
Фонд термінової допомоги 

Громадської організації «Маленьке серце з мистецтвом» 

для пацієнтів Центру інфекційних захворювань 

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

 

 
Центр інфекційних захворювань «Клініка для лікування дітей, хворих на 

ВІЛ-інфекцію/СНІД» (далі Центр) працюю в Національній дитячій 

спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ». Захворювання на ВІЛ/СНІД 

відноситься до числа соціально небезпечних хвороб. 

 На ВІЛ/СНІД може захворіти будь-яка людина, незалежно від її статусу, 

достатку та положення в суспільстві. Центр приймає пацієнтів зі всієї 

України з найскладнішими формами хвороби. Найчастіше пацієнтами 

Центру є діти, які живуть з опікунами, або з малозабезпечених, багатодітних  

сімей, з дитячих будинків. Таких дітей - 70% від загальної кількості пацієнтів 

Центру.  

Держава в повному обсязі забезпечує лікарню специфічною 

антиретровірусною терапією, яка є обов’язковою для лікування ВІЛ-інфекції, 

та більшості супутніх медикаментів. Проте купівля значної частини 

медичних препаратів,  які є важливим елементом відновлення здорового 

стану пацієнта, перекладається на батьків/опікунів/представників дітей, 

оскільки не забезпечуються державою в повному обсязі. Від оперативності 

початку їх прийому може залежати успіх лікування, покращення стану 

дитини. 

        На жаль, не кожен може придбати ліки через відсутність фінансової 

спроможності. Тому в таких випадках є доречною допомога третьої сторони. 

Наявність Фонду термінової допомоги Громадської організації «Маленьке 

серце з мистецтвом» (далі ГО) може врятувати життя. 

 

 
Категорії дітей, які можуть отримати допомогу від ГО 

- діти-сироти; 

- діти, котрі опинилися в складних життєвих ситуаціях; 

- діти, позбавлені батьківського піклування; 

- підкинуті діти; 

- безпритульні діти. 

 

 

Види допомоги 

ГО за умови наявності відповідних підтверджувальних документів 

повністю або частково може покривати наступні витрати:  

- медикаменти;  

- хірургічне втручання;  

- медичне обстеження;  



- витрати на поховання.  

ГО не надає пряму матеріальну допомогу батькам, опікунам та 

уповноваженим ними особам. ГО оплачує запитувані товари чи послуги та 

передає їх оплаченими в якості допомоги. 

Алгоритм роботи відповідно до запиту НДСЛ «ОХМАТДИТ»:  

1. Чітке розуміння відсутності необхідного медикаменту (його аналога) 

на лікарняному складі та/або в інших відділеннях НДСЛ 

«ОХМАТДИТ», необхідності хірургічного втручання чи медичного 

обстеження, підтвердження потреби допомоги в організації поховання. 

Інформацію надає завідуючий/старша медична сестра Центру 

2. Чітке визначення лікарем Центру відсутності фінансової можливості у 

родини пацієнта.  

3. Підготовка офіційного листа-звернення на закупівлю ліків завідуючим 

Центром. 

4. Погодження закупівлі медикаментів/оплати послуг з Головою 

правління ГО «Маленьке серце з мистецтвом». 

5. Пошук в аптечних мережах та калькуляція необхідного 

медикаменту/послуги, уточнення наявності сертифікатів якості та 

терміну придатності. 

6. Безпосередня закупівля препарату/оплата послуги з урахуванням 

терміну придатності та сертифікатів якості.  

7. Підготовка актів прийому-передачі. Офіційна передача препаратів 

разом з копією сертифікату якості. Підписання акту з боку НДСЛ 

«ОХМАТДИТ». Передача запиту, акту та сертифікату якості 

бухгалтеру ГО «Маленьке серце з мистецтвом» 

 

Алгоритм роботи відповідно до запиту батьків, опікунів та уповноважених 

ними осіб: 

1. Подання пакету документів одним з батьків/опікуном/офіційним 

представником дитини на розгляд Правлінню ГО 

2. Перевірка повноти та достовірності пакету документів Завідуючим 

Школою Супергероїв/менеджером проектів  

3. Підтвердження завідуючим Центром/старшою медичною сестрою 

необхідності надання фінансової допомоги за запитом 

4. Погодження закупівлі медикаментів/оплати послуг з Головою 

правління ГО «Маленьке серце з мистецтвом». 

5. Пошук в аптечних мережах та калькуляція необхідного 

медикаменту/послуги, уточнення наявності сертифікатів якості та 

терміну придатності. 

6. Безпосередня закупівля препарату/оплата послуги з урахуванням 

терміну придатності та сертифікатів якості.  

7. Передача препарату/послуги  

8. Передача пакету документів заявника, квитанцій по оплату 

товарів/послуг бухгалтеру ГО «Маленьке серце з мистецтвом» 



9. В якості звіту про використання благодійної допомоги просимо надати 

фотопідтвердження 

 

Перелік пакету необхідних документів 

1. Заява на допомогу 

2. Копія паспорта (1,2,11 сторінки) 

3. Копія ІНН 

4. Копія свідоцтва про народження дитини  

5. Копія призначення лікаря 

6. Копія документа, що підтверджує ВІЛ-позитивний статус дитини 

7. Копія свідоцтва про інвалідність (за наявності) 

ГО гарантує конфіденційність всіх наданих документів. 

 

 

Звітність ГО перед благодійниками, що підтримують існування та діяльність 

Фонд термінової допомоги 
 

1. Актуальне відображення доступної суми на термінову допомогу на 

сайті http://smallheartwithart.org/node/228  

2. Пости на офіціальних сторінках SHwA про роботу ГО (без 

розголошення ФІО дитини, фото її та її рідних):  

Facebook 

facebook.com/SmallHeartwithArt   

Instagram  

instagram.com/smallheart_withart  

3. Надання копій квитанцій про купівлю препаратів/оплату послуг з 

коштів ГО 

4. Підготовка щорічного звіту про рух коштів ГО 

5. Публікація звіту на сайті http://smallheartwithart.org/  

6. Відеоподяка від ОХМАТДИТ https://goo.gl/dZKdD8    

7. Розсилка новин партнерам і друзям з описом діяльності SHwA та 

вдячністю тим, хто допоміг її здійснити (за згодою благодійника, (без 

розголошення ФІО дитини, фото її та її рідних): 

 

http://smallheartwithart.org/node/228
file:///C:/Users/Admin/Downloads/facebook.com/SmallHeartwithArt
https://www.instagram.com/smallheart_withart/
http://smallheartwithart.org/
https://goo.gl/dZKdD8

