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Описовий звіт з реалізації проєкту 

«Врятувати маленьку танцівницю» 

 

Назва проєкту: «Врятувати маленьку танцівницю» 
Регіон реалізації проєкту: Дніпро 

Додаткова угода: ДУ № 21.192 від 03.11.2020 р.  

до договору №21 від 31.08.2020 р.  

Бюджет проєкту: 100 000, 00 грн. 

Використано: 100 000, 00 грн. 

Категорія проєкту: Здоров'я  
Назва Оператора Допомоги: БФ «ПОМАГАЄМ» 

Код неприбутковості Оператора Допомоги: 0036 

ПІБ та посада Контактної особи: директор БФ «Помагаєм» Гавриленко К.В. 

 

У березні Камілла з батьками звернулися до лікаря через підвищену температуру і 
збільшені лімфовузли. Побоювалися вірусної або бактеріальної інфекції, але все виявилося 

набагато страшніше. У поліклініці провели УЗД й аналіз крові. Після нього Каміллу відразу 

направили до Обласної дитячої лікарні Дніпра. Тут їй і діагностували Т-клітинний 

лімфобластний лейкоз. 

Відповідно до договору № 21 про співпрацю між МБФ «Українська Біржа 

Благодійності» та Оператором благодійної допомоги  БФ «Помагаєм» від 31.08.2020 р. та 
додаткової угоди № 21.192 від 03.11.2020 року на веб-сайті МБФ «УББ» було розміщено 

проєкт «Врятувати маленьку танцівницю» з метою залучення благодійних пожертв на 

лікування Богдан Камілли. 

Згідно листа №159 від 23.11.2020 року ми звернулися з проханням вивести частину 

зібраних на платформі коштів для закупівлі медикаментів для дівчинки. На рахунок 
фонду після повного збору було перераховано 100 000, 00 грн (сорок тисяч гривень, 00 

копійок). Ми закупили препарати у 2020 році на 14 576,01 грн (чотирнадцять тисяч 

п’ятсот сімдесят шість гривень, 01 копійка). 

Зараз триває останній протокол хіміотерапії у дівчинки. У Камілли дуже болять 

ніжки, дівчинка зараз не ходить. Це звична реакція на хіміотерапію, але їй дуже хочеться 

скоріше закінчити стаціонарне лікування і виїхати додому. Дуже хочеться, щоб після 
цього історія з лейкозом завершилася успішної терапією в амбулаторних умовах і дівчинка 

повернулася, нарешті, до звичайного життя.  

З початку 2021 року ми оплатили ліки для Каміллі на загальну суму 100 000, 00 грн 

(сто тисяч гривень, 00 копійок). З березня дівчинка знаходиться вдома, приймає суху 

хімію, завтра Камілла їде у відділення на планову другу пункцію. В цілому відчуває себе 
добре, бажаємо одужання дівчинці! 

Приносимо вибачення за затримку звітності, пов’язану із відсутністю менеджера, 

що керує проєктами за серйозними сімейними обставинами, та неможливістю оформити 

звітність. 

Величезне дякуємо усім донорам УББ та команді УББ за співпрацю та підтримку! 

 
З повагою 

директорка                                                                            Катерина Гавриленко 

 

 

 
 

 

 
Виконавець: 
Гавриленко Катерина В’ячеславівна,  +38 067 632 39 19 ,+38 050 480 09 05  

katerina@pomogaem.com.ua  
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