
Проміжний звіт про виконання проєкту 
«Дихати = жити! Допомога орфанним хворим» 

 
1. Описання 

Назва проєкту: «Дихати = жити! Допомога орфанним хворим» 
Регіон реалізації проєкту: вся Україна 
Договір  №175 від «18» лютого 2021 р., Додаткова Угода №175.3 від «18» лютого 2021 р.  
Бюджет проєкту: 473 700,00 грн. 
Фактично витрачено: 18 700,00 грн. 
Категорія проєкту: Здоров’я 
Назва оператора допомоги: БФ «Орфанні Синиці» 
Код неприбутковості оператора допомоги: 0036 
ПІБ та посада контактної особи: Заморська Тетяна Іванівна, виконавчий директор БФ 
«Орфанні Синиці» 
 
2. Короткий звіт про хід реалізації проєкту 
Проєкт «Дихати = жити! Допомога орфанним хворим» було відкрито з метою залучення 
благодійних коштів для оплати спеціалізованого обладнання – кисневих концентраторів 
для 20-ти підопічних Фонду, які хворіють на рідкісні захворювання, що викликають 
хронічну кисневу недостатність - легенева гіпертензія, муковісцидоз, спінальна м’язова 
атрофія.  
 
Рідкісні - це переважно вроджені або набуті недуги, які трапляються не частіше ніж 1 на 
2000 випадків. За відсутності комплексного лікування вони хронічно прогресують, істотно 
знижують якість життя і скорочують її тривалість. 
 
Наш Фонд впроваджує системні проєкти допомоги таким людям, забезпечуючи їх 
спеціальним медичним обладнанням - концентраторами кисню. Можливість цілодобового 
доступу до позалікарняної кисневої терапії - це покращення якості життя орфанних 
хворих, полегшення перебігу хвороби та запобігання можливим ускладненням. 
В залежності від важкості перебігу хвороби, оптимальними є напівпортативні або 
портативні концентратори, які надають можливість залишатися мобільними: дітям – 
повноцінно вчитися, а дорослим – працювати, виховувати дітей і подорожувати. Особливо 
це важливо, коли потрібно пересуватися на великі відстані, їхати та перебувати в лікарні. 
 
Проєкт було розпочато під час пандемії COVID-19, тому ціни на кисневі концентратори, 
які також використовуються для лікування людей, хворих на коронавірус, та їх наявність 
у постачальників змінювались в залежності від попиту на це медичне обладнання. Таким 
чином, не змінюючи ціль проєкту, ми двічі зменшували його суму - з 641 720,00 грн до 
601 720,00 грн (лист №03/04 від 23.04.2021 р.) та до 484 000,00 грн (лист №02/05 від 
12.05.2021 р.).  
Після використання Фондом благодійних коштів з інших джерел для реалізації даного 
проєкту його суму також було зменшено до 473 700,00 (лист №05/05 від 18.05.2021 р.). 
 
Нашим Фондом було використано 18700,00 грн, а також використано благодійні  кошти 
10300,00 грн, отримані на рахунок Фонду з інших джерел, для  придбання та передачі 
наступної благодійної допомоги: 
- 17.05.2021 р.  – передано кисневий концентратор ОLV-C1 (портативний) вартістю 
29000,00 грн для підопічної Фонду 16-ти річної Альони Загнітко (мати - Куцмай Людмила 
Василівна), яка має рідкісне захворювання легенева гіпертензія. Завдяки отриманому 
медичному обладнанню дівчина, яка внаслідок хвороби потребує пересадки легень, 
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