Витрати по проектам Міжнародного благодійного фонду «Україно! Я за тебе!»
за 2009 рік
№ п/п

Напрямок

Проекти

1.

Дитячі будинки, школиінтернати

1) Проведення акції в Прилуцькій виховній колонії м. Прилуки Чернігівської
області. Мета: допомога в придбанні меблів для Прилуцької виховної колонії м.
Прилуки Чернігівської області.
2) Назва проекту «Заради життя!». Мета проекту: ремонтні роботи в
«Будинок дитини № 1» м. Дніпропетровська. Проведення акції: «Тренінг».
Мета: допомога Вінницькій обласній школі-інтернату для дітей сиріт.
3) В рамках загального проекту «Шлях дітей 2009», що включає 10 дитячих
будинків в Київській області, для проекту «Зроби дитину щасливою!» друк
інформаційних матеріалів.
4) Назва проекту «Тримай спинку рівно!» - проведення заходів, які
підтримують профілактику сколіозу. Мета проекту - 10 українських шкіл: у м.
Києві, Мелітопольський НВК № 16 «Д/с-ш-ВУЗ» МРР та у селі
Житомирської області – встановлення антисколіозних парт. Участь спонсорів,
партнерів та засобів масової інформації оцінюється на суму понад 100 тис. грн.
Але більшість цієї суми - це вартість послуг та ресурсів, що вдалося залучити, а
не гроші. Встановили перших 5 повноцінних класів.
5) Назва проекту «Будь внеском для дітей!». Мета проекту: першочерговим
завданням проекту, спрямованого на підтримку дітей-інвалідів, є добровільний
збір коштів для обладнання сенсорної кімнати у Кузнецовську Рівненської
області та встановлення дитячого майданчика у Залучанському дитячому
будинку-інтернаті Снятинського району Івано-Франківської області.
6) Назва проекту «Тепло дітям!». Мета проекту: реконструкція погорілої
господарської будівлі. Київського міського будинку дитини
ім.
Городецького, смт. Ворзель.
7) Назва проекту «Свято життя!». Мета проекту: надання благодійної допомоги
дітям з розумовими та фізичними вадами, що мешкають у Конотопському
дитячому будинку-інтернаті (для дівчат) Сумської області.
1) Назва проекту «Здорові діти!». Мета проекту: придбання медичного
обладнання (ендоскоп торгової марки PENTAX: бронхофіброскоп FB-10V) для
Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Щупика.
2) Продовження проекту «Перший подих!». Мета проекту: надання благодійної

Загальна сума:
243 669,44 грн.

2.

Дитячі лікарні, пологові
будинки, медичні центри та
онкологічні заклади.

Витрати
1) - 5 980,00 грн.
2) - 16 000,00 грн.

3) - 3 000,00 грн.
4) - 2 300,00 грн.

5) – 55 564,24 грн.

6) - 157 325,20 грн.
7) - 3 500,00 грн.
1) - 82 500,00 грн.
2) - 121 178,33 грн.

Загальна сума:
773 548,33 грн.

3.

Допомога людям
похилого віку
Загальна сума:
225 510,60 грн.

допомоги Київській міській дитячій клінічній інфекційній лікарні
(КМДКІЛ) – медичне обладнання (дефібрилятор, насос шприцевий), медичні
препарати.
3) Надання благодійної допомоги: ДУ «Науковий центр радіаційної
медицини» - медичне обладнання (шприцевий насос Perfusor compact S,
інфузійний насос Infusomat FmS 8715548).
4) В рамках проекту «Врятуй життя дитини!» надання благодійної допомоги
Міській дитячій лікарні ім. Резника в м. Одесі – медичне обладнання;
Рівненському пологовому будинку – медичне обладнання «Кровез».
5)Надання
благодійної
допомоги
Київському
міському
центру
репродуктивної та перинатальної медицини
(КМЦРПМ) – медичне
обладнання.
6) Назва проекту «Милосердя – це ти!». Мета проекту: збір коштоів для
закупівлі: медичні препарати (геримакс женьшень), кисневий концентратор,
візок для перевезення хворих, препарат «Дюрагезик», продукти харчування,
лави для зимнього саду в Київський хоспіс (вул. Верховинна, 69) відділення
післяопераційної реабілітації.
7) Надання благодійної допомоги ДУ «Національний Інститут раку» медичне обладнання (мікроскоп); ремонтні роботи.
8) Назва проекту «Вчись рятувати життя!». Мета проекту: придбання
устаткування для моделювання реанімації дорослої людини в Український
науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф; м. Київ, вул. Братиславська, 3.
1) Назва проекту «Тепла осінь!». Мета проекту: надання благодійної допомоги
малозабезпеченим та самотнім пенсіонерам Подільського району м. Києва та
підопічним Ржищівського геріатричного пансіонату м. Ржищів, Київської
області. В ході проекту для літніх людей було придбано необхідні ліки,
медична апаратура та техніка, памперси для дорослих, ортопедичні
протипролежневі матраси, миючі засоби та засоби гігієни, електротовари, одяг,
продукти та ін. Крім цього, організовано надання юридичних послуг,
господарсько-матеріальної допомоги, медичної допомоги: обстеження,
офтальмологічні операції.
2) Продовження проекту «Тепла осінь!». Мета проекту: надання благодійної
допомоги малозабезпеченим та самотнім пенсіонерам Подільського і
Соломенського районів м. Києва та підопічним Ржищівського
геріатричного пансіонату м. Ржищів, Київської області.
3) Закінчення проекту «Тепла осінь!». Проект присвячено наданню домоги
малозабезпеченим і самотнім пенсіонерам Подільського та Дніпровського
районів м. Києва, підопічним Ржищівського та Бородянського геріатричних
пансіонатів.

