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Описовий (проміжний) звіт з реалізації проєкту

«Жити без уколів»

Назва проєкту: «Жити без уколів»

Регіон реалізації проєкту: Дніпро

Договір: №21 від 31.08.2020

Додаткова угода: ДУ № 21.217 від 01.11.2021

Бюджет проєкту:  135 015.00 грн.

Використано: 126 863,43 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.

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 № 21.217

від 01.11.2021 р. на веб-сайті МБФ «УББ» - dobro.ua – було розміщено проєкт «Жити без уколів» з

метою залучення пожертв на придбання медичних засобів для Бойко Родіона.

У Роді виявили діабет 1 типу, коли йому було 7 років. З моменту постановки діагнозу у

хлопчика почалося інше життя: з обстеженнями, лікарнями й постійним болем. Приблизно 29 000

уколів переніс Родіон за останні 10 років.

Цукровий діабет повністю змінює життя дитини й тягне за собою інші діагнози. Крім

основного, в Родіній карті записані діабетична нефропатія, вегето-судинна дистонія, кіфосколіоз.

Усе це разом змінити могла помпа Minimed Medtronic c системою SmartGuard: більше не

потрібно постійно колоти пальці, руки й живіт - непомітна для інших помпа сама контролює рівень

глюкози в крові. Кількість проколів скорочується у багато разів.

Дякуючи Українській Біржі Благодійності для реалізації проєкту було зібрано 135 015.00 грн.

(сто тридцять п’ять тисяч п’ятнадцять гривень, 00 копійок).

З них 58 821, 88 грн 26.05.2022 було залучено зі скарбнички категорії "Здоров'я", оскільки з

початком війни ми ризикували не знайти постачальника необхідної медичної продукції - багато

компаній перестали надавати послуги.

Завдяки зібраним коштам у червні ми змогли купити та передати Родіонові довгоочікувану

помпу, чим дуже порадували хлопця та його маму, адже вони мріяли про неї кілька років.

Від усієї душі дякуємо МБФ «Українська Біржа Благодійності» за фінансову підтримку!

Залишок коштів у розмірі 8 151,57 грн (вісім тисяч сто п'ятдесят одна гривня, 57 копійок)

плануємо витрачати протягом 2022 року на потреби Родіона.

Дякуємо усім донорам МБФ «УББ» та команді за співпрацю та підтримку!

З повагою

директорка Катерина ЮХИМЧУК

Виконавець: ЛУЦЮК Світлана,

0 800 330 156, +38 098 370 22 60,

info@pomogaem.com.ua


