
2020 ЩО МИ ЗРОБИЛИ?



Школа Супергероїв 
у Херсоні
 У Херсонській обласній дитячій клінічній 
лікарні  створено  та облаштовано  Школу 
Супергероїв у відділенні онкогематології.
Школа - це 28 квадратних метрів світлого, 
просторого класу з  сучасними меблями, 
інтерактивною дошкою та підручниками 
від видавництва «Генеза». 

Як це було очима  ТСН 

Партнери :
Херсонська ОДА, Гусєв Юрій - Голова ОДА, обласна рада, 
Департаменти освіти й здоров'я, «Школа гуманітарної праці», 
дизайнери Анна і Владислав Яловицькі, Cooper & Hunter, 
Євролампи, благодійна організація “Міжнародний жіночий клуб 
міста Києва”, Фонд сприяння демократії Посольства США в 
Україні, Trans-Atlanctic Medical Relief Foundation, «Ти не один» та 
«Право на освіту»

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://www.youtube.com/watch?v=KYIimlD4UMQ


Даєш дві школи в Дніпрі 
КП «Дніпропетровська обласна дитяча 
клінічна лікарня» Дніпропетровської обласної 
ради 

Клас розташований для маленьких пацієнтів з 
онкологічного та онкогематологічного відділень

КП "Дніпропетровське обласне клінічне 
лікувально-профілактичне об'єднання 
"Фтизіатрія".
 
Відкрито 2 класи - для дошкільнят та школярів. 

Відео ТСН 

Партнери: 
Дніпропетровська ОДА, Олександр Бондаренко - Голова ОДА, Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні, Trans-Atlanc-
tic Medical Relief Foundation, «Ти не один» та «Право на освіту» 

ПЕРЕГЛЯНУТИ Відео ТСН ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://www.youtube.com/watch?v=yR1bn9nm4LQ
https://www.youtube.com/watch?v=rVciIFSk6qQ


Школа Супергероїв Online

Діти можуть навчатись просто через свої гаджети, 
підписавшись на канал Школа Супергероїв Online в 
Telegram або Viber.

На каналі з початку карантину щоденно додаються 
підбірки навчального матеріалу з усіх шкільних 
предметів для всіх вікових категорій учнів - від 
дошкільнят до старшокласників.
Всього було підготовлено 254 унікальні дописи з 
аудіо- та відеоматеріалами 

TELEGRAM VIBER

https://t.me/superschoolonline
https://invite.viber.com/?g2=AQAHXsujPEpKNktToLUFlmR75WUEaYz%2BZy4rCitpeHkLyCmCVsEASUU6mpDi0DaP


Бібліотека в 
НДСЛ “Охматдит”

Бібліотека
Житомир 

Відкрито Бібліотеку, де карапузи можуть взяти 
вподобану книжку або підручник і 
телепортуватися у світ знань та пригод.

З часу відкриття бібліотечний фонд поповнився 
книжками:
- видавництва “Книголав”
- видавництва “Веселад”
- видавництва «Ранок»

В рамках проєкту Stop_sexтинг письменниця Іра 
Бова подарували книжки про безпеку в інтернеті
Для зручності користування бібліотекою 
здійснена систематизація на полицях красунями 
конкурсу Міс Україна.

За ініціативи Оленки Северенчук 
стартував збір книжок для формування 
бібліотеки в Дитячій лікарні ім. Башека та 
Житомирській обласній дитячій лікарні. 
До збору книжок долучилась і Liza Sleza.

Відео ТСН Каталог, що постійно оновлюєтьсяПЕРЕГЛЯНУТИ

https://www.youtube.com/watch?v=Nrt0bMGcUnM


Курс Як навчати 
супергероїв?

