Благодійні проекти МБФ «Україно! Я за тебе!», реалізовані у 2020 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.
Загальна сума: 1 970,30 грн.

2.

Допомога дітям з особливими
потребами
2) Проект «Світ! Я чую тебе!»
захід «Верба-1 онлайн».
Мета : реабілітація 30 дітей з
проблемами слуху та мовлення після
кохлеарної імплантації

3) В рамках проекту «Світ! Я чую
тебе!» було проведено захід «Верба2 онлайн»
Мета: реабілітація 30 дітей з

Що зроблено

Передали до «Центру соціальної допомоги та реабілітації»
для переселенців одяг, іграшки, засоби гігієни, тощо.
17 дітей із сімей-переселенців зі сходу України отримали до
новорічних свят новорічні подарунки.

Терміни дії
проекту

Грудень

В умовах пандемії без ризику для здоров’я дітей після
кохлеарної імплантації було проведено онлайн реабілітаційну
сесію Верба-1 онлайн. Проведено десятиденний інтенсивкурс Жовтень(210 індивідуальних занять) фахівцями: (сурдопедаг, 2 листопад
логопеда, музичний терапевт).
Онлайн-навчання дозволили 30 дітям з порушенням слуху та
мови пройти своєчасну реабілітаційну програму за
Верботональною методикою, яка полягає в реабілітації
слухання та мовлення, розвитку здібностей дитини та
підготовка її до інтеграції у загальноосвітні заклади.
Було розроблено та замовлено друк посібників для
практичних занять з розвитку мовлення.
Було проведено онлайн реабілітаційну сесію Верба-2 онлайн
для 30 дітей після кохлеарної імплантації. Було проведено
всього 210 індивідуальних занять.
Також було передано Міському медичному центру проблем Грудень

Зібрані кошти,
мат.цін.(грн.)

1 970,30 грн.
м. ц.

67 495,77 грн.
у т.ч. м. ц. на
суму
2 671,77 грн.

100 408,30 грн.
у т.ч. м. ц. на
суму
10 310,30 грн.

проблемами слуху та мовлення після
кохлеарної імплантації.

слуху та мовлення «СУВАГ» необхідне для навчання технічне
обладнання (лазерний принтер, ламінатор та ноутбуки).
Дітям, які успішно пройшли реабілітацію було поштою
відправлено новорічні подарунки.

4) В рамках проекту «Світ! Я чую
тебе!» було проведено захід
«Верба-3 онлайн»
Мета: реабілітація дітей з
проблемами слуху та мовлення після
кохлеарної імплантації.

З 14 по 24 січня 2021 року в рамках проекту «Світ! Я чую Грудень тебе!» було організовано та проведено онлайн-заняття зі Січень
слухомовленнєвої реабілітації для 30 дітей з проблемами
слуху та мовлення.

5) В рамках проекту «Світ! Я чую
тебе!»
«Верба-4 онлайн»
Мета: реабілітація дітей з
проблемами слуху та мовлення після
кохлеарної імплантації.

Було організовано та проведено 210 онлайн-занять зі
слухомовленнєвої реабілітації для 30 дітей з проблемами
слуху та мовлення, після кохлеарної імплантації та
слухопротезування.
Грудень 2020Розроблено та замовлено друк посібників для практичних Лютий 2021
занять з розвитку мовлення.
Також фахівцями розроблено методичні матеріали для
наповнення інтернет-платформи та наочних матеріалів для
реабілітації дітей з проблемами слуху та мовлення.

74 300,00 грн.

80 800,00 грн.

Загальна сума: 333 004,07 грн.
3.

Допомога медичним закладам
6) Проект «Я бачу світ!»
Мета: допомога дитячому Відділенню
офтальмопатології дитячого віку ДУ
«Інститут очних хвороб і тканинної
терапії ім. В.П Філатова у придбанні
діагностичного обладнання.

Було передано ультразвуковий датчик В-Scan Plus
виробництва США для якісної діагностики дітей з усієї
України, які проходять лікування у дитячому Відділенні
офтальмопатології дитячого віку ДУ «Інститут очних хвороб і
тканинної терапії ім. В.П Філатова НАМН України»

7) Проект «Подорож життя»
Мета: допомога пологовому
відділенню (ІПАГ) для вагітних із
захворюванням серцево- судинної
системи у придбанні медичного
обладнання для респіраторної

Передача медичного обладнання Неопафф та компресора
(дитяча реанімаційна система) для респіраторної підтримки
недоношених малюків у пологовому відділенні ДУ «Інститут
педіатрії, акушерства та гінекології ім. Академіка О.М.
Лук’янової НАМН України»

08.10.2019 –
22.07.2020

липень 2020липень 2021

248 000,00 грн.

Збір коштів
триває

підтримки недоношеним малюкам.
Загальна сума: 248 000,00 грн.
4.

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

Придбали та передали ліки та захисні маски для Гаркуші Г.А.

Листопад

2 777,50 грн.

21 листопада

5 100,00 грн.

Загальна сума: 2 777,50 грн.

5.

Охорона довкілля
9) Проект «Green touch! Доторкнутись Продовжили озеленення Дніпровської набережної, яка
до природи може кожен!» ІІІ етап
розташована на лівому березі Дніпра. Ми збільшили площу
Мета: розвиток екосистеми міст за
зелених насаджень, які збагачують киснем повітря, дарують
рахунок висадження зелених насаджень прохолоду у спекотні дні, та прикрашатимуть наше чудове
у місцях відпочинку людей. ІІІ етап
місто! Висаджено ще 30 дерев на Дніпровській набережній, а
проекту стосується висадки 30 дерев на саме: катальпа (віком 1-3 роки
Дніпровській набережній у м. Києві.
Проведено підготовчий етап з облаштування скверу за
10) Проект «Купив машину? Посади
адресою: вул. Степана Бандери, 24-Б. У квітні 2021 року
дерево!»
планується щорічна екологічна акція щодо озеленення та
Мета: зниження впливу шкідливих
подальшого облаштування скверу.
викидів авто шляхом висадки дерев та
інших зелених насаджень.
Загальна сума: 195 100 грн.
Загальна сума по проектам за весь період складає:
780 851,87 грн. у т.ч. мат. цінності на суму: 14 952,37 грн.

Грудень 2020квітень 2021

190 000,00 грн.

