
 
 

 

                                               Підсумковий звіт про виконання проекту 

1. Опис 

Назва проекту: «Мамо, навчи мене ходити. 3» 

Регіон реалізації проекту: с. Лукашівка, Вінницька обл. 

Договір № 114 від 26.08.2020 р., дод. угода №114.64 від 29.07.2020 р. 

Бюджет проекту: 26725,00 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 

29 липня 2020 року на сайті МБФ «УББ» було розміщено проект «Мамо, навчи мене 

ходити. 3», метою якого був збір коштів для оплати курсу лікування за Сербською 

методикою BDA Professional для Закордонця Нікіти на загальну суму 26 725 грн. 

Нікітка активно бореться з ДЦП, і це мала бути уже не перша його реабілітація за 

даною методикою. Лікарі із Сербії приїжджають до України на певний період і обслуговують 

певну кількість діток, які попередньо записалися на цей курс. 

У Нікітки зменшується напруга в м’язах, відкривається верхнє дихання, і він вільніше 

рухається та ще багато інших позитивних змін відбуваються в організмі хлопчика, завдяки 

цьому лікуванню. Тому мама Марина дуже хотіла, щоб її син потрапив на це лікування. 

Збір завершився у жовтні 2020 року, але, на жаль, карантинні заходи зробили свої 

корективи: лікарі не могли потрапити на територію нашої країни, і ми раз за разом 

переносили лікування згідно з Листом №2910/01 від 29 жовтня 2020 року та Листом 

№1705/02 від 17 травня 2021 року. 

Подання звіту було перенесене на початок 2022 року, але в листопаді до нас 

звернулася мама хлопчика і попросила реалізувати зібрані кошти на закупівлю інвалідного 

візочка для її сина, тому що проходження лікування поки що є неможливим. Згідно з Листом 

№2411/02 від 24.11.2021. ціль проєкту була змінена на закупівлю Багатофункціонального 

крісло. 

Зараз Нікіті 6 рочків. У дитини відсутні навики самостійного пересування. Нікіта 

переніс дві операції за методом Ульзібата і тепер потребує довготривалої, регулярної та 

дороговартісної реабілітації. 

В наступному році Нікітка має йди до першого класу. Щоб хлопчик мав можливість 

навчатися разом із усіма дітками, мати повноцінне спілкування з однолітками, йому 

необхідний візочок, аби батьки мали можливість дістатися навчального закладу.  

«Я весь час поряд із сином. Працює лише чоловік. Усі наші кошти спрямовані на 

лікування і реабілітацію сина, тому забезпечити його таким необхідним для нього технічним 

засобом пересування змоги у нас немає. Ось і змушені шукати помічників. Тому звертаюся 

за допомогою до небайдужих людей» - ділиться з нами мама Марина.  

Сума візочка становила 33 500 грн., Фонд оплати 26 725 грн., а решту суми батьки 

доклали з власних коштів. 

30 листопада 2021 року Нікітка отримав візочок і вже користується ним! 

 

 

Голова правління        Хаджиоглов В.Л. 

5 січня 2022 рік 
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