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«Дорогі друзі, партнери, наші благодійники. Я рада знову зустрітися з вами на 
сторінках звіту, який тепер підсумовує 2020-й. Минулий рік став несподіваним 
для всіх нас, ми зазнали нових викликів, про які раніше навіть не могли 
подумати. Здається, що такі речі, як благодійність, допомога іншим, мали відійти 
на другий план. Але життя триває, наші діти зростають, інколи — хворіють, 
і в такі часи кожна хвилина без рідних поруч для них так само важка й болюча. 

Попри непередбачуваний початок року, локдаун і складнощі, яких зазнали 
бізнеси, ми й далі  наполегливо змінювали медичну систему, роблячи 
ближчим сімейно орієнтований підхід у лікуванні дітей в Україні. Сімейні 
кімнати Рональда МакДональда в лікарнях і далі приймали родини, і за весь 
час кількість відвідувань сягнула вже більш як 60 тисяч. Цього року після 
тривалих перемовин ми розпочали важливе для нас чотирирічне партнерство 
з Агентством з міжнародного розвитку США. Ми запустили кілька знакових 
програм з фандрейзингу, допомагали дитячим лікарням, де перебувають діти 
з COVID-19, і провели четверту конференцію з сімейно орієнтованої медицини, 
де зібрали найкращих експертів країни. 

Так, цей рік непростий, але він доводить: якщо є ті, кому складніше, ми завжди 
знайдемо співчуття в серці, сили й можливості, щоб допомогти», —

«Після обмежень у зустрічах і занепокоєння за здоров’я близьких цього року 
ми особливо відчули важливість підтримки одне одного. Але є ті, для кого бути 
поруч з рідними надважливо, — це наші діти.

“Фундація Дім Рональда МакДональда” прагне створити світ, де всі діти 
мають доступ до медичної допомоги, а їхні родини підтримуються та активно 
залучаються до догляду за дітьми, де їхні тривоги розуміють, а гідність 
поважають. Де медики й рідні стають партнерами та єдиною командою 
в боротьбі за здоров’я маленьких хворих, а батьки й діти обов’язково 
залишаються поруч у лікарнях.

Роль Фундації — творити зміни для нашої країни: вона змінює ментальність, 
ставлення, а з ними й практику в медичному догляді. Ми це називаємо сімейно 
орієнтованою медициною, де в центрі уваги лікарів — пацієнт і його родина. 
Сімейно орієнтований підхід — важлива частина реформи в системі охорони 
здоров’я в Україні, і щороку Фундація з однодумцями й партнерами робить його 

ближчим для батьків хворих дітей», —
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Ми прагнемо 
створити світ, у якому 
діти користуються 
перевагами якісної 
системи охорони 
здоров’я, а їхні родини 
можуть бути поруч, 
підтримувати й брати 
активну участь у догляді 
та лікуванні.

«Маленькому Артемові було 
всього два роки, коли він 
потрапив на стаціонарне 
лікування. Операції з видалення 
абсцесу передували два 
напружені дні діагностики 
й аналізів. Я вже ледь стояла на 
ногах, коли лікар розповів про 
Сімейну кімнату. Там я знайшла 
прихисток і відпочинок. Артемко 
ще не звик і трохи боявся 
лікарів, але кімната нагадувала, 
швидше, домівку. Син бавився 
іграшками й книжками, а я могла 
прийняти душ, випрати одяг 
і відпочити», —

Вікторія, 
мама дворічного Артема

Алла Лапоног, 
мама сімох дітей

«Сімейна кімната допомагала мені бути 
поруч з дітьми у важкий для нашої родини 
час. Коли маленькі Давид і Люба були на 
вранішніх процедурах, я заходила в кімнату, 
щоб перевести подих та зателефонувати 
іншим дітям, які залишилися вдома самі на 
домогосподарстві. А пізніше Давид і Люба 
приєднувалися, щоб провести час разом», —
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«У нашій палаті був лише холодний душ, і купати хвору дитину 
було неможливо. Сусідки по палаті розповіли мені про Сімейну 
кімнату з усіма її вигодами, і я спочатку навіть не повірила, що 
такі умови можливі. Лише наступного дня вирішила «піти на 
розвідку» й була приємно вражена: я справді побачила кімнату 
з усіма зручностями. Пізніше до нас прийшли в гості чоловік 
і старша донька. Ми разом слухати музику, грали в шашки, 
чаювали, відпочивали від лікарняних клопотів», —

