, братиками та сестричками.  

У польському центрі «Єдиноріг» їх зустрічає 
Інна Аланбусі, фахівчиня нашої програми 
«Дитинство в лікарнях». Разом із сином  
та донькою вона вибралась з-під обстрілів  
і поїхала разом з першим конвоєм з України. 
Інна залишилася у центрі, щоб морально 
підтримати родини, які прибувають. 
«Я можу обійняти їх, вислухати їх. Згодом  
ці сім’ї надсилають життєрадісні відео  
з лікарень, де вони зараз. Це те,  
що наповнює мене», — каже Інна.

Щоб діти опинилися в безпеці і продовжили лікування у провідних 
лікарнях світу, сотні людей в Україні, Польщі, США та інших країнах 
працюють без сну і вихідних.

Ми дякуємо нашим партнерам St. Jude Children’s Research Hospital, 
St. Jude Global, International Society of Paediatric Oncology (SIOP), 
Fundacja Herosi, уряду Польщі, а також українським та міжнародним 
партнерам та волонтерам, які вже два місяці роблять усе можливе, 
щоб українські онкохворі діти не переривали лікування.
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У перші дні війни «Таблеточки» разом з партнерами 
фонду закривали продовольчі потреби НДСЛ «Охматдит» 
та Київського обласного онкологічного диспансера.

Це підтримка для дітей, батьків та медичного персоналу, 
які попри все продовжують ще одну війну — з раком  
та іншими хворобами! 

Дякуємо Агроіндустріальному холдингу МХП, Торговому 
Дому «Хлібозавод 10», АТБ-Маркету, METRO UA, Епіцентр 
К, Auchan Ukraine, IDS Borjomi Ukraine, Egersund Seafood, 
АЛЛО, фармацевтичній компанії «Дарниця», компанії 
«Ензим», Новій Пошті та Uni Trade Group за безкоштовні 
товари та логістичні послуги.

Деякі діти продовжують лікування в Україні. Саме  
тому фонд матеріально підтримує онкоцентри та медиків. 
Зокрема допомогу на розвиток інфраструктури  
та оснащення отримав Західноукраїнський 
спеціалізований дитячий медичний центр, який  
є тимчасовим хабом під час евакуації дітей за кордон.

Дякуємо партнерам та благодійникам, які залишаються 
поруч з дітьми!

Підтримка тих,  
хто в Україні
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«Київ — мій дім. Я тут народилася і живу 
тут. Я ухвалила рішення залишитися вдома 
і бути корисною там, де можу. А найкраще, 
що я можу, — це бути поруч з дітьми. 

Важкі хвороби нікуди не зникли, діти так 
само потребують лікування. Просто  
тепер до їхньої боротьби з хворобою  
ще й додалася загальнонаціональна 
боротьба з агресором. Дітям зараз дуже 
потрібна емоційна підтримка, трохи радості. 
Так само як і їхнім батькам та медикам. І моє 
місце тут у лікарні, поруч з ними».

Оля Булкіна, лікарняна клоунеса Бу

З перших днів війни Оля, яка очолює 
команду лікарняних клоунів фонду, 
знаходиться в «Охматдиті». Крім 
безпосередніх «обов’язків» клоунеси вона 

Клоунеса Бу в «Охматдиті», 
березень 2022 року

Миті радості  
у найтемніші часи

допомагає в доставці продовольства та медикаментів у лікарню, 
організації заходів для підтримки настрою усіх, хто зараз там 
перебуває.

Так у відділеннях знову з’явилися традиційні Дні краси. Нині 
вони актуальні не лише для дітей та батьків, але й для персоналу 
лікарні, адже вони фактично живуть у лікарні останні два місяці.

Дякуємо волонтерам за вашу працю та неймовірну підтримку,  
яка сьогодні безцінна!
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Психологічна підтримка 
для підопічних сімей

З початку повномасштабного вторгнення 
росії 12 психологинь, які на постійній основі 
співпрацюють з фондом, надають кризову 
психологічну допомогу підопічним та їхнім 
близьким онлайн: в Україні, за кордоном 
і на окупованих територіях. Координує 
їхню роботу старша фахівчиня програми 
«Психологічна допомога» Ірина Алексєєва.

Коли почалася війна, психологиня Ольга 
Севрук підтримувала дітей та батьків 
у бомбосховищі «Охматдиту» — навіть 
допомогла влаштовувати святкування днів 
народження підопічних. Ольга фактично 
жила в лікарні, надаючи допомогу дітям  
у відділеннях, в тому числі пораненим, їхнім 
батькам, а також медичному персоналу.

Важливим напрямом є підтримка 
евакуйованих за кордон сімей. 

Одним з викликів є адаптація до нового 
середовища та мовний бар’єр. Психологині 
проводять індивідуальні онлайн-заняття  
з батьками та дітьми у 13 країнах.

Підлітки, які подолали рак, продовжують 
підтримувати зв’язок онлайн. Психологині 
допомагають їм зрозуміти, що вони зараз 
можуть переживати і як впоратися з цим.

Також поновили заняття арттерапією,  
які позитивно впливають  
на психоемоційний стан. Нині є дві групи — 
дитяча й доросла для батьків. 

