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Директору Міжнародного  

благодійного фонду 

«Українська Біржа Благодійності» 

Гуцал І.А. 

Голова правління  

«Благодійний фонд «СВІЧАДО» 

Ярославський Я.В. 

 

ЗВІТ 

про виконання проекту «Порятунок дітей залежить від нас! 2» 

 

Назва проекту – «Порятунок дітей залежить від нас! 2» 

Регіон реалізації проекту – м. Івано-Франківськ  

Договір № 16 від 18.08.2020 р., додаткова угода № 16.408 від 30.10.2020 р. 

Бюджет проекту – 31 530,00 грн. 

Категорія проекту – ЗДОРОВ’Я  

Назва оператора допомоги – БФ «СВІЧАДО» 

Код неприбутковості оператора допомоги – 0036 

ПІБ та посада контактної особи – Титаренко Тетяна Леонідівна, адміністратор  

 
 

Мета проекту «Порятунок дітей залежить від нас! 2» -  купівля сучасного відсмоктувача 
(аспіратора) у КНП «Івано-Франківський обласний перинатальний центр».  

Що таке передчасно народжена дитина? Це маленька вразлива, чутлива людина, яка з’явилась на 
світ занадто рано. Всі її внутрішні органи не готові функціонувати, підтримувати життєдіяльність. 
На допомогу приходять лікарі, медсестри і, звісно, медичне обладнання. На моменті 
виходжування дитини, апарати заміняють органи дитини. Якась металева запчастина (ШВЛ) стає 
легенями, інша зігріває наче матуся (реанімаційні столи з підігрівом), третя забезпечує контроль за 
роботою серця (монітор пацієнта). А є медичний відсмоктувач (аспіратор), без якого неможливо 
кваліфіковано надати медичну допомогу діткам. Цей апарат допомагає лікарям контролювати 
рідину з носових ходів у малюка і є незамінним обладнанням в роботі. Передачасно народжена 
дитина через носові частини отримає не тільки кисень, а ще й харчування. Слідкувати, щоб носові 
пазухи не були в рідині і дозволяли нормально дихати і їсти, можливо тільки з аспіратором, який 
дуже обережно всю непотрібну рідину відсмоктує.  



Івано-Франківський обласний перинатальний центр дуже потребував цей апарат, тому ми 
розмістили проект на платформі і стали шукати благодійників. На допомогу прийшла ініціативна 
група – «10 гривень». Це група волонтерів, які кожного місяця збирають кошти на вирішення 
соціальних проблем. Тему, на яку будуть збирати кошти, вибирають колективним голосуванням в 
соціальних мережах. Так ми отримали шанс швидко зібрати кошти та придбати для лікарні 
медичний відсмоктувач.  
 
Ініціативна група перерахувала майже всю необхідну суму на проект, а саме 29997 грн! Інші кошти 
зібрали благодійники платформи dobro.ua.  
 
За такий короткий період після публікації проекту нам вдалось зібрати всю суму, закупити та 3 
грудня 2020 року передати в лікарню медичне обладнання, яке вже зараз рятує життя маленьких 
пацієнтів.  
 
Величезна подяка всім добрим людям, які підтримують наші проекти! Для нас величезна честь 
допомагати людям робити добрі справи та рятувати життя передчасно народжених дітей.  
 
Діти – це наше майбутнє!  

 

 
 
Голова правління БФ «СВІЧАДО» 

Ярославський Я.В._____________________ 