«Софійку мали покласти на кілька тижнів в обласну лікарню, 
і переді мною постала проблема: де зупинитися, щоб бути 
поруч з дитиною. Їздити щодня додому за 150 км — довго 
й важко. Знімати готель для нас дорого. Залишати ж маленьку 
сором’язливу Софійку саму — навіть не обговорювалося. 
Від лікаря я дізналася про Сімейну кімнату, яка на ці тижні 
стала для нас справжнім домом: тут ми разом проводили час, 
відпочивали й бавилися, відволікаючись від турбот», —

Анна, мама п’ятирічного ВаніТетяна, мама Софійки
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*Кімнати відкрито 
наприкінці 2019 
року

Фундація в Україні 

Львів

600+

Вінниця

11 459 047 грн

Київ

Суми*

500+

Харків*

23 004 рази

публікацій і згадок про Фундацію в медіа

24 436 разів

загальна сума пожертв 2020 року

12 297 разів

2 772 рази

разів блогери й зірки підтримали Фундацію

3 721 раз
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Фундація допомагає батькам і дітям бути поруч у лікарнях    /     13

Бути поруч —
важливо

Години, коли дитина лежить у ліжечку в лікарні, тягнуться особливо 
довго. А коли чекаєш на маму й тата, рахуєш кожну хвилину. У такі часи 
особливо важлива підтримка, відчуття, що ти не на самоті, що життя 
триває, і поруч найдорожчі, які завжди підтримають.

Кожна друга дитина відчуває в лікарнях стрес, пов’язаний із 
відсутністю поруч батьків. У майбутньому такий стан може 
призвести до так званого синдрому госпіталізму — цілої низки 
психологічно-соматичних розладів у дитини, пов’язаних із 
тривалим перебуванням у лікувальному закладі далеко від 
рідних і домівки. Це може спричинити уповільнення розвитку 
малюка, кольки й екзему в немовлят та інші розлади.

батькам і дітям 
бути поруч у лікарнях
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Водночас для дорослих період хвороби дитини також складний,                  
і вони так само потребують підтримки. 

Те, наскільки успішно маленький пацієнт буде боротися з хворобою, 
значною мірою залежить від підтримки рідних. Навіть просто знайомий 
дотик чи голос заспокоює та надає відчуття захищеності. І навпаки: 
перебування поруч із малечею сприяє швидшому подоланню 
посттравматичного стресового розладу в дорослих.

Фундація Дім Рональда МакДональда прагне створити світ, 
у якому діти користуються перевагами якісної системи 
охорони здоров’я, а їхні родини можуть бути поруч, 
підтримувати й брати активну участь у догляді та лікуванні. 

Згідно з дослідженнями 27% батьків мають посттравматичний 
синдром (ПТСР) після перебування їхньої дитини на 
стаціонарному лікуванні внаслідок переживання важких 
стресових подій.

Підхід, у якому лікарі та батьки стають партнерами в лікуванні дитини, 
ми називаємо сімейно орієнтованим. Це сучасний, прогресивний спосіб 
взаємовідносин у системі медичного догляду, де у центрі уваги — 
пацієнт і його родина. Ми взяли на себе просвітню місію — допомогти 
медичній спільноті України, а з нею і родинам по всій країні, змінити 
підхід у ментальності. Сімейно орієнтований підхід є частиною реформи 
в охороні здоров’я України, і місія Фундації як ніколи на часі. 

