Благодійні проекти МБФ «Україно! Я за тебе!», реалізовані у 2018 році
№
п/п
1.

2.

3.

Напрямок,
назва проекту та мета
Допомога дитячим будинкам,
інтернатам, багатодітним родинам
1) Проект «Подаруй дитині свято!».
Мета: Подарувати дітям свято. До
Новорічних свят передати подарунки для
дітей із проблемних сімей.
Загальна сума: 2 396,16 грн.
Допомога вимушеним переселенцям
2) Проект «Рука допомоги»
Мета: допомога переселенцям зі сходу
України, які мешкають у Центрі соціальної
допомоги та реабілітації для переселенців
в смт Коцюбинське.

Що зроблено

Терміни дії
проекту

До новорічних свят передали 48 новорічних подарунків, іграшки:
- дітям із Будинку матері та дитини в м. Бровари,
ГО «Наступне покоління», а також двом багатодітним родинам.

грудень

Діти із сімей-переселенців зі сходу України отримали новорічні
подарунки, солодощі, фрукти,одяг, іграшки, засоби гігієни, тощо.

червеньгрудень

Зібрані кошти,
мат.цін.(грн.)

2 396,16 грн.
м. ц.

м.ц. б/о

Допомога дітям з особливими потребами

3) В рамках проекту «Світ, я чую тебе!»
було проведено захід «Оздоровчореабілітаційний табір «Верба-2» на базі
санаторію «Дачний» Волинського
обласного дитячого територіального
об’єднання за адресою: Волинська
область, Ківерцівський район, с. Жабка,
вул. Вишнева, 25.
Мета : оздоровлення та реабілітація 25
дітей з проблемами слуху та мовлення
після кохлеарної імплантації.
4) В рамках проекту «Світ, я чую тебе!»
проведено захід - «Оздоровчореабілітаційний табір «Верба-3» на базі
санаторію «Дачний» , що на Волині.
Мета: оздоровлення та реабілітація 25
дітей з проблемами слуху та мовлення
після кохлеарної імплантації.
Загальна сума: 146 515.58 грн.

з 12 по 26 березня 2018 року організували та провели оздоровчореабілітаційний табір «Верба-2» на базі санаторію «Дачний», у
Волинській області. 25 дітей з проблемами слуху пройшли березень
реабілітацію після слухопротезування та отримали шанс на здорове,
активне життя. Кожна дитина пройшла інтенсивний курс занять з
корекції мовлення та звуковимови, розвитку мовлення та
звукосприймання. Всього було проведено 240 занять. Для батьків,
логопедів та психологів було організовано семінар на тему
«Супроводження дітей з кохлеарним імплантом».

З 17 по 30 вересня 2018 року організували та провели оздоровчореабілітаційний табір «Верба-3» на базі санаторію «Дачний», в
якому 25 дітей з проблемами слуху та мовлення пройшли вересень
реабілітацію після слухопротезування. Десятиденний інтенсивний
курс (250 індивідуальних та групових занять) за Верботональною
методикою (реабілітація слухання та мовлення, розвиток
здібностей дитини та підготовка її до інтеграції у загальноосвітні
заклади) провели фахівці (2 сурдопедагоги та логопед).

62 007,57 грн.
у т.ч. м.ц. на суму
4 682,27 грн.

84 508,00 грн.
у т.ч. м. ц. на суму
2 762,68 грн.

Допомога медичним закладам
4.

5) Проект «Здорове дитинство»
Мета: забезпечення сучасним
реабілітаційним обладнанням
спеціалізованих медичних закладів.

6) Проект спільно з індійським
представництвом фірми «Нова Хелскер»
Мета: забезпечення медичних закладів
сучасними медичними препаратами.
7) Проект «Ми малюємо життя»
Мета: ремонт та оснащення стерильного
трансплатаційного боксу у відділенні
дитячої онкології Національного Інституту
Раку.
Загальна сума: 1 626 131,50 грн.

5.

а) Придбали та передали універсальну кабіну для підвісної терапії
Волинському обласному дитячому територіальному медичному
об’єднанню.
б) Придбали та передали систему для приготування фангопарафіну
Волинському обласному дитячому територіальному медичному
об’єднанню.

березень

190 395,00 грн.

серпень

195 000,00 грн.

Забезпечили 63 медичні установи України сучасними медичними квітень –
препаратами.
травень

Розпочато проект щодо ремонту та оснащення стерильного
трансплантаційного боксу для Відділення дитячої онкології
Національного Інституту Раку. Проект триває.

грудень 2018березень 2019

мат.ц. на суму
1 206 964,5 грн.

33 772.00 грн.

Допомога людям з інвалідністю
та людям похилого віку
8) Проект «Надихаємо жити»
Мета: допомога людям з інвалідністю та
людям похилого віку, а також
малозабезпеченим людям, які опинились
у вкрай складних життєвих обставинах.

Загальна сума: 75 327,50 грн.

а) Передали Територіальному центру соціального
березень
обслуговування Шевченківського району м. Києва (вул.
Котовського, буд. № 33) 175 комплектів постільної білизни, 15
мольбертів, 10 наборів фарб, одяг, телевізор, телефон.
б) Передали в Територіальний центр соціального обслуговавання
Шевченківського району м. Києва (вул. Котовського, буд. № 33) квітень
медичні препарати.

75 327.5 грн.
у т.ч. м.ц. на суму
50316,50 грн.

Охорона довкілля
6.
9) Проект «Парк бажань»
Мета: створення «Парку бажань» з
атмосферою чистого простору для
дружнього та родинного відпочинку.

Провели очистку від чагарників, озеленення та облаштування
частини дендропарку «Юнатський» на території Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (частина
території дендропарку) за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19,
де також було створено «Парк бажань», де кожен зможе втілити
свої заповітні бажання.

10) Проект «Купив машину? Посади
дерево!»
Мета: зниження впливу шкідливих
викидів авто шляхом висадки дерев та
інших зелених насаджень.

06 жовтня 2018 року відбулась щорічна екологічна акція в рамках
благодійного проекту «Купив машину? Посади дерево!».
Озеленення та облаштування скверу за адресою: проспект Степана
Бендери, 24-Б. Було висаджено 110 дерев, та 162 шт. посадкового
трав’янистого матеріалу. В акції приймали участь працівники
компанії «Тойота Україна» та учасники Фонду.

Загальна сума: 507 010,00 грн.
Загальна сума по проектам за весь період складає:
2 357 380,74 грн.
у т.ч. матеріальні цінності на суму:
1 267 122,11 грн.

березень липень

9 000,00 грн.

вересень –
жовтень

498 010,00 грн.