Курс про те, як прийти і викладати в лікарні

Теми курсу:
1. Особливості роботи з дітьми у лікарні
2. Особиста історія дитини
3. Особливості підготовки до уроку в лікарні 
4. Робота з різновіковою аудиторією
5. Особливості діагнозу і перебігу хвороб: що необхідно 
знати вчителю
6. Психологічна готовність працювати з хворими дітьми
7. Професійне вигорання
8. Як вчителю пережити смерть учня?
9. Поради щодо роботи з батьками
10. Терапевтичний ефект особистості вчителя

Партнери: студія онлайн-освіти EdEra, Міжнародний фонд "Відродження"

5512
Зареєстровано

2800
Сертифіковано



Світовий досвід,
як навчаються в Баварії

Діє 30 шкіл для хворих дітей, які підпорядковуються 
Державному міністерству освіти. 
Одна школа охоплює всі лікарні в своєму районі.

Викладання відповідає шкільній освіті, наскільки це 
можливо.

До завдань школи для хворих дітей входить: підготовка 
учнів до реінтеграції в звичайну школу, зменшення 
страху відставання від програми, підтримка процесу 
одужання, зміцнення волі до одужання, запобігання 
загрози психічних розладів.



Квест по власній 
квартирі 
Гра, яку створили Школа Супергероїв та 
вчитель Володимир Алєксєєв спеціально для 
сімейних розваг!

Що для цього потрібно?

1. Завантажуйте документ
2. Роздруковуйте
3. Вирізайте необхідні картки
4. І обережно розкладайте їх для своєї малечи в 
потайбічних куточках вашої квартири
Всією сім’єю розгадуйте загадки, аби віднайти 
справжню суперсилу!  

Родинний затишок у ваших руках!

ЗАВАНТАЖИТИ ГРУ

https://bit.ly/2RFXReo


Статистика мережі Шкіл

40

Вчителі

171

Діти

608

Уроки

7

Школи

9

Класи

1

Супермобіль

1

Резиденція

2

Бібліотека



ПРОЕКТИ SHWA



Набори першої 
необхідності

Baker Tilly 

Завдяки друзям з Baker Tilly 
120 наборів першої необхідності передано для 
карапузів із ВІЛ-відділення Охматдит. 
Це речі, без яких не обійтися ні дня – рушники, 
зубні щітки, чашки, гребінці, набори білизни та 
все-все, чого так бракує дітям, які потрапляють 
до лікарні з дитячих будинків.

І про іграшки до новорічних свят теж не забули. 
Карапузи отримали круті забавки від наших 
друзів під ялинку ) 



Коробка Хоробрості

Є один універсальний спосіб, який допомагає 
висушувати сльози, припиняти крик й 
мотивувати вчасно здавати всі аналізи та 
проходити назначені медичні процедури – 
іграшки з коробки хоробрості. 
Це чудовий інструмент, яким залюбки 
користуються вже 4 роки 9 відділень 
ОХМАТДИТ і який обожнюють карапузи. 
Медсестри стверджують, що час на 
проведення процедури зменшується майже 
вдвічі. А це вже головний аргумент за 
постійну експлуатацію інструмента.

Відділення, де живуть коробки НДСЛ 
“ОХМАДИТ”:

Відділення ортопедії 

Відділення дитячої офтальмології та 
мікрохірургії ока

Клініка для лікування дітей, хворих на 
ВІЛ-інфекцію/СНІД"

Відділення дитячої ендокринології

Консультативно-діагностична поліклініка

Педіатричне відділення

Відділення інтенсивної та еферентної 
терапії гострих інтоксикацій

Відділення дитячої неврології

Інфекційне боксове відділення для дітей 
молодшого віку



Намисто хоробрості

Це щоденна історія перемоги над хворобою 
дитини.

Кожна намистина – це один переможний 
крок. Скільки намистин – скільки процедур, 
уколів, операцій карапузу  довелось пройти
в лікарні. 

Це історія марафону заради здоров’я 
та перемог над болючими процедурами.

День виписки

Пунція

Променева 
терапія

Постановка 
катетера

Перший день 
у Школі 
Супергероїв

Забір
крові 

УЗД

Операція

День 
народження

МРТ

Планова 
стрижка

КТ

Ін’єкції

Зняття швів

Хіміо-
терапія

International Women's Club of  Kyiv
IWCK



ФОРТ
безкоштовний осередок  (FORT: free openmind – resolute – 
toleran) для громадських активістів, волонтерів та їх 
об’єднань з метою забезпечення сприятливих умов для їх 
роботи, співпраці, реалізації соціально значущих проектів. 

