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Описовий звіт з реалізації проєкту

«Сміх та радість – у лікарні»

Назва проєкту: «Сміх та радість – у лікарні»

Регіон реалізації проєкту: Дніпро

Договір: №21 від 05.09.2012 р.

Додаткова угода: ДУ № 21.147 від 15.04.2019 р.

Бюджет проєкту:  20 690, 00 грн.

Використано: 20 690, 00 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.

З початком війни наша чудова команда лікарняних клоунів розділилася.

Найхоробріший ватажок клоунів доктор Ліхтарик - Ян Томаш Рогала - перекваліфікувався у

водія і на своєму вірному клоуномобілі вивозить із гарячих точок найбеззахисніших: сім'ї з дітьми,

людей з інвалідністю. Інші клоуни щодня, як на роботу, їздять до нашого Шелтеру, бавляться з

дітлахами, знаходять добрі й веселі слова для стареньких людей.

Обласну лікарню на Космічній теж не можна викреслювати з графіка відвідувань. Дітям з

тяжкими захворюваннями й так не солодко, а тут ще сирени, і необхідність по кілька разів на добу

спускатися по тривозі до підвалу. Деякі відділення просто переїхали до підвалу на час війни. І там, у

похмурому приміщенні з комунікаціями під стелею, теж дуже потрібні сміх і радість.

Тож наші клоуни зараз викладаються на 200%. Це вже зовсім не волонтерство – повноцінна

робота щодо повернення людей до життя. Очі старих і малих, слабих і немічних, пацієнтів лікарень

та біженців наповнюються радістю, коли на порозі з’являються наші яскраві, з червоними

носиками, надзвичайні Труслик, Гоша, Ромашка, М’ятка, Пепі, Мандаринка, Ліхтарик.

Відповідно до договору № 21 про співпрацю між МБФ «Українська Біржа Благодійності» та

Оператором благодійної допомоги БФ «ПОМАГАЄМ» від 05.09.2012 р. та додаткової угоди № 21.147

від 15.04.2019 р. на веб-сайті МБФ «УББ» - dobro.ua – було розміщено проєкт «Всепереможний сміх»

з метою залучення пожертв  на закупку актуальних потреб лікарняних клоунів.

Згодом згідно листа №170 від 31.10.2019 року назву проєкту було змінено на «Сміх і радість –

у лікарні».

Дякуючи платформі dobro.ua було зібрано загально 20 690, 00 грн (двадцять тисяч шістсот

дев'яносто гривень, 00 копійок). Спочатку ми просили 5 000, 00 грн (п'ять тисяч гривень, 00

копійок) на закупівлю. Згідно листа №119 від 28.08.2020 року ми отримали цю суму на закупівлю

потреб клоунів. Ми зробили закупівлю антисептику, повітряних кульок та бахілів на суму 3 560,42

грн (три тисячі п’ятсот шістдесят гривень, 42 копійки), а згодом закупівлю захисних масок на суму 1

050, 00 грн (тисяча п’ятдесят гривень, 00 копійок). Згодом у 19.03.2021 року ми отримали 15 690, 00

грн (п’ятнадцять тисяч шістсот дев’яносто гривень, 00 копійок) на виконання проєкту. У травні ми

закупили більшу частину реквізиту для клоуняш, у тому числі – музичні інструменти, ляльки для

театру на руку тощо, що вже дарує радість маленьким пацієнтам у лікарнях! Згодом докупили

повітряні кульки, музичну скринька, хустинка для фокусів, настольні ігри, рюкзаки та маски!

Залишок коштів у розмірі 713, 68 грн (сімсот тринадцять гривень, 68 копійок) ми витратили

в серпні 2022 року на повітряні кульки.

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

співпрацю! Ваш вклад для роботи наших любих клоуняш - безцінний!

З повагою

директорка Катерина ЮХИМЧУК

Виконавець: ЛУЦЮК Світлана, 0 800 330 156, +38 098 370 22 60, info@pomogaem.com.ua


