Благодійні проекти МБФ «Україно! Я за тебе!», реалізовані у 2019 році
№
п/п

Напрямок,
назва проекту та мета

1.

Допомога дитячим будинкам,
інтернатам, багатодітним родинам
1) Проект «Подаруй дитині свято!».
Мета: допомога переселенцям зі сходу
України, які мешкають у Центрі
соціальної допомоги та реабілітації для
переселенців в смт Коцюбинське.
Подарувати дітям свято.

Що зроблено

Надана благодійна допомога у вигляді квитків на дитячу виставу
«Білосніжка та семеро гномів».
До «Центру соціальної допомоги та реабілітації» (РГПЦКП)
«Преображеня Господнього» передали, одяг, засоби гігієни, тощо.
Діти із сімей-переселенців зі сходу України отримали до
новорічних свят новорічні подарунки, в т.ч. сім*я Силукових..

Терміни дії
проекту

Зібрані кошти,
мат.цін.(грн.)

Травень
Грудень

6 067,20 грн.
м. ц.

2) В рамках проекту «Світ! Я чую тебе!»
було проведено захід «Оздоровчореабілітаційний табір «Верба-4» 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.

З 01 о 14 квітня 2019 року організували та провели оздоровчо- Квітень
реабілітаційний табір «Верба-4» на базі санаторію «Дачний», у
Волинській області. 25 дітей з проблемами слуху пройшли
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. Заняття були побудовані за принципом
граматичної, фонетичної та лексичної прогресії. Всього було
проведено 250 інд. занять. Було розроблено та замовлено друк 27
посібників для практичниих занять з розвитку мовлення.

80 871,25 грн.
у т.ч. м.ц. на суму
6 121,25 грн.

3) В рамках проекту «Світ! Я чую тебе!»
проведено захід - «Оздоровчореабілітаційний табір «Верба-5» на базі
санаторію «Дачний» , що на Волині.
Мета: оздоровлення та реабілітація 25
дітей з проблемами слуху та мовлення
після кохлеарної імплантації.

З 13 по 26 травня 2019 року організували та провели оздоровчо- Травень
реабілітаційний табір «Верба-5» на базі санаторію «Дачний», в
якому 25 дітей з проблемами слуху та мовлення пройшли
реабілітацію
після
слухопротезування.
Було
проведено
налаштування мовних процесорів систем кохлеарної імплантації
(25 год.). Розроблено 27 методичних посібників. Проведено
десятиденний інтенсивкурс (250 індивідуальних та групових
занять) за Верботональною методикою (реабілітація слухан. та
мовл., розвиток здібн. дитини та підготовка її до інтеграції у
заг.осв. заклади), провели фахівці (2 сурдопедагоги та логопед).

88 055,75 грн.
у т.ч. м. ц. на суму
6 150,75 грн.

Загальна сума: 6 067,20 грн.
2.

Допомога дітям з особливими
потребами

4) В рамках проекту «Світ! Я чую тебе!»
було проведено захід «Оздоровчореабілітаційний табір «Верба-6» на базі
санаторію «Дачний»
Мета : оздоровлення та реабілітація 25
дітей з проблемами слуху та мовлення
після кохлеарної імплантації.
Загальна сума: 247 019.70 грн.

3.

З 16 по 30 вересня 2019 року організували та провели оздоровчо- Вересень
реабілітаційний табір «Верба-6» на базі санаторію «Дачний», в
якому 25 дітей з проблемами слуху та мовлення пройшли
реабілітацію (10-тиденний інтенсивний курс: 250 індивідуальних та
групових занять) після слухопротезування. за Верботональною
методикою (реабілітація слухання та мовлення, розвиток
здібностей дитини та підготовка її до інтеграції у загальноосвітні
заклади) провели фахівці (2 сурдопедагоги та логопед). Було
налаштовано 25 мовних процесорів систем кохлеарної імплантації,
розроблено та замовлено друк 25 посібників для практик. занять,
які були побудовані за принципом граматичної. фонетичної та
лексичної прогресії.

78 092,70 грн.
у т.ч. м. ц. на суму
3 228,70 грн.

а) Придбали та передали ванну бальнеологічну гідротерапевтичну
Червень
AQUADELICIA mini III, сходи для входу в ванну І ступ.,
Волинському обласному дитячому територіальному медичному
об’єднанню.
Вересень
б) Придбали та передали фізіотерапевтичні комплекси BTL-4000
(BTL-4829S Smart) та BTL-6000 Lymphastim 12 Easy Волинському
обласному дитячому територіальному медичному об’єднанню.
Вересень
в) Придбали та передали апрпт МІТ- С двоканольний Волинському
обласному дитячому територіальному медичному об’єднанню.

