Витрати по проектам Міжнародного благодійного фонду «Україно! Я за тебе!»
за 2010 рік
№ п/п

Напрямок

Проекти

1.

Дитячі будинки,
школи- інтернати та
спортивні школи

1) Продовження проекту «Тепло дітям!». Мета проекту: реконструкція
приміщень Київського міського будинку дитини ім. Городецького, смт.
Ворзель, під відділення початкової медико-соціальної реабілітації.
2) Назва проекту «Подаруй дитині радість!». Мета: в рамках реалізації проекту
здійснювалась реконструкція будівлі Мостищенської школи-інтернату с.
Мостище Макарівського району Київської області та благоустрій прилеглої
території. Зокрема, ремонт даху будівлі, облаштування іграшкового та
спортивного майданчиків для дозвілля вихованців інтернату з особливими
потребами, створення затишної зеленої зони навколо.
3)Назва проекту «Дарую любов дітям!». Мета проекту: допомога дітям
Вишгородського районного дитячого будинку змішаного типу «Сонячний»
в с.Жукін Вишгородського району, проведення ремонтних робіт, облаштування
кімнати-їдальні, придбання побутової техніки, організація відпочинку дітей.
4) Назва проекту «Здорові діти!». Мета проекту: допомога у придбанні
реабілітаційних тренажерів та іншого тренувального обладнання для
відновлення моторних функцій дітей, які страждають органічним ураженням
нервової системи та опорноруховим параличем (ДЦП) для реабілітаційних
центрів міст Києва, Кременчука і Одеси.
5) 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.
6) Проведення акції у співпраці з Міжнародною благодійною фундацією
«Отчий дім». Мета: оздоровлення та відпочинок дітей.
7) Назва проекту «Зігрій дитинство турботою!». Мета проекту: надання
цільової допомоги – заміна вікон, будівельні матеріали, сантехніка, ремонт
приміщення, дитяче харчування, миючі засоби, предмети гігієни, меблі Дитячому центру соціально-психологічної реабілітації «Мрія
Переяславщини», с. Циблі Київської області, Переяслав-Хмельницького р-ну.
8) Назва проекту «Даруємо красу дітям!». Мета проекту: створення
повноцінних умов життя, розвитку та виховання дітей, що знаходяться у
«Таращанському навчально-реабілітаційному Центрі», смт. Тараща

Загальна сума:
1 393 647,61 грн.

Витрати
1) - 29 600,00 грн.
2) - 21 400,00 грн.

3) - 82 647,61 грн.

4) - 634 000,00 грн.

5) – 16 000,00 грн.
6) - 13 000,00 грн.
7) - 300 000,00 грн.

8) - 57 000,00 грн.

2.

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

Загальна сума:
1 274 938,20 грн.

Київської області. Даний центр є навчально-виховним та корекційновідновлювальним закладом освіти для дітей із психофізичними вадами
(гранична інтелектуальна недостатність, ранній дитячий аутизм, легка розумова
відсталість, помірна розумова відсталість, дитячий церебральний параліч).
9) Назва проекту «Подаруй дитині надію!». Мета проекту: збір коштів для
облаштування бальнеологічного дитячого центру зі створенням лікувального
корпусу ранньої медико-санітарної реабілітації, кабінетами ЛФК та
водолікувальними приміщеннями в Київському міському будинку дитини ім.
Городецького, смт. Ворзель.
1) Назва проекту «Свято життя!». Мета проекту: придбання медичного
обладнання – фетальний монітор CADENSE 2 для Путивльської районної
центральної лікарні (пологове відділення) м. Путивль Сумської області.
2) Надання благодійної допомоги Київським міським клінічним лікарням №
2, № 3.
3) Надання благодійної допомоги Київському міському центру
репродуктивної та перинатальної медицини (КМЦРПМ) –для облаштування
території центру: поставка та встановлення воріт, будівельні матеріали,
конструкціїї ПВХ; медичне обладнання (резектоскоп), медичне устаткування.
4) Назва проекту «Здорові діти!». Мета проекту: придбання апарату
ультразвукової діагностики для кабінету УЗД Дитячої поліклініки Каховської
районної лікарні для проведення якісного медико-діагностичного обстеження
дітей різного віку, зокрема новонароджених.
5) Надання благодійної допомоги ДУ «Національний Інститут раку»,
ремонтні роботи у відділенні денного стаціонару клініки № 2.
6) Назва проекту «Подих життя!». Мета проекту: збір коштів на придбання
апарату штучної вентиляції легенів Newport E100m в комплекті для
неонатологічного відділення Національної дитячої спеціалізованої лікарні
«ОХМАТДИТ» для дітей, які народилися з екстремально малою масою тіла.
7) Назва проекту «Здорові діти!». Мета проекту: збір коштів для придбання
життєво необхідного медичного обладнання для лікування та догляду за
немовлятами, які знаходяться у пологовому відділенні Бориспільської
центральної районної лікарні Київської області.
8) Назва проекту «Подаруй дитині турботу!». Мета проекту: забезпечення
Київської міської клінічної лікарні № 2 апаратом «Дерматом» та іншими
необхідними хірургічними інструментами для своєчасної медичної допомоги в
дитячому опіковому відділенні, також була надана цільова допомога трьом

