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Описовий звіт за результатами проекту  

«Стань захисником для Аріанни» 

1. Описання 

-Назва проєкту: «Стань захисником для Аріанни» 

-Регіон реалізації проєкту: Житомирська область 

- Договір  № 68 від «17»  серпня 2020 р., Додаткова Угода  № 68.367 від 01.11.2021 р. 

–Бюджет проєкту: 28535,00 грн  

- Категорія проєкту: Здоров’я 

-Назва оператора допомоги: БФ «Відкриті долоні» 

-Код неприбутковості оператора допомоги: 0036 

-ПІБ та посада контактної особи: Савченко Марія Валеріївна, директор БФ «Відкриті долоні» 

2. Короткий звіт про хід реалізації проєкту 

01.11.2021 р. на сайті БО МБФ “Українська Біржа Благодійності” dobro.ua був 

опублікований проєкт «Стань захисником для Аріанни». Початково метою проєкту було зібрати 

кошти на оплату медобладнання, витратних засобів до нього, ліків, вакцин та спецхарчування 

для Терещук Аріанни, хворої на муковісцидоз. Початково сума до збору складала 25535,00 грн., 

але пізніше суму було збільшено за нашим запитом №211108/01 від 08.11.2021 р. до 28535,00 

грн., аби додатково включити у збір продуктові сертифікати через скрутне фінансове становище 

родини.  Через початок війни в Україні в проєкті відбулись зміни. Згідно з листом №220328/02 

від 28.03.2022 р. було частково змінено призначення збору і узгоджено надання фінансової 

допомоги родині дівчинки на придбання продуктів та інших необхідних речей. 

В результаті реалізації проєкту було зібрано 28535,00 грн, на які закуплено та передано 

для дитини наступну допомогу:  

14.12.2021 р. –суміш Фрісо Голд (7 б.), електричний стерилізатор з сушаркою Філіпс, ліки 

Лорде (3 уп.), вакцини проти пневмококової інфекції Превенар (2 шт.); 

05.01.2022 р. – сертифікати на продукти Метро номіналом 500 грн. (6 шт.); 

29.03.2022 р. – суха молочна суміш Хілл 3 комбіотик (8 шт.) та НАН 3 (2 шт.); 

29.03.2022 р. - для родини Аріанни було переведено фінансову благодійну допомогу у 

сумі 3000,00 грн.  

27.05.2022 р. - суха молочна суміш Хілл 3 комбіотик (5 шт.), небулайзерний компресор з 

комплектом витратних матеріалів для щоденних інгаляцій та запасний небулайзер до інгалятора; 

27.06.2022 р. – суха молочна суміш Хілл 3 комбіотик (1 шт.), пюре Гербер (2 б.), ліки 

Лорде (3 уп.), Л-цет сироп (2 уп.), Нурофен (2 уп.) і Сумамед (2 уп.) 

БФ «Відкриті долоні» та мати маленької Аріанни Терещук дуже вдячні усім Донорам, що 

жертвували кошти, аби забезпечити дитині запас спецхарчування та необхідне медобладнання 

для ефективної боротьби проти муковісцидозу, а також за фінансову підтримку!  

 

 

 

 

 

05.07.2022 р.  

Директор БФ «Відкриті долоні» Савченко Марія Валеріївна 


