Витрати по проектам Міжнародного благодійного фонду «Україно! Я за тебе!»
за 2015 р.
№
п/п
1

Напрями діяльності

Проекти

Дитячі будинки, школиінтернати

1. Проект «Подаруй дитині радість!» - допомога дітям, батьки яких загинули або
постраждали в ході проведення АТО та діткам з малозабезпечених сімей в
проведенні Новорічного свята.
2. Проект «Смарагдове місто» - психологічна реабілітації дітей із зони військових
дій. Облаштування мотузкового парку «Лісова застава».
3. Проект «Здорові діти» - організація літнього оздоровчо-спортивного табору
BXTL на території бази «Лісова казка» для оздоровлення та відпочинку 98 дітей з
малозабезпечених та багатодітних сімей, сімей переселенців з Криму та сходу
України.
4. Благодійна акція разом з БО «Клуб Добродіїв» - придбання путівок на
оздоровлення 5 дітей, які позбавлені батьківського піклування на базі «Мрія» на

Загальна сума:
239 126,57 грн.

Витрати
1 817,99 грн.
6 196,00 грн.

171 101,39 грн.

10 000,00 грн.

узбережжі Азовського моря.
5. Проект «Диво починається з мене», який спрямований на допомогу
Андріївській
спеціальній
загальноосвітній
школі-інтернату
Новосанжарського району, Полтавської області та КЗ «Дніпропетровський 21 114,19 грн.
дитячий будинок-інтернат, м. Дніпропетровськ (ремонт, меблі, посібники,

2

Дитячі лікарні, пологові
будинки, медичні центри та
онкологічні заклади
Загальна сума:
632 075,57 грн.
(матер.цінності на суму
902 599,12 грн.)

спортінвентар, подарунки).
6. Благодійна акція для Часовоярської спеціальної загальноосвітної школиінтернат № 8 Донецької обласної ради (холодильник та верстати).
7. Благодійна акція для ЗОГОСІ «Людям потрібні люди» - подарунки до Дня
Святого Миколая.
8. Проекту «Надія є!» - допомога Національному інституту раку в придбанні
моноклональних антитіл для ранньої діагностики раку.
9. В рамках проекту «Світ, я чую тебе!» (ІІ етап) організація та проведення
тренінгу з слухомовної реабілітації слабочуючих дітей Київського центру проблем
слуху та мовлення «СУВАГ» в санаторії «Орлятко» пгт.Ворзель.
(ІІІ етап) придбання медичного обладнання – ЛОР-установка лікувальнодіагностична для Центру СУВАГ.
10. Допомога Українській дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ» в
придбанні медичного лапороскопічного обладнання для відділення ургентної
хірургії.
11. Благодійний проект спільно з індійським представництвом фірми «Нова
Хелскер» щодо забезпечення медичних установ Дніпропетровської, Полтавської,
Запорізької, Миколаївської, Харківської областей медичними препаратами.

23 897,00 грн.
5 000,00 грн.
5 405,00 грн.
19 000,00 грн.

478 000,00 грн.
113 671,07 грн.
(матер.цінності на суму)
902 599,12 грн.

12. Благодійний проект «З подякою за життя» - допомога госпітальному 15 999,50 грн
відділенню геріартричного центру Київської міської клінічної лікарні № 10 м Києва

3

Допомога військовим
Загальна сума:
5 089 888,43 грн.

4

Екологія

Загальна сума:
443 428,30 грн.

5

Допомога людям
похилого віку
Загальна сума

168 518,65 грн.

6

Допомога талановитій
молоді.
Загальна сума:

33 558,00 грн.
7

Розвиток спорту в Україні
Загальна сума:
86 691,79 грн.

13. Проект «Повертайся живим» - забезпечення засобами безпеки, одягом, 5 089 888,43 грн. у т.ч.
технічним обладнанням, продуктами харчування, ліками, засобами гігієни, та інш. мат.цін. на суму
українських військових, які беруть участь в АТО у східних регіонах України.
3 275066,00 грн.)
15.Допомога Закарпатській науково-дослідній станції лососівництва та відтворення
зникаючих видів риб ІРГ НААН України в фінансуванні робіт по збереженню
рідкісних та зникаючих відів лососевих риб.
16. Проект «РобимГуд» - облаштування дитячо-юнацького спортивно-оздоровчого
майданчику у парку Оболонського району.
17. Проект «Чисте місто» - проведення всеукраїнського суботника «Україна-чиста
країна», покращення благоустрію відпочинкових місць, довкілля.
18. В рамках проекту «Купив авто? Посади дерево!», жовтнева акція 2015 рокувисадка садженців дерев, кущів, рослин спільно з компанією ТОЙОТА за адресою:
м. Київ, Московський пр.24-б.
19. Благодійна акція для фонду «Щаслива лапа» в рамках платформи «Мурахи»
20. Проект «Згадай про мене» - допомога одиноким пенсіонерам м. Києва
продуктами харчування, ліками та інш.
21. Проект «Кохання довжиною в життя» - привернення уваги молоді та більш
старшого покоління до того, як будувати тривалі щасливі відносини в шлюбі.
Проведення ряду заходів: фотовиставки «Історія життя», ретро-дискотеки,
концерту, на якому було вручено подарунки – побутову техніку, оздоровчі путівки,
здійснена оплата операції на очі.
22. В рамках проекту «Інтелектуальна міць України - надання благодійної
допомоги на оплату поїздки в м. Леобен 5 учням і керівнику команди
Рішельєвського ліцею з м. Одеси (участь у XVII Австрійському турнірі з фізики з
30 квітня по 2 травня 2015 року).
23. Проект «Забіг Миру» - проведення пробігу по 40 країнах Європи з метою
поруляризації ідеї МИРУ.
24. Допомога 5-ти середнім школам м. Києва в придбанні спортивного обладнання
– комплексів для гри в стрітбол.

25. Розпочався проект «Здорові діти – здорова нація», в рамках якого буде
проводитись закупка необхідного спортивного інвентаря для шкіл, ДЮСШ
та шкіл-інтернатів, а також заходи популяризації здорового способу життя
серед школярів молодших та старших класів. Великосолтанівська ЗОШ І
– ІІ ступенів (спортінвентар)

40 000,00 грн.
1 200,00 грн.
16 089,32 грн.
384 885,98 грн.
1 253,00 грн.
134 838,75 грн. в т.ч.
(мат.цінност. на суму
127 267,49 грн.)
33 679,90 грн. в т.ч.
(мат.цінност. на суму
13 910,00 грн.)

33 558,00 грн.
60 000,00 грн.
197 500,00 грн.
26 691,79 грн.
3 581,50 грн. (мат.ц.)

8

Адресна допомога
(в т.ч. і через Біржу
благодійності)

9

Загальна сума:
186 131,09 грн.
Культура та мистецтво,
охорона культурної
спадщини

26. Допомога Хемій Соломії на лікування
179 935,77 грн.
27. Домомога Гулковській Юлії (консультація після операції)
6 195,32 грн.
28. Допомога дівчинці Чорбі-Недолі Ніколь, 11 років, у якої не виробляється
гормон росту.
Проект триває
29. Благодійний проект «Чудовишиванки», ремонтні роботи в приміщенні
галереї-майстрерні народної майстрині декоративно-прикладного мистецтва Марії
Іванівні Зарембської. Пройшла виставка робіт вишиванок.
Проект триває
30. Розпочався соціальний проект «Надихаємо Любов’ю», метою є створення
яскравих, виразних витворів художнього мистецтва –«муралів», що позитивно Проект триває
впливатимуть на атмосферу міста.

Загальна сума по проектам за весь період:
7 834 250.92 грн.
у т.ч. мат. цін. на суму 4 294 605.24 грн.