Коли рак виявляється сильнішим, сім’я 
потребує особливої підтримки, а надто 
сьогодні. Дорослі та дитячий психолог 
підтримують сім’ї паліативної програми 
фонду, допомагаючи опанувати ситуацію.

Продовжують роботу і групи підтримки 
батьків у горюванні. Їхня головна задача — 
обмін досвідом та підтримка. Багато сімей, 
які раніше познайомилися на заняттях, 
товаришують, тому крім психологічної 
допомоги від спеціалістів вони мають  
ще й взаємопідтримку. 

Ми безмежно вдячні психологиням  
за професіоналізм, відданість справі та щирі 
серця. А благодійникам — за можливість 
надавати таку допомогу кожній сім’ї,  
яка її потребує!
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Термінова медична  
та гуманітарна допомога

Завдяки партнерству з іншими 
організаціями та волонтерами 
«Таблеточки» розширили діяльність  
на нагальні проєкти медичної  
та гуманітарної допомоги

4,7 мільйона гривень спрямовані  
на допомогу прифронтовим лікарням  
та військовому шпиталю. Зокрема закупили 
ліжка-каталки, їжу, медикаменти. 

«Таблеточки» підтримали благодійний 
фонд «Життєлюб», благодійний фонд 
«Help Ukraine.center», благодійну ініціативу 
Андрія Шабанова «ТИ НЕ ОДИН», 
профінансувавши закупівлю інсуліну, 
L-тироксину, антикоагулянтів та ліків  
для пацієнтів з кардіологічними 
проблемами на 3,52 мільйона гривень.

А також матеріально підтримали ініціативу 
«АРМІЯ SOS» і Tata Kepler із придбання 

2000 аптечок для військових  
на 6,05 мільйона гривень.

Фонд продовжує допомагати адресно  
та лікарням і залишається поруч з тими,  
хто потребує допомоги.

Дякуємо партнерам, волонтерам  
і благодійникам за вашу підтримку!



Усі 37 співробітників фонду продовжують 
працювати. У когось з’явилися додаткові 
обов’язки, хтось паралельно з роботою 
займається ще й волонтерством в інших 
сферах. А наша координаторка програми 
амбулаторного проживання Маргарита 
Скляниченко 24 лютого вступила до лав 
територіальної оборони.

«Це була єдина відповідь внутрішнього голосу 
на питання «що робити»? Перший тиждень  
я заступала на пости на території об’єкту, де ми 
базувалися. Зі зброєю на плечі та внутрішньою 
готовністю стріляти. Згодом координувала 
волонтерську допомогу для свого батальйону, 
щоб забезпечити його медикаментами, речами 
військового призначення, технікою, соціально-
побутовими речами, їжею». 

Коли у бабусі Маргарити, яка живе поблизу 
Охтирки в Сумській області, погіршилося 
самопочуття, вона залишила службу. 
Повезла ліки та зосталася дбати про бабусю. 
Паралельно займалася забезпеченням потреб 
місцевих жителів і військових 93-ї бригади 
«Холодний Яр». 

Нині Маргарита повернулася до роботи у фонді 
та продовжує допомагати військовим.

Ми пишаємося Маргаритою та усією нашою 
командою, яка попри війну робить усе можливе 
задля втілення нашої головної мети — зробити 
так, щоб жодна українська дитина не помирала 
від раку.

Маргарита Скляниченко на Оболонській 
набережній неподалік свого дому 

Команда фонду
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Структура витрат:

З 24 лютого по 31 березня ми з вами допомогли 
Україні на 20 443 891 гривень

2,06 млн грн Евакуація дітей і сімей

1,14 млн грн Фінансова допомога підопічним в евакуації 

742 тис. грн Допомога підопічним в Україні 

154 тис. грн Психологічна допомога

38 тис. грн Оренда амбулаторних квартир

539 тис. грн Інфраструктура та оснащення лікарень

366 тис. грн Фінансова підтримка медичного персоналу

6,05 млн грн Аптечки для військових

4,37 млн грн Забезпечення лікарень      
 в умовах воєнного стану

3,52 млн грн Медикаменти в умовах 
 воєнного стану

1,45 млн грн Витрати на утримання фонду

10,1%

21,4%

29,6%

21,4%

17,2%

7,1%

10,1%

5,6%

29,6%

3,6%

0,8%

0,2%

0,8%

0,2%

2,6%

1,8%

7,1%

5,6%

3,6%

2,6%

1,8%

17,2%

20 443 891
грн

800 сімей отримали допомогу  
з евакуацією

96 сімей отримали фінансову 
допомогу

25 медиків отримали фінансову 
допомогу

За цей період благодійники в Україні переказали 7.2 млн грн.  
Також фонд отримав еквівалент 17.4 млн грн від іноземних компаній та еквівалент 
20.5 млн грн від іноземців на міжнародній благодійній платформі Global Giving.



tabletochki.org
Костя, 6 років, 
м.Київ

Війну — і з росією,  
і з дитячим раком — можна 

виграти лише разом!

Єднаймося заради перемог!

https://tabletochki.org/dopomogty/?utm_source=pdf&utm_medium=qr_textlink&utm_campaign=report-4-2021