3) - 53 980,00 грн.
4) - 19 200,00 грн.
5) – 120 000,00 грн.
6) - 152 000,00 грн.

7) – 154 690,00 грн.
8) – 70 000,00 грн.

1) - 9 144,00 грн.

2) - 6 366,60 грн.

3) - 210 000,00 грн.

4.

Екологія

Загальна сума:
71 943,30 грн.

5.

Проекти адресної допомоги
та позапроектна допомога

1) Назва проекту «Посади дерево – вдихни життя!». Реалізіція проекту:
21 березня було висаджено 450 берез на розі вул.Драйзера і пр.Маяковського. В
цей день мешканці Троєщини та колективи різних компаній міста Києва, які
прийшли на посадку дерев підтримали акцію. 22 березня у парку «Борцям за
свободу і незалежність України» было висаджено 600 берез у формі серця. Ця
акція, завдяки трансляції сюжетів в новинах декількома каналами привернула
увагу суспільства до проблем екології та облаштування наших міст. 3 квітня в
парку Слави было висаджено ще 150 берез. Акція прошла при підтримці
компанії Phillips. 26 квітня ініціативна група організувала прибирання парку
«Совки» біля вулиці Жмеринської, Святошинского району.
2) Назва проекту: «Чисте місто!». Реалізіція проекту: акція « У День міста буде
чисто!» відбулась 31 травня 2009 року, в День Києва біля двох сотен учасників
акції прибирали територію зони відпочинку біля озера «Вирлиця» на
Харківському масиві від сміття, після чого із присутніх людей було зроблено
живий напис «Чисте місто!». Такий екологічний флеш-моб - перший в Україні.
В проекті приймала участь компанія «КомЭнерго» (15 міст України). В рамках
проекту придбано 1 655 урн на загальну суму 248 300,00 грн. для міст:
Житомир - 60 шт.; Тернопіль - 120 шт.; Суми - 50 шт.; Харків -150 шт.; Луганска
область ( Рубежное, Антрацит, Свєрдловськ) - 250 шт.; Запоріжська область
(Бердянськ, Мелітополь) - 400 шт.; Дніпропетровська область (Новомосковськ,
Нікополь) - 190 шт.; Донецька область (Краматорськ, Константинівка) - 335
шт.; Харківська область ( Крупянськ, Армянськ) - 100 шт.
3) Акції в рамках екологічного фестивалю «HOME»:Трансляція анонсу фільму
«Home» на телеканалі «ТОНІС».20 червня 2009 рку показ фільму «Home» - м.
Київ, площа Майдан Незалежності.Організація прес-конференції щодо показу
фільму «Home»; запрошення представників ЗМІ, модерація прес-конференції,
моніторинг преси, радіо та телебаченн.
4) В рамках проекту «Чисте місто!» екологічна акція «Бобринець – місто
комфортного життя!». Мета: збір та утилізація сміття, озеленення міста
Бобринець; передбачається розвиток зеленого туризму.
5) В рамках проекту «Посади дерево!» 26-28 вересня 2009 року проведення
екологічної акції по озеленню міста під час якої були висаджені в парку
«Позняки» біля дитячого майданчика дерева та кущі – клени, черемшина, липа,
барбарис Тунберга, спірея Ван-гута, форзиція Лінвуд. У проекті брали участь
компанії: «ТОЙОТА –Украєна», «Ніссан-Україна», Благодійний фонд «Крона»
та представництво місії ООН в Україні.
1) Назва проекту «Тепло - дітям!». Мета проекту: надання благодійної
допомоги сім’ї Герасименко: Микола - 23 роки, Юрій - 11 років та Антон 8
років, які залишилися без батьків, Макарівський район Київської області.
Закупівля будівельного матеріалу для утеплення будівлі, обладнання системи

1) - 10 448,00 грн.

3) - 20 045,70 грн.

5) - 41 449,60 грн.

1) - 45 450,00 грн.

Загальна сума:
74 149,75 грн.

опалення, демонтаж та монтаж кровлі, металопластикові конструкції.
2) Благодійна допомога на будівництво храму УПЦ Київського Патріархату – 2) - 10 000,00 грн.
Свято-Покровська Церква в с. Літки Київської області.
3) Благодійна допомога Журу Юрію Миколайовичу, м. Київ, на придбання 3) - 11 271,75 грн.
медикаментів.
4) Благодійна допомога Струж Ірині Василівні, м. Соколь Львівської області, 4) - 7 428,00 грн.
на придбання медикаментів.
Загальна сума по проектам за весь період: 1 388 821,42 грн.

