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Описовий звіт за результатами проекту  

«Найбільший стимул жити – донечка» 

1. Описання 

-Назва проєкту: «Найбільший стимул жити – донечка» 

-Регіон реалізації проєкту: Полтавська область 

- Договір  № 68 від «17»  серпня 2020 р., Додаткова Угода  № 68.381 від 26.01.2022 р. 

–Бюджет проєкту: 29024,45 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 

26.01.2022 на сайті БО МБФ “Українська Біржа Благодійності” dobro.ua був 

опублікований проєкт «Найбільший стимул жити – донечка». Метою проєкту було зібрати кошти 

на оплату стаціонарного і портативного інгаляторів, запасних небулайзерів, дихального 

тренажера, стерилізатора, ліків, спецхарчування і продуктових сертифікатів для Шабельник 

Тетяни, хворої на муковісцидоз, а сума до збору початково складала 46466,00 грн. Пізніше, 

згідно з листом №220503/02 від 03.05.2022 р., суму проєкту було збільшено до 57686,00 грн. у 

зв’язку із загостренням хвороби у Тетяни і гострою потребою в антибіотику Браксон для 

довенного лікування. В результаті реалізації проєкту було зібрано 29024,45 грн, на які закуплено 

та передано для Тетяни наступну допомогу:  

31.01.2022 р. –  інгалятор Парі Бой та дихальний тренажер - медичне обладнання, яке є 

життєво необхідним для ефективного щоденного лікування хвороби; 

29.03.2022 р. – 2 небулайзери до інгалятора Парі Бой, портативний інгалятор Вайнеб для 

інгаляцій за межами квартири, ліки АЦЦ Лонг (6 уп.), Сумамед (5 уп.), Урсофальк (4 уп.), 

Беродуал (1 уп.) і Окістар (5 уп.) 

 13.05.2022 р. – електричний стерилізатор з сушаркою Філіпс для дезинфікування 

витратних матеріалів до інгалятора. 

Наприкінці червня Тані, попередньо стабілізувавши стан та отримавши необхідні 

документи, з допомогою волонтерів, вдалось нарешті виїхати разом з донькою до Німеччини, де 

в клініці муковісцидозу в Потсдамі вона продовжила лікування, тому на даний момент проект 

призупинено. Дякуємо усім донорам за допомогу для Тетяни Шабельник з придбанням 

обладнання та ліків! 

  

 

 

28.07.2022 р. 

Директор БФ «Відкриті долоні»                                                      

Савченко Марія Валеріївна 