У всьому світі із Фундацією співпрацюють 90% провідних дитячих 
лікарень. У глобальному опитуванні експертів медичної галузі, понад 
95% респондентів поділяють думку, що Фундація допомагає лікарням 
втілювати принципи сімейно орієнтованої медицини та надавати якісніші 
медичні послуги.
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Що таке сімейно 
орієнтована 
медицина

Основні принципи сімейно 
орієнтованої медицини

Сімейно орієнтований 
підхід — це:

У сучасній медицині спільне перебування батьків і дітей у лікарнях 
поступово стає стандартом медичного обслуговування. Саме в цьому 
полягає суть сімейно орієнтованої медицини, що передбачає активне 
залучення родини до лікування пацієнта й догляду за ним у лікарні. 
Медичний персонал і батьки стають партнерами, командою, яка 
ефективно співпрацює задля досягнення однієї мети — якнайшвидшого 
видужання хворої дитини.

повага й гідність: надання медичної допомоги з повагою до цінностей, 
знань і культурних традицій пацієнта та його родини;

обмін інформацією: ефективна комунікація з пацієнтами та їхніми 
родинами, а також надання їм повної і неупередженої інформації про 
стан здоров’я пацієнта;

залучення: заохочення сімей до участі в лікувальному процесі й ухваленні 
рішень, що стосуються здоров’я дитини;

співпраця: заохочення взаємодії між пацієнтом, його родиною та 
медичним персоналом у лікарні й поза її межами. 

фокус на родині як головному ресурсі дитини в боротьбі з хворобою;

визнання потреби дитини та її родини у фізичній і емоційній підтримці;

постійна комунікація лікарів із членами родини;

надання родині вичерпної інформації про стан здоров’я дитини;

активна участь батьків в ухваленні рішень, що стосуються лікування 
дитини;

навчання батьків догляду за дитиною після виписування з лікарні.
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Сімейні кімнати 
Рональда 
МакДональда

Здебільшого в українських дитячих лікарнях не передбачено умови 
для тривалого перебування батьків. Саме тому вже чотири роки 
в Україні Фундація облаштовує Сімейні кімнати Рональда МакДональда 
в найбільших дитячих медичних закладах, які є прикладом партнерської 
взаємодії, адже батьки можуть залишатися поруч зі своїми хворими 
дітьми. 

Зручні й комфортні, такі, що нагадують власну домівку та допомагають 
максимально відвернутися від сумних думок і повірити у власні сили — 
такими мають бути місця для родин у лікарнях. У Сімейних кімнатах 
родини мають змогу відпочити, поїсти, задовольнити базові гігієнічні 
потреби, зустрітися з рідними, приділити час спілкуванню й грі з дитиною 
та залишатися в постійному контакті з медичними працівниками. 
Користування кімнатами для сімей — безплатне. 

Сімейні кімнати Рональда МакДональда

Навчальні програми для медичної спільноти
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Це перша Сімейна кімната Рональда Макдональда, яка почала діяти 
з 2 листопада 2017 р. Її поява була знаковою для української медицини, 
ставши вагомим кроком у втіленні принципів сімейно орієнтованої 
медицини в Україні. Ми доклали багато зусиль і любові, щоб кімната була 
комфортною для батьків та радувала маленьких пацієнтів. На кухні гості 
можуть підігріти їжу, випити чаю чи кави, у зоні відпочинку — подрімати 
на зручних розкладних кріслах. А якщо виникне потреба побути 
наодинці — у Сімейній кімнаті облаштовано Тиху кімнату, яку можна 
замкнути. 

Найбільшу Сімейну кімнату в Україні, що має площу 180 кв. м., відкрито 
в Сумській обласній дитячій лікарні. Тут облаштовано чотири окремі 
спальні кімнати з осібними санвузлами, де родини можуть залишатися 
на ніч і навіть комфортно жити тижнями під час стаціонарного лікування 
дітей. Окрім цього, у кімнаті є ігрова, велика кухня й вітальня, а також 
пральна й сушильна машини, телевізор і безплатний Wi-Fi. Для комфорту 
всіх відвідувачів кімната повністю інклюзивна.

