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Описовий звіт за результатами проекту  

«Мар’яна мріє про безпеку для синів» 

 

1. Описання 

-Назва проєкту: «Мар’яна мріє про безпеку для синів» 

-Регіон реалізації проєкту: Чернівецька область 

- Договір  № 68 від «17»  серпня 2020 р., Додаткова Угода  № 68.401 від 15.07.2022 р. 

–Бюджет проєкту: 34342,00 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 
 

15.07.2022 р. на сайті БО МБФ “Українська Біржа Благодійності” dobro.ua був 

опублікований проєкт «Мар’яна мріє про безпеку для синів». Метою проєкту було зібрати кошти 

на оплату інгалятора з витратними, стерилізатора, дихальних тренажерів та ліків для братів 

Ільчишиних – Олександра і Михайла, хворих на муковісцидоз. Хлопці змалечку важко хворіли 

на пневмонії та затяжні бронхіти, погано набирали вагу, але лише коли Сашку було 13, а Міші 9, 

лікарі встановили їм діагноз "муковісцидоз" - важке генетичне захворювання, що руйнує їхні 

легені і загрожує життю. Щоб тримати хворобу під контролем братикам потрібні щоденні 

інгаляції (зараз їх по 6 на день), фізіотерапія і жмені ліків. Сім’я не в змозі забезпечити все 

необхідне для лікування самостійно, тому мама звернулась по допомогу у придбанні інгалятора з 

витратними, стерилізатора для стаканчиків і трубочок до нього, дихальних тренажерів, які 

допоможуть їхнім легеням стати міцнішими, а також двохмісячним запасом ліків. 

В результаті реалізації проєкту було зібрано 34342,00 грн, на які закуплено та передано 

для хлопців наступну допомогу:  

16.09.2022 р. – дихальний тренажер для вправ з легенями, стерилізатор для дезінфікування 

витратних до інгалятора та небулайзер для Михайлика і тренажер та 2 небулайзери – для 

Олександра;  

17.10.2022 р. – інгалятор Парі Бой, який є життєво необхідним для ефективного 

щоденного лікування хвороби, і ліки Олідетрим (2 уп.), Урсофальк (3 уп.) і Агепта (6 уп.) для 

Олександра. 

Дякуємо усім донорам за допомогу для братів Ільчишиних з необхідним для ефективного 

лікування муковісцидозу обладнанням та ліками!  

 

 

 

 

 

28.10.2022 р.  

Директор БФ «Відкриті долоні»                                                       

Савченко Марія Валеріївна 


