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«Як представник компанії-засновника я роблю все від мене залежне, 
аби допомогти Фундації в будівництві Сімейних Кімнат та забезпечити 
дотримання всіх будівельних норм і правил. Я дуже радий, що мій досвід 
та експертиза стають у пригоді й дозволяють заощаджувати кошти, 
а співпраця з нашими підрядниками дає чудові результати — батьки 
можуть знаходитися поруч зі своїми дітьми в найбільш комфортних 
умовах».

«Уже не перший рік ми підтримуємо проєкт облаштування Сімейних 
Кімнат Фундації Дім Рональда МакДональда в українських лікарнях. 
Цього року були раді надати сушильну техніку для Кімнат в Сумах та 
Харкові, щоб діткам та батькам було завжди затишно та комфортно. 
Сам проєкт унікальний: у родини з’являється можливість бути поруч, не 
залишати свою дитину без любові й підтримки під час хвороби. Дякуємо 
Фундації за можливість допомагати, адже діти — наше майбутнє».

Сергій Вовк, 
керівник відділу будівництва 
«МакДональдз Україна»

«Ми вдячні Фундації Дім Рональда МакДональда за такий важливий для 
України проєкт і за нашу участь у ньому. Разом ми створюємо Сімейні 

Кімнати та допомагаємо дітям бути поруч зі своїми батьками під час 
лікування. Бренд ERGO забезпечує кімнати необхідною технікою для 

створення максимально комфортних умов. 

У 2019 році ми разом облаштували кімнати в Сумах і Харкові: надали 
два smart-телевізори, три холодильники, два мобільні телефони, дві 

індукційні плити, три електрочайники, дві мікрохвильові печі, два 
зволожувачі, сім кондиціонерів, обігрівач, дві праски та дві пари 

сучасних навушників. Дуже хочемо, щоб цей неймовірний проєкт 
розвивався, ставав більш масштабним і допомагав малечі в усіх 

куточках нашої країни швидше одужувати».

Наталія Зарудна,  
бренд-менеджер ТМ ERGO

Віталій Бульда, 
генеральний директор  
ТОВ «Роберт Бош Лтд»
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«Цього року Jacobs Douwe Egberts продовжує підтримувати 
проєкти Фундації, що вже стало традицією. Часто наші працівники 
самі ініціюють благодійні акції для Сімейних Кімнат, і компанія 
завжди підтримує їх фінансово та організаційно. Ми залучаємо до 
благодійності й інших любителів кави: під час акції «Добрі справи 
потребують кави» від Jacobs наші споживачі також роблять свій внесок 
для фундації. І, звичайно, жодна Сімейна Кімната не залишається без 
запашної кави, чаю та какао від JDE — це найменше, що ми можемо 
зробити, аби покращити настрій батьків та дітей у лікарнях».

Павло Варчук, 
генеральний директор  
«Якобз ДауЕгбертс Україна»

«Місія компанії «БСХ» — покращувати якість життя вдома завдяки 
інноваційним технологіям побутової техніки Bosch та Siemens. Водночас 

багато людей потребують цього й поза оселею, коли допомога та 
підтримка в скрутний період життя є надзвичайно важливими. Я радий, 

що пральні та сушильні машини Bosch, якими наразі обладнані Сімейні 
Кімнати в Сумській та Харківській обласних дитячих клінічних лікарнях, 
полегшать перебування дітей та їхніх батьків у цих медичних закладах 

під час лікування. Маю надію, що наші прилади полегшать для них 
буденні справи та заощадять зусилля й час, необхідні для швидшого 

одужання».

Сергій Максімов, 
генеральний директор  

ТОВ «БСХ Побутова Техніка»

Стати другом Фундації легко: скануйте  
QR-код, переходьте за посиланням і 
заповнюйте форму. Ми обов‘язково з вами 
зв‘яжемось і обговоримо як можемо робити 
великі і важливі справи разом!
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