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«Українська Біржа Благодійності» 
Гуцал І.А. 

Голова правління  
«Благодійний фонд «СВІЧАДО» 

Ярославський Я.В. 
 

ЗВІТ 
про виконання проекту «Затишок для Нетерплячок. Тернопіль.3» 

 
Назва проекту – «Затишок для Нетерплячок. Тернопіль.3» 

Регіон реалізації проекту – м. Тернопіль 

Договір № 16 від 26.04.2012 р., додаткова угода № 16.396 від 08.07.2020 р. 

Бюджет проекту – 20 160,00 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 «Затишок для Нетерплячок. Тернопіль.3» -  придбання спеціальних позиціонерів у 
відділення інтенсивної терапії новонароджених Тернопільського обласного клінічного 
перинатального центру "Мати і дитина".   

Яскраве світло ріже очі, навколо постійно щось гуркотить, холодно, та до цього ще й так 
незручно лежати. Так зустрічає світ маленьких Нетерплячок. Їх перша домівка, пластиковий 
прозорий бокс, – кювез. Перше ліжко Нетерплячки – це скручені рушники та пелюшки, їм холодно, 
голосно та лячно. А так хочеться згорнутись та заснути у теплих маминих обіймах. На жаль, іноді 
буває так, що дитина вимушена перебувати у боксі тривалий час, і обійми батьків для неї можливі 
тільки по розкладу та на обмежений час. Але ми знаємо, як це виправити: ми забезпечили їх 
м’якенькими гніздечками, казковими чохлами на кювези та такими необхідними укладками та 
подушками. 

Ці прості, але такі необхідні речі володіють унікальними властивостями терморегуляції та 
збереження тепла. Забезпечують додатковий комфорт і правильне положення тіла та правильний 



кровообіг у малюка. Вони сприяють зниженню психомоторного збудження, нормальному 
становленню функцій дихання, травлення, допомагають уникнути негативного впливу на кровообіг 
головного мозку, деформацій черепа і важких рухових відхилень. За допомогою засобів 
позиціювання дитина може "відчувати" свої ручки та ніжки, докладати менше зусиль для рухів, 
завдяки чому реабілітаційний період новонароджених займає менше часу. 

Участь благодійників dobro.ua у проекті надала змогу всім об’єднатися заради спасіння 
маленьких Нетерплячок, адже діти – це наше майбутнє і наша надія. Необхідну суму зібрано і з 6 
квітня 2021 року позиціонери допомагають лікарям рятувати життя маленьких пацієнтів.  

 

 

 

 
 
Голова правління БФ «СВІЧАДО» 

Ярославський Я.В._____________________ 


