Благодійні проекти МБФ «Україно! Я за тебе!», які реалізуються у 2022 році
№
п/п

Напрямок,
назва проекту та мета проекту

1.

Допомога захисникам
Проект «БРОНІКИ ДЛЯ КОТИКІВ»
Мета: надати якісну допомогу у вигляді
бронежилетів для наших захисників

Ціль використання коштів

Терміни дії
проекту

Зібрані кошти,
мат.цін.(грн.)

Проектом передбачено збір коштів на гуртову закупівлю 10 тисяч
метрів спеціальної тканини, спеціальних металевих плит
ARMOX500 та ARMOХ600, допомога у виготовленні
бронежилетів на українському підприємстві. Для проекту
створений окремий лендінг та сторінка https://armor.yazatebe.com/

Розпочато у
лютому

331 300, 84 грн.

Інколи комунікації вирішуюють все. Чим краще комунікації – тим
краще результат. Проект направлений на закупівлю засобів
телекомунікаційного зв’язку для Генерального штабу ЗСУ.

Розпочато у
лютому

1 796 374, 94 грн.

Проектом передбачено збір коштів та участь у створенні БпЛА
спеціального призначення. БпЛА в майбутньому можуть
використовуватися як підрозділами ЗСУ, ТерОборони так і для
гуманітарних цілей.

Розпочато у
лютому

1 597 288, 00 грн.

Загальна сума: проектом не визначено
2.

Допомога захисникам
Проект «НА ЗВ’ЯЗКУ!»
Мета: підвищити якість зв’язку головних
комунікаційних вузлів України

Загальна сума: проектом не визначено

3.

Допомога захисникам
Проект «ВАМ ПОСИЛКА»
Мета: підвищити обороноздатність
окремих підрозділів ЗСУ шляхом
модернізації деяких видів БпЛА для
виконання спеціальних цілей

Загальна сума: проектом не визначено

4.

Допомога постраждалим від війни
Проект «ВІДКРИТА РАНА»
Мета: допомогти пораненим внаслідок
війни проти російської федерації

Розпочато у
лютому

444 175,80 грн.

Метою проекту є збір коштів задля оснащення спеціальних
підрозділів ССО цифровими радіостанціями Motorola та Hytera.
Натомість аналоговим моделям пропонується забезпечити
підрозділи високоякісним цифровим зв’язком.

Розпочато у
лютому

10 062 672,24 грн.

Проект з доставки, консолідації та розподілення гуманітарної
допомоги з країн Європейського Союзу, США, Великобританії та
інших країн світу. Проект потребує підтримки на пальне, адже
логістичні витрати, при сьогоднішньому рівні цін на паливо
складають основну складову бюджету проекту.

Розпочато у
лютому

348 000,00 грн.

Проектом передбачено збір коштів для закупівлі спеціального
медичного обладнання та препаратів для терапії ран, а саме:
для апарату та комплекту матеріалів систем VAC/
ACTIVAC, які необхідні для забезпечення роботи систем для
терапії ран відємним тиском (389 595, 80 гривень);
вакуумного насосу (VAC) для терапії ран NP32
(виробництва компанії HEACO) для відділення травматології
центральної районної лікарні Києво-Святошинського району м.
Боярка
(123 500 гривень).

Загальна сума: 513 095,80 гривень
5.

Допомога захисникам
Проект «INTELLIGENCE &
DIGITALIZATION EVERYWHERE»
Мета: вивести на якісний рівень зв’язку
окремі підрозділи ССО ЗСУ

Загальна сума: проектом не визначено
6.

Гуманітарна допомога
Проект «ВДЯЧНІ ЗА ДОПОМОГУ»
Мета: допомогти людям та тваринам,
постраждалим внаслідок війни проти
російської федерації

Загальна сума: проектом не визначено

7.

Допомога захисникам
Проект направлений на допомогу армії, добровольцям та членам їх
родин, в тому числі реабілітації, фінансової допомоги у разі
поранення чи загибелі, в тому числі:

Проект «Підтримка армії, українських
добровольців та членів їх родин»
Мета: допомогти армії, українським
добровольцям та членам їх родин

-

-

Розпочато у
лютому

767 602,45 грн.

Розпочато у
лютому

487 226,07 грн.

співробітництво та взаємна благодійна допомога з благодійною
організацією «Міжнародний Благодійний Фонд «Гелп АС Гелп
ЮА» ;
допомога батальону «Реванш»

Загальна сума: проектом не визначено
8.

Допомога захисникам
Проект «Нагальні потреби Армії »
Мета: допомогти окремим підрозділам
ЗСУ

Проект направлений на допомогу окремих підрозділів ЗСУ в тому
числі 72 окремій механізованій бригаді ім. Чорних Запорожців та
іншим.

Загальна сума: проектом не визначено
9.

Допомога дітям з особливими
потребами
Проект «Світ! Я чую тебе!»

В умовах війни без ризику для здоров’я дітей після кохлеарної
імплантації було продовжено онлайн реабілітаційну сесію Верба
Мета : реабілітація 30 дітей з проблемами онлайн. Проведено десятиденний інтенсивкурс (210 індивідуальних
слуху та мовлення після кохлеарної
занять) фахівцями: (сурдопедаг, 2 логопеда, музичний терапевт).
імплантації
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.
Загальна сума по проектам за весь період складає:
15 935 640, 34 грн.
у т.ч. матеріальні цінності на суму: 0 грн.

101 000,00 грн.

