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що ми зробили за цей час



СТВОРИЛИ ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ШТАБ
ДОПОМОГИ ЛІКАРНЯМ

Щоб закрити потреби лікарень у Києві, Харкові, Чернігові, Ніжині та інших містах,
які тримали оборону, а також підтримати бійців ЗСУ, штаб розшукував та надавав:

� Медикаменти (кровоспинні, жарознижувальні, знеболювальні, антигістамінні  та противірусні 
препарати, засоби для обробки ран, протигрибкові засоби, інсулін, шприці та крапельні системи, 
спазмолітики та багато інших)

дитяче харчування — понад 12 тонн 

засоби гігієни та підгузки для пологових будинків і лікарень

ковдри й пелюшки

генератори та 3 тони палет для опалення

бронежилети, павербанки, аптечки та тактичні рукавички для військових

ліки для тварин

�
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відправили на фронт бійцям,
ДСНС та парамедикам

45 ПОЛЬСЬКИХ ТУРНІКЕТІВ
BLACK FRONT

300 ТУРНІКЕТІВ CAT GEN 7  
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поїхали на Схід до спецзагонів ЗСУ



ШКОЛА СУПЕРГЕРОЇВ
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Навіть під час війни діти в лікарнях продовжують вчитися:

В НДСЛ «ОХМАТДИТ» провели 26 уроків
у квітні та 97 уроків у травні

У  Харківській міській дитячій лікарні
з кінця травня знову є уроки

Дві Школи Супергероїв у Житомирі
вже готові відновити роботу



Залучаємо допомогу від благодійників з-за кордону

від Trans-Atlantic Medical Relief Foundation Inc
Шон Юнаєв та Інна Врон-Юнаєва, які влаштували
4 квітня в Нью-Йорку фандрейзинговий захід
«THE CALL TO DUTY…WARRIOR EXTRAVAGANZA
BOXING EVENT»

від французького фокусника Самуеля
Джианнаджелі, який разом з товаришами
артистами Mjc de Chambéry — Le Totem
провели благодійне шоу «Цирк –Магія – Танець –
Клоуни» у підтримку Школи Супергероїв
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ЯК МИ ПІДТРИМУЄМО РОБОТУ ШКОЛИ

для вчителів та уроків
в НДСЛ «ОХМАТДИТ» 

$15 000
на уроки
в Харкові

€1400
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БІБЛІОТЕКА СУПЕРГЕРОЇВ
Це простір, де живуть книги та дитинство.
Бібліотека розташована на цокольному поверсі НДСЛ «ОХМАТДИТ»
і була відчинена для дітей, які переховувалися в лікарні від самого початку війни. 
Тут проходили майстер-класи та ігри. 

Ханох Півен — ілюстратор, вихователь
та досвідчений ініціатор творчих проєктів
з Ізраїлю, провів благодійний воркшоп. 
Усі кошти пішли на те, щоб у Бібліотеки
з’явився свій Бібліотекар

Організовувала та 
модерувала воркшоп

ДАР’Я 
ПОМЕРАНЗЕВА

Зібрати всю 
необхідну суму 

допомогли
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КОШТИ НА ШКОЛУ СУПЕРГЕРОЇВ

ДОНОР

Trans-Atlantic Medical
Relief Foundation Inc

Самуель
Джианнанджелі

Ханох Півен

World Union for
Progressive Judaism 

Уроки в НДСЛ «Охматдит»,
координатор Школи

Уроки в КНП «Харківська міська
дитяча клінічна лікарня № 16»

Робота бібліотекаря в НДСЛ
«Охматдит»

Робота бібліотекаря в НДСЛ
«Охматдит»

1 500 доларів

1 400 євро

45 200 грн

2 400 доларів

СУМА ПРИЗНАЧЕННЯ



1. Створити дієву методику кризової підтримки спільно з 
провідними фахівцями і установ із США, Ізраїлю та України.

2. Влаштувати єдиний центр навчання, стажування та атестації 
кризових психологів в Україні.

3. Згуртувати професійну мережу кризових психологів по всій 
країні та підтримати їх роботу.

4. Розробити методику та матеріали для перепідготовки 20 тисяч 
шкільних психологів, які зможуть підтримати учнів та батьків у 
війні та післявоєнні роки період.

Провести 237 
консультацій для дітей в 
НДСЛ ОХМАТДИТ

Почати роботу над 
безкоштовним 
відеокурсом для тих, хто 
вже працює з дітьми

ЯКІ НАШІ ЦІЛІ:
ЩО ВЖЕ ВДАЛОСЯ:

Ми створили проєкт, який працює над чіткою методологією кризової підтримки дітей,
що постраждали через війну. Аби кожен психолог, психотерапевт, педагог чи соціальний працівник,
який зараз взаємодіє з дітьми, що отримали серйозні психологічні травми, могли швидко опанувати
базові інструменти, як діяти тут та зараз, і надати безпечну підтримку. 

ОРДЕН ФЕНІКСА
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ПІДТРИМКА ВІД ГРОМАДИ
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«Громада» — організація зі Сан-Франциско, яка активно розповідає правду про війну в Україні. 
Активно долучається до зборів благодійних пожертв, які згодом передає у найгарячіші точки,
де ведуться бої та найбільше страждає цивільне населення.
Співпрацює з дитячими благодійними фондами України.

�

на підготовку кризових 
психологів в Україні

$5 000 
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Наша мета не лише дати психологам всі інструменти, щоб мати змогу безпечно і ефективно
підтримувати дітей, а й гідно оплачувати цю надважку роботу.
Інакше наших спеціалістів чекає вигорання. 

Психологи в лікарнях ведуть дітей не лише на стаціонарі, а й після виписки:
аж до моменту, коли вони зможуть спати без нічних жахів чи без остраху виходити на вулиці.
�

ПІДТРИМКА ВІД ЮРИДИЧНОЇ
КОМПАНІЇ DENTONS

€10 000 
на роботу психологів, 

які вже працюють з 
дітьми, котрі пройшли 

через жах війни та 
окупації
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ДОНОР

Юридична
компанія
Dentos

Неприбуткова
організація «Громада»,
Сан-Франциско

Василь Каракай 

Доплати психологам НДСЛ «Охматдит»
за психологічні консультації, супервізії
для психологів, робота менеджера проєкту

Доплати психологам НДСЛ
«Охматдит» за психологічні
консультації

На адміністративні витрати проєкту

10 000 євро

5 000 доларів

10 000 грн

СУМА ПРИЗНАЧЕННЯ

КОШТИ НА ОРДЕН ФЕНІКСУ



ВАША ПІДТРИМКА
НАБЛИЖАЄ НАШУ ПЕРЕМОГУ!

Дякуємо, що ми разом


