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Описовий звіт з реалізації проекту

«Уберегти тендітні крила!»

Назва проекту: «Уберегти тендітні крила!»

Регіон реалізації проекту: Дніпро

Додаткова угода: № 21.133  від  22.10.2018 р. до договору №21 від 05.09.2012р.

Бюджет проекту:  20 000, 00 грн

Витрачено: 20 000, 00 грн

Категорія проекту: Здоров’я

Назва Оператора Допомоги: БФ «ПОМАГАЄМ»

Код неприбутковості Оператора Допомоги: 0036

ПІБ та посада Контактної особи: директор БФ «ПОМАГАЄМ» Юхимчук К.В.

Маша - друга дитина в сім'ї. Вагітність протікала прекрасно, всі дуже

чекали крихітку, щоб оточити її любов'ю і турботою. Але коли лікарі і мама

побачили новонароджену, вони були шоковані: на ручках і ніжках дитини не було

шкіри.

Тільки через два дні медики змогли пояснити батькам, що за біда у

маленької Маші. Їй поставили діагноз бульозний епідермоліз - важке генетичне

захворювання, при якому зовнішній шар шкіри, епідерміс, практично не

зчеплений з більш глибокими шарами. Навіть незначне тертя викликає появу

бульбашок, шкіра відшаровується, залишаючи відкриту рану. «Люди-метелики» -

так називають хворих з цим діагнозом, маючи на увазі, що їх шкіра така ж ніжна

і тендітна, як крила метелика.

Відповідно до договору № 21 про співпрацю між БО МБФ «Українська

Біржа Благодійності» та Оператором благодійної допомоги БФ «Помагаєм» від

05.09.2012 р. та додаткової угоди № 21.133 від 22.10.2018 року на веб-сайті БО

МБФ «УББ» - dobro.ua – було розміщено проект «Уберегти тендітні крила!» з

метою залучення благодійних пожертв на лікування Марії Кротенко.

Дякуючи Українській Біржі Благодійності було зібрано 20 000,00 грн

(двадцять тисяч гривень, 00 копійок) та перераховано 06.11.2018 року на рахунок

БФ «Помагаєм» для оплати лікування Марії. Згідно листа №263 від 24 грудня 2018

року ми узгодили із УББ, що кошти, зібрані на проекті, будуть витрачатися вже

орієнтовно з лютого 2019 року, так як дівчинка постійно потребує лікування. На

той час ми змогли забезпечити її за рахунок коштів, зібраних на нашому сайті

pomogaem.com.ua.

Вже у березні 2019 року за потребою ми закупили медикаменти та

інгалятор для дівчинки на суму 1 517, 80 (одна тисяча п’ятсот сімнадцять гривень,

80 копійок), які передали на початку березня батькові дитини. З початку 2020

року ми закупили для дівчинки медикаменти на 8 556,19 грн (вісім тисяч п'ятсот

п'ятдесят шість гривень, 19 копійок).

Весною 2021 року разом із теплом в дівчинки почалося загострення. Тож ми

закупили ліки у червні 2021 року на суму 1 209, 46 грн (одна тисяча двісті дев'ять

гривень, 46 копійок) для полегшення її стану. Після літа Марійка чекала на школу,



але захворіла бронхітом, тож ми закупили ліки для дівчинки на суму 2 016, 30 грн

(дві тисячі шістнадцять гривень, 30 копійок).

Зараз дівчинка ходить до школи, гарно вчитися, проте стан здоров’я її не

покращується і доводиться продовжувати лікування. Тож у 2022 році на

медикаменти для Маші ми витратили залишок коштів, зібраних на dobro.ua, у

розмірі 4 964, 68 грн (чотири тисячі дев’ятсот шістдесят чотири гривні, 68

копійок).

Дякуємо донорам та команді УББ за допомогу та розуміння!

З повагою

директорка                                                                Катерина ЮХИМЧУК

Виконавець: ЛУЦЮК Світлана, 0 800 330 156, s.lutsiuk@pomogaem.com.ua