У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «Охматдит» У Сумській обласній дитячій клінічній лікарні

Сімейні кімнати в Україні вже 
відкрито в 5 найбільших дитячих 
державних лікарнях країни
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Сімейну кімнату в київському «Охматдиті» облаштовано у відділі 
неонатології, де за рік близько 2000 пацієнтів проходять стаціонарне 
лікування. Кімната працює для рідних пацієнтів всіх реанімацій та інших 
відвідувачів, які мають гостру потребу десь перебути й перепочити. 
Тут батьки й родичі хворих дітей можуть частіше бути поруч з дитиною, 
допомагати медперсоналу в догляді за малечею, а також попити каву 
й розігріти обід. Передбачено й місця, де матусі можуть комфортно 
зцідити молоко для немовлят, щоб зберегти грудне вигодовування.

Сімейну кімнату у Вінницькій дитячій лікарні облаштовано у відділі 
черепно-лицьової хірургії, поруч з операційним блоком. Тут перебувають 
пацієнти з найважчими діагнозами в лікарні. Але дружня атмосфера 
домашнього тепла й затишку, а також усі зручності для відпочинку та 
комфортного перебування дають змогу рідним маленьких пацієнтів та 
й самим малюкам відчувати турботу одне одного й проводити разом час. 
Для гостей облаштовані: кухня, зручні меблі для відпочинку, теплий душ, 
пральна машинка й сушарка.

У харківській кімнаті є все потрібне, щоб рідні маленьких пацієнтів 
почувалися, наче вдома: кухня з побутовою технікою, пральна й сушильна 
машина, великий диван, телевізор, душ, санвузол, Wi-Fi і камери 
зберігання. Для батьків є спеціальна зона, де вони можуть перепочити 
на зручних розкладних кріслах, а для малюків — багато цікавих іграшок 
і пізнавальних книжок. 

У дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» у Києві

У Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні

У Харківській обласній дитячій клінічній лікарні
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Проєкти для 
медичної спільноти

За підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Фундація 
провела четверту конференцію із сімейно орієнтованої медицини. 
Головна тема року — «Підтримка сімейноорієнтованості в кризові часи». 

Спікерами конференції виступили найкращі експерти медичної спільноти, 
які поділилися своїми неоціненними знаннями й досвідом: Ірина Садов’як, 
перша заступниця міністра охорони здоров’я України; Бен Зіннер, 
директор oфісу охорони здоров’я Регіональної місії USAID в Україні; 
Лінда Франк, професорка Каліфорнійського університету; Адам Єлонек, 
професор Ягеллонського університету; Андрій Віленський, в.о. голови 
Національної служби здоров’я України; Володимир Жовнір, генеральний 
директор НДСЛ «Охматдит», і багато інших професіоналів. 

Ми впевнені, що спільними зусиллями зможемо зробити наші лікарні ще 
більш дружніми до маленьких пацієнтів і їхніх родин. Відеозапис можна 
переглянути на каналі Фундації в Youtube.

«Фундація Дім Рональда МакДональда» долучається до змін у системі 
охорони здоров’я і є партнером і ментором для лікарів. Цього року 
ми розпочали серію відеокурсів для медпрацівників, які допоможуть 
змінювати підхід до лікування та впроваджувати найкращі світові 
практики заради здоров’я дітей.

Відеокурс «Як ефективно вибудувати спілкування з пацієнтами» 
допоможе зрозуміти, чому недостатньо просто лікувати, чому довірчі 
стосунки між лікарем і пацієнтом такі важливі, а скарги на роботу лікарів 
найчастіше пов’язані саме з браком комунікації. Дякуємо за підготовку 
курсу експертам комунікаційної агенції Be—it.

Відеокурс «Як надавати якісний сервіс» дасть можливість медикам 
ліпше розуміти потреби пацієнтів і будувати довірчі, ефективні стосунки 
з ними, а саме пояснить: що таке якісний сервіс та як його побудувати; 
особливості спілкування з різними типами пацієнтів, техніки побудови 
довірчих стосунків; що таке піраміда потреб; природу емоцій і управління 
конфліктами та багато іншого. Дякуємо за підготовку курсу Юрію 
Калітовському, керівнику відділу навчання McDonald’s Україна.

Відеокурси можна знайти на сайті Національної служби охорони 
здоров’я academy.nszu.gov.ua. 

Четверта щорічна онлайнова конференція із сімейно