372 296,93 грн.

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

6) Проект «Ми малюємо життя»
Мета: ремонт та оснащення стерильного
трансплантаційного боксу у Відділенні
дитячої онкології Національного
Інституту Раку.

Зібрано кошти на ремонт та оснащення стерильного
трансплантаційного боксу у Відділенні дитячої онкології
Національного Інституту Раку; передано медичне устаткування
спеціалного призначення для стерильної обробки. Стіни боксу
прикрашають яскраві малюнки, що позитивно впливатимуть на
настрій дітлахів.

Квітень

7) Проект «Ми вдихаємо життя»
Мета: допомога відділенню дитячої
онкології Національного Інституту Раку
щодо встановлення вентиляції у палаті
для трансплантації кісткового мозку.

Зібрано кошти, закуплена та встановлена вентиляційна система в
трансплантаційному боксі Відділення дитячої онкології
Національного Інституту Раку.

Червень листопад

Загальна сума: 1 604 660,50 грн.

182 500,00 грн.
15 900,00 грн.

490 965.57 грн.
у т.ч. м. ц. на суму
31 514,57 грн.

542 998,00 грн.

4.

Допомога талановитій молоді
8) Проект «Молодь – Енергія Змін!»
Мета: модернізація та реконструкція
(ремонт та оснащення) конференцзали
Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді для проведення
навчальних заходів для молоді, які
сприятимуть розвитку необхіднихнавичок
та знань.

Були передані будівельні матеріали для ремонту конференцзали
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19. На безоплатній основі
були виконані ремонтні роботи приміщення конференцзали на
території Центру

Червень

Придбали та передали ліки – кетостеріл (8 уп.) для Гаркуші Г.А.

Липень
Листопад

74 461,75
Послуги
ремонтних робіт
надані на
безоплатній
основі

Загальна сума: 74 461,75 грн.

5.

Адресна допомога
9) Благодійна адресна допомога Гаркуші
Григорію Акимовичу в придбанні ліків.
Мета: допомога людям з інвалідністю та
людям похилого віку, які опинились у
складних життєвих обставинах.

4 999,60 грн.
5 134,80 грн.

Загальна сума: 10 134,40 грн.

6.

Охорона довкілля
10) Проект «Green touch! Доторкнутись
до природи може кожен!» І етап
Мета: Проект спрямований на збір коштів
щодо розвитку екосистеми міст за рахунок
висадження зелених насаджень у місцях
відпочинку людей. І етап проекту
стосується висадки 50 дерев на
Дніпровській набережній у м. Києві.
11) Проект «Green touch! Доторкнутись
до природи може кожен!» ІІ етап
Мета: Проект спрямований на збір
коштів для відновлення Олешківського
лісу у Херсонській області, який
постраждав від пожежі. ІІ етап
стосується збору коштів для створення

Долучилися до озеленення Дніпровської набережної, яка
розташована на лівому березі Дніпра. Вона користується
особливим попитом серед киян в усі пори року. Ми збільшили
площу зелених насаджень, які збагачують киснем повітря, дарують
прохолоду у спекотні дні, та прикрашатимуть наше чудове місто!
Висаджено 50 дерев на Дніпровській набережній, а саме: верба,
горобина, калина.
У грудні 2019 р. в рамках соціального проекту «Green Touch.
Доторкнутись до природи може кожен!» було висаджено 6 077
сіянців сосни кримської на 3 га землі у Скадовському лісхозі,
Херсонської області. Ця територія постраждала від пожежі: 580 га
лісових насаджень. Висадка саджанців буде сприяти відновленню
териториторії.

11.02.201930.04.2019

10 050,00 грн.

09.10.201910.12.2019

10 500,93 грн.

лісових насаджень сосни кримської
механічним способом у Скадовському
лісхозі Херсонської обоасті
12) Проект «Купив машину? Посади
дерево!»
Мета: зниження впливу шкідливих
викидів авто шляхом висадки дерев та
інших зелених насаджень.
Загальна сума: 568 910,93 грн.

6 жовтня 2019 року відбулась щорічна екологічна акція щодо
озеленення та облаштування скверу за адресою: вул. Степана
Бандери, 24-Б. Було висаджено понад 110 дерев та 200 кущів та
з 01 жовтня
інших грунтопокривних рослин і квітів, з яких зроблено красиві
2019 року
газони та клумби. За розробленим дизайн- проектом гарні газони та по 01
клумби прикрасили Територію. Організовано полив. Роботи виконані листопада
в повному обсязі.
2019 року
Загальна сума по проектам за весь період складає:
2 458 172,01 грн.
у т.ч. матеріальні цінності на суму:
53 082,47 грн.

548 360,00 грн.

