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ЗВІТ 

про виконання проекту «Все буде добре. 2020» 

 

Назва проекту – «Все буде добре. 2020» 

Регіон реалізації проекту – м. Київ 

Договір № 16 від 26.04.2012 р., дод. угода № 16.380 від 25.11.2019 р. 

Бюджет проекту – 33 400,00 грн. 

Категорія проекту – ЗДОРОВ’Я  

Назва оператора допомоги – БФ «СВІЧАДО» 

Код неприбутковості оператора допомоги – 0036 

ПІБ та посада контактної особи – Титаренко Тетяна Леонідівна, адміністратор         

 

Цього року проект «Все буде добре. 2020», не зважаючи на карантинні 

обмеження пов'язані з COVID-19, забезпечив Колесниковій Катюші проходження 

двох курсів реабілітації у Міжнародній реабілітаційній клініці професора Козявкіна:  

 з 22.06.2020 року по 03.07.2020 року; 

 з 26.10.2020 року по 06.11.2020 року. 

Інтенсивна нейрофізіологічна реабілітація цього разу включала у себе комплекс 

усіх процедур, які є у даному закладі: масаж, рефлексотерапія, лікувальна 

гімнастика, мобілізація периферичних суглобів, апітерапія, механотерапія, бігова 

доріжка, віброекстензор, світлотерапія, орофаціальний масаж та комп'ютерна 



ігротерапія. Основною і найефективнішою залишається нейрофізіологічна корекція 

хребта за унікальною методикою професора Козявкіна, яка в системі з 

вищеперерахованими процедурами дає, безсумнівно, позитивну динаміку у розвитку 

дівчинки. 

В результаті проведеного лікування стан Катюші значно покращився, а саме: 

суттєво зменшився м'язовий тонус, особливо у стопах; збільшився об'єм пасивних і 

активних рухів у суглобах; з'явилася впевненіша хода на біговій доріжці, а на 

вертикалізаторі вона досить впевнено і триваліше по часу стоїть; покращилося 

кровопостачання стопок ніжок, що дає можливість легко одягати їй взуття; краще і 

швидше виводить стопу у правильне положення; рівніше утримує спину під час 

сидіння з підтримкою і у візочку; в емоційному плані стала ще більше уважніша, 

зконцентрованіша, терпляча, витриваліша, активніша і контактніша; покращився її 

сон та апетит.  

За словами батьків та лікарів Катрусі, у яких вона спостерігається з 

народження, систематичне і регулярне проходження даних курсів лікування у цій 

клініці допомагає уникнути операційного втручання на стопах ніжок та підтримує 

дівчинку у пубертатний період, що, без перебільшення, надзвичайно цінно, вкрай 

важливо та життєво необхідно для неї. 

Сердечно дякуємо усім чуйним людям, хто долучився до збору коштів, і 

наближає Катюнічку до найзаповітнішої мрії – самостійно ходити. 

За умовами Договору між Оператором Допомоги та УББ звіт надається не 

пізніше 30 календарних днів з моменту завершення Благодійного проекту, але у 

зв’язку з оголошенням карантину на рівні всієї держави з приводу COVID-19, була 

відсутня можливість отримати оригінали документів. Саме тому звіт подається з 

затримкою. 

 

 

Голова правління БФ «СВІЧАДО» 

Ярославський Я.В.                                                   _____________________ 


