Витрати по проектам Міжнародного благодійного фонду «Україно! Я за тебе!»
за 2014 рік
№
п/п
1.

Напрямок

Проекти

Дитячі будинки, школиінтернати

1. Проект «Подаруй дитині свято!» - допомога школі-інтернату №4 для
слабозрячих дітей, Пуща-водиця.
Зроблено ремонт спортзали, закуплено та передано матраси для ліжок,
організаовано новорічне свято для дітей школи-інтернату.
2. Новорічні подарунки дітям-переселенцям зі сходу.
Новорічний подарунок Лужевському Богдану (спорт. форма, м’яч, бутси), батько
якого загинув на сході України.
3. Проект «Чиста вода – здорові діти» - збір коштів на придбання та установку
системи очистки води для дитячого будинку «Надія», Київська обл., с. Мокрець.
4. «Сонячний автобус» - здійснення усвідомленої благодійності шляхом

Загальна сума:
75 833,32 грн.
2.

Дитячі лікарні,
пологові будинки, медичні
центри та онкологічні
заклади
Загальна сума:
578 637,60 грн.

3.

Допомога військовим
Згальна сума:
8 697339,48 грн., в т.ч. мат.
цінності на суму:
4567332,14 грн.

Витрати
28 512,00 грн.
1255,00 грн. (мат. цін.)
46 066, 32 грн. (мат. цін.)

створення умов для доставки «Сонячним автобусом» до віддалених дитячих
будинків педагогів, психологів, митців, волонтерів з метою психологічної та
соціальної адаптації дітей з особливими та обмеженими можливостями до
повноцінного життя в сучасному суспільстві.
Проведено дитячі майстер-класи.

38 744,00
(кошти не використані)
проект триває

5. Проект «Світ, я чую тебе» - збір коштів на придбання аудіометра для ранньої
діагностики слуху у дітей для Центру «СУВАГ» .

373 839,00

6. Проект «Друге дихання» - допомога Київській дитячій клінічній лікарні №1,
відділенню анестезіології з койками інтенсивної терапії щодо придбання 4
інфузійних апаратів.

80 363,60 грн

7. Проект «Перший подих» - допомога лікарні ОХМАТДИТ щодо придбання
115 804, 40 грн.
кювезів для новонароджених.
8. Проект «Надія – є!» -допомога Національному інституту раку щодо придбання
моноклональних антитіл для ранньої діагностики ракових пухлин._______________

8630,60 грн.
____________________________________

9. Проект «Повертайся живим» - забезпечення засобами безпеки, одягом, 8 697339,48 грн.,
технічним обладнанням, продуктами харчування, ліками, засоби гігієни, та інш. в т.ч. мат. цінності на суму
українських військових та інш. силових структур, які беруть участь в АТО у 4567332,14 грн.
східних регіонах України
проект триває

4.

Екологія

10. Проект «Озеленимо планету разом!» - висадка дерев на землях Бродівського 221 417, 80 грн.
лісгоспу спільно з компанією ІВ РОШЕ за участю учасників Фонду, волонтерів,
школярів та працівників лісгоспу у м.Броди, Львівської області.

Загальна сума:
11. Проект «Купив авто? Посади дерево!» - висадка 200 саджанців сакури, 194 000, 00 грн.
_____415 417,80 грн.________ секвойї, дубу, липи спільно з компанією ТОЙОТА за адресою:Московський пр.26-б _________________________
12. Проект «Кохання довжиною в життя» - привернення уваги молоді та
5.

Допомога людям
похилого віку
Загальна сума

33 679,50 грн.
6.

Допомога талановитій
молоді

Загальна сума:

57 654,00 грн.

7.

Адресна допомога
(через Біржу благодійності)

більш старшого покоління до того, як будувати тривалі щасливі відносини в
шлюбі. Проведення ряду заходів: фотовиставки «Історія життя», ретродискотеки, концерту, на якому було вручено подарунки – побутову техніку, 33 679,50 грн.
оздоровчі путівки, здійснена оплата операції на очі.
13. Проект «Інтелектуальна міць України - надання благодійної допомоги

на оплату поїздки до Казахстану (Алма-Ати) 7 учасників - Українського
фізико-математичного ліцею Київського національного університету 57 654,00 грн.
ім.Т.Г.Шевченка, Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» та Київської
гімназії «Академія» на 11 Жаутиківську міжнародну олімпіаду з фізики,
математики та інформатики, яка пройшла 17 січня 2015 року. Наші учні
завоювали 2 золоті медалі, 4 – срібні та 1 – бронзову.
14. Передача меблів (столи, шафи, тумбочки) для класів Українського
фізико-математичного Київського національного університету ім. мат. цінності на суму
Т.Г.Шевченка,
7 950,00 грн.
15. Допомога Гулковській Юлії на лікування.
16. Допомога Петренко Олександру на операцію.
17. Допомога Глібу Похтелю на лікування.

Загальна сума:
606 573,54 грн.

Загальна сума по проектам за весь період:
10 млн. 465 тис. 135,24 грн.
у т.ч. матеріальних цінностей на суму: 4 622 603,46 грн.

32 589,68 грн.
313 992, 60 грн.
259 991,26 грн.

Фінансовий звіт Міжнародного благодійного фонду "Україно! Я за тебе!" за 2014 рік
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квітень
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