
 
 

 

                                               Підсумковий звіт про виконання проекту 

1. Опис 

Назва проекту: «Тепер не лише ДЦП, а й епілепсія…» 

Регіон реалізації проекту: м. Київ 

Договір № 114 від 26.08.2015 р., дод. угода №114.73 від 17.11.2020 р. 

Бюджет проекту: 41500,00 грн. 

Категорія проекту: Здоров’я 

Назва Оператора Допомоги: БО «МБФ «Центр соціальних проектів майбутнього» 

Код неприбутковості Оператора Допомоги: 0036 

ПІБ та посада Контактної особи: Голова правління Хаджиоглов Вадим Леонідович 

2. Короткий опис реалізації проекту 

17 листопада 2020 року на сайті МБФ «Українська Біржа Благодійності» dobro.ua було 

розміщено проект «Тепер не лише ДЦП, а й епілепсія», метою якого був збір коштів на 

оплату курсу лікування у Лікувально-діагностичному центрі неврології та епілептології 

«Епі.Нет» для Макарової Ліки (діагноз – ДЦП, епілепсія). 

Лікування мало розпочатися в січні 2020 року, але на жаль ми не встигли назбирати 

необхідну суму на це лікування. Тому було вирішено продовжити збір коштів, але оплатити 

наступне лікування для дівчинки.  

І уже 25 лютого 2021 року Фонд оплатив курс лікування для Макарової Ліки на 

загальну суму 41500 грн. 

За актом курс тривав з 25 лютого 2021 року до 9 квітня 2021 року. Курс був розбитий 

на заняття з логопедом, нейропсихологом та фізичну терапію, та по факту останні заняття по 

рахунку дитина закінчила лише в червні. Тому звітуємо за проєктом в липні. 

За період курсу Ліці вдалось досягти багато успіхів, ось, як відгукується мама Олена: 

«Спасибо большое всем за помощь кто откликнулся! Спасибо фонду за помощь Лике)) для 

нас этот курс стал большым прорывом! Если мы недавно только могли мечтать о том, 

чтоб Лика начала говорить, то теперь, благодаря Курсу, мы знаем все звуки и начали учить 

слоги)) конечно, это очень сложно для неё, и это медленный процесс в нашем случае, но 

Лика очень старательная девочка, и я верю, что скоро мы сможем похвастать умением 

читать ☺️. После работы с логопедом Лика произносит намного лучше и чётче звуки, 

которые раньше совсем не могла произнести. Это огромная победа для нас, благодаря 

Вашей помощи!  Также на курсе мы занимались с реабилитологом, работали над 

равновесием и улучшением самостоятельной ходьбы. После курса походка Лики становится 

все более устойчивой с каждым разом!) Этот курс дал нам много невероятных 

результатов!)» 

 

Голова правління                                                                            Хаджиоглов В.Л. 

 

3 серпня 2021 р. 

 
пл. Солом’янська, 2, оф. 908 

03035 Київ 
Тел.: (044) 248-80-86 
www.centersocial.org 


