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Звіт діяльності БФ “ЛаВіта”
за 2020 рік

Загалом з початку роботи фонду
залучено

Саме стільки коштів ми залучили
на різні потреби за 2020 рік

Ми у захваті!
НАША ДІЯЛЬНІСТЬ
ЗА ЦЕЙ НЕ ПРОСТИЙ РІК:

А ЩЕ:

623 благодійники
зробили перекази і
підтримали нашу роботу

Надали засоби гігієни для забезпечення базових
потреб в чистоті для 202 пацієнтів. Тобто,
щонайменше 400 осіб змогли вимити своїх рідних
без зусиль і травм та побути разом більше часу;

Стали учасником
Гуманітарної пошти
від “Нова пошта”

Покращили перебування пацієнтів у 8
стаціонарних відділеннях і 4 виїзних бригад.
Ми купували засоби для миття без води,
одноразові пелюшки, катетери, пластирі та бинти,
засоби захисту (маски, рукавички, маски-щитки та
антисептики);

Отримали гранти
на реалізацію проектів
від Європейського Союзу
та МФ Відродження
Створили наш офіційний
сайт БФ ЛаВіта

Придбали та передали паліативному центру у
Рівненській області 4 кисневих концентратори,
портативний ЕКГ та річний запас необхідних
розхідних матеріалів на рік роботи центру;
Придбали перший веновізор вартістю 115 700
гривень для дорослого паліативного відділення
Київської лікарні № 10;
Забезпечили 41 дитину з діагнозами мя’зова
дистрофія Дюшена та їх родини пульсоксиметрами
для контролю стану дітей.

Звіт діяльності БФ “ЛаВіта”
за 2020 рік
Організували логістику пересування медичних
працівників паліативного відділення при
Київській лікарні №2 на роботу і додому в
найскладніший період карантину - коли не
працював громадський транспорт. Ця допомога
компанією “Уклон” розміром в 36 000 гривень;
Познайомилися з понад 50 родинами, які
виховують дітей з паліативними діагнозами
у Київській області. До 10 з них приїжджали
особисто. А завдяки організованому збору на
dobro.ua ми забезпечили родини гігієнічними
засобами першої необхідності;
Спільно з Центр активної реабілітації та
паліативної допомоги провели 6 навчальних
онлайн семінарів на тему: “Лікування больового
синдрому у дітей та дорослих”;
Презентували документальний фільм
«Бригада для Дані». На сьогодні його перегляд
відео - майже мільйон людей! Якщо Ви ще не
бачили, запрошуємо до перегляду та просимо
поділитися цим відео у соц.мережах:
https://youtu.be/i67vJHKe9BU;

109 910,50
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Ми надзвичайно вдячні
та пишаємось найбільшим
внеском за цей період став
внесок “Кураж”
у придбання веновізора
для Київського паліативного
відділення у розмірі

lavita.fund

Організували показ життя родин, які виховують
важкохворих дітей, у фотовиставці “Нічого особливого”,
яка пройшла на Контрактовій площі, Київ;
Надали психологічну допомогу щонайменше
20 батькам важкохворих дітей. У червні-вересні
у нас проходив проект з психологічної допомоги,
відтак батьки змогли отримати індивідуальні
консультації та відвідати групу підтримки;
Підвищували обізнанність: створили 5 вебінарів
про психологію паліативної допомоги.
Переглянути їх можна тут: https://is.gd/zidwQl
Щоденно продовжуємо відповідати на Ваші
запитання на консультаційній лінії фонду
за телефоном +38(067) 372-17-12.
Щоденно, ми допомагаємо знайти і отримати
паліативну допомогу у Вашому місті, розповідаємо
про знеболювання, розвінчуємо міфи, які стають
причиною страждань хворої людини, говоримо
про роль сімейних лікарів у паліативній допомозі,
аналізуємо законодавство, надаємо кисневу
підтримку та багато іншого.

Друзі, дякуємо,
за те, що ви всі
робите добро
разом з нами!
Далі буде ще крутіше!

Підтримати нашу діяльність
можна тут:
Карта фонду 5169 3305 2234 8751
в Приватбанку
рахунок в Приватбанку:
БО БФ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ЛАВIТА,
Код отримувача: 42905882, Рахунок:
UA273052990000026009006805902,
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Підписатися на регулярні платежі:
https://lavita.fund/help
Монобанк: в розділі
"Інші платежі" - "Платіж по Україні"
ввести ЛАВІТА
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