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Описовий звіт з реалізації проєкту

«Допомогти немовлятам вижити!»

Назва проєкту: «Допомогти немовлятам вижити!»

Регіон реалізації проєкту: Дніпро

Додаткова угода: ДУ № 21.185 від 31.08.2020 р.

до договору №21 від 31.08.2020 р.

Бюджет проєкту: 192 556,12 грн.

Категорія проєкту: Здоров'я

Назва Оператора Допомоги: БФ «ПОМАГАЄМ»

Код неприбутковості Оператора Допомоги: 0036

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

У дітей, народжених раніше 32 тижня вагітності, незрілість судин головного мозку

часто призводить до внутрішньошлуночкових крововиливів (ВШК): це відбувається в

60-90% випадків. Під час крововиливів третього й четвертого ступенів порушується

циркуляція спинномозкової рідини, що призводить до розширення шлуночків мозку й

гідроцефалії. Саме важкі ВШК і постгеморрагічна гідроцефалія часто призводять до смерті

передчасно народжених малюків.

Щоби мінімізувати наслідки крововиливів (очищувати шлуночки мозку від крові й

тромбів), Клінічному центру матері та дитини імені Руднєва був необхідний прилад

вентрикулоскоп, що допоміг би рятувати від смерті й запобігати важких наслідків ВШК

(тобто неврологічних порушень) у сотень і тисяч немовлят нашої області.

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

Благодійності» та Оператором благодійної допомоги БФ «ПОМАГАЄМ» від 31.08.2020 р. та

додаткової угоди № 21.185 від 31.08.2020 р. на веб-сайті БО МБФ «УББ» - dobro.ua – було

розміщено проєкт «Допомогти немовлятам вижити!» з метою залучення пожертв на

закупівлю обладнання у лікарню.

20.05.2021 р. у нас з’явилася надія на допомогу донора і ми закрили збір. Проте за

час узгодження надходження коштів вартість обладнання значно зросла, тож 29.09.2021

р. ми знову звернулися до наших партнерів МБФ «УББ» з проханням повторно відкрити

збір та збільшити бюджет проєкту.

23.12.2021 р. проєкт було профінансовано зі скарбнички Здоров'я на суму 90 000,

00 грн (дев'яносто тисяч гривень, 00 копійок). Загалом, дякуючи платформі dobro.ua, було

зібрано 192 556, 12 грн (сто дев'яносто дві тисячі п'ятсот п'ятдесят шість гривень, 12

копійок) та перераховано на рахунок БФ «Помагаєм» для закупівлі медичного обладнання.

Попри технічні затримки з оплатою та початком війни, 15.04.2022 р. ми нарешті

змогли отримати та передати вентрикулоскоп до Центру матері та дитини ім. Руднєва.

Відтепер його будуть використовувати при операціях передчасно народжених малюків,

щоби уникнути розвитку в них гідроцефалії.

Хірург Юрій Ігорович Зінченко сказав, що з передачею лікарні приладу кожен з нас

став трошки лікарем. Адже завдяки кожному внеску малюки будь жити.

Сердечно дякуємо донорам та партнерам dobro.ua за допомогу, а команді УББ за

багатолітню співпрацю!

З повагою

директорка                                                                         Катерина ЮХИМЧУК

Виконавець: ЛУЦЮК Світлана, +380983702260, info@pomogaem.com.ua