28 лютого 2020 було підписано договір на 10 років про оренду 
приміщення

ФОРТ має стати місцем зустрічі агентів змін — тих, хто вважає, 
що суспільство є рушієм змін, і хто готовий докладати зусилля 
за втілення власних ідей на благо громадськості. Для цього на 
базі ФОРТу ми організуємо:

• комфортне безкоштовне місце для роботи та брейнштормів;

• техніку для презентацій та тренінгів;

• курси, тренінги, воркшопи та лекції для тих, хто хоче йти далі 
та розкручувати благодійні проекти будь-яких масштабів;

• безкоштовну консультацію бухгалтера та юриста по веденню 
документації громадських та благодійних організацій, фондів

Що вже зроблено:

•  всі демонтажні роботи і 
підготовка підлоги;

•  заключено договори на 
постачання гарячої води 
та опалення;

•  в процесі підключення 
електроенергії

Цього року проект 
підтримали:
Розсміши коміка і 
меценатка Юлія

ЯК ЦЕ БУЛО



Art Stay Home

16 200

Для недопущення поширення COVID-19 лікарям та всьому 
медичному персоналу НДСЛ “Охматдит” необхідні засоби 
індивідуального захисту, зокрема одноразові хірургічні маски.

За ініціативи DEII Creative Project Company, Ігора Абрамовича 
та арт-агентства TUASHO організовано онлайн аукціон, щоб 
об’єднатися заради підтримки – фінансової та емоційної – 
в цей непростий для всіх час. 

Приєдналися всесвітньо відомі українські художники: Роман 
Мінін, Володимир Манжос, Сергій Якименко, Єгор Зігура, 
Микита Зігура, Олександр Дерега та ін.

Валюта аукціону - маски. 
Мінімальна ставка – 200 масок (3000 грн).

Було придбано

масок



Спільно з Посольством Держави Ізраїль в Україні організували візит 
в Україну всесвітньо відомого митця Ханоха Півена.
Він провів серію майстерень для дітей, медичних співробітників та 
лікарняних вчителів. Ханох вчить через мистецтво, творчий процес 
пізнавати себе, знаходити внутрішні ресурси для дії та боротьби, 
отримувати позитивні емоції.
 
Було проведено 6 майстерень у Національній дитячій 
спеціалізованій  лікарні "Охматдит" і 2 в Житомирі - Дитяча лікарня 
ім. Башека і Житомирський Центр творчості дітей і молоді

Мистецтво 
здоров’я



Кондиціонер 1 6 500,00 

Електрочайник ERGO CT 9050 RED 1 285,06 

Мікрохвильова піч ERGO EM-2015 1 931,79 

Маска захисна FLOMED 43 23 648,28 

Маска захисна 3-х шарова 62 26 348,38 

Засіб д/оч.оселіGreenUniklen EKO 14 24 624,60 

Засіб д/оч.рук антибактер.Safety 41 25 377,36 

Рекормон розчин д/ін’єкцій 12 19 578,00 

Гель для обробки рук U776, 60 мл 317 11 659,26
Володимир 

БорисовГель для обробки рук U776, 200 мл 318 22 361,76

РАЗОМ 810 161 314,49

Допомога, яку отримали для 
потреб НДСЛ “Охматдит”



Аудит

за 2017, 2018, 2019 роки.

Перевірку проводили спеціалісти аудиторської 
компанії UHY Prostor LLC, що є частиною 
міжнародної мережі бухгалтерських і 
консалтингових компаній UHY International.

Аудиторська перевірка підтвердила достовірність 
бухгалтерської звітності Small Heart with Art та її 
відповідність вимогам українського 
законодавства.



ДЯКУЄМО, ЩО БУЛИ ПОРУЧ
І ДОПОМАГАЛИ У 2020 