9) - 240 000,00 грн.

1) - 30 132,00 грн.
2) – 50 000,00 грн.
3) – 495 274,89 грн.

4) - 210 000,00 грн.

5) – 80 992,00 грн.
6) - 148 000,00 грн.

7) - 90 990,00 грн.

8) - 169 549, 31 грн

3.

4.

5.

Допомога людям похилого
віку
Загальна сума:
180 000,00 грн.
Екологія
Загальна сума:
16 000,00 грн.
Проекти адресної допомоги
та позапроектна допомога
Загальна сума:
13 000,00 грн.

сім’ям хворих дітей.
1) Проект «Тепла осінь!». Мета проекту: надання благодійної допомоги
ветеранам сцени «Будинку ветеранів сцени ім. Н.М. Ужвій», Пуща Водиця, м.
Київ.

1) - 180 000,00 грн.

1) В рамках проекту «Посади дерево!» проведено заходи: восени 2010 року 1) – 16 000,00 грн.
акція на Харківському масиві по вул. Григоренка, 18 за участю компанії
«ТОЙОТА –Украєна» – висадка зелених насаджень; взято участь у Другій
міжнародній конференції на тему: «Результативна благодійність» 28.10.2010 р.
1) Благодійна допомога дітям - вихованцям Центру сімейного виховання 1) - 13 000,00 грн.
«Моя сім’я» при МФБ «Отчий дім» на оздоровлення та відпочинок.
По проектам: 1 215 905,76 грн.;
мат. допомога : 1 661 680,05 грн.
Загальна сума за весь період: 2 877 585,81 грн.

Фінансовий звіт Міжнародного благодійного фонду "Україно! Я за тебе!" за 2010 рік
гривня
січень
95686,36
55445,22

лютий
37432
50832,93

березень
284554,51
314229,74

квітень
420782,63
408449,78

травень
5434,42
23997,29

червень
23600
33331,53

липень
12178
18234,61

серпень
24173,51
8491,48

вересень
43851,87
23001,45

жовтень
47004,91
100895,9

листопад
197102,1
155601,98

грудень
29314,99
81638,55

ВСЬОГО
1221115,3
1274150,44

95686,36

37432

284554,51

420782,63

5434,42

23600

12178

24173,51

43851,87

47004,91

197102,1

29314,99

1221115,3

95686,36

37432

284554,51

420782,63

5434,42

23600

11000
1178

23502
671,51

43166,85
685,02

46495
509,91

196749,66
352,44

28750
564,99

1217153,43
3961,87

ВИДАТКИ (у
грошовій формі)

53932

50000

313633,96

406542

22279,14

18807,52

10525

5193,1

20731,79

93670

153290

67301,25

1215905,76

Адміністративні
видатки

1513,22

832,93

595,78

1907,78

1718,15

14524,01

7709,61

3298,38

2269,66

7225,88

2311,98

14337,3

58244,68

НАДХОДЖЕННЯ
ВИДАТКИ
НАДХОДЖЕННЯ
Благодійна
допомога
Пасівні доходи
Надходження (у
натуральній формі)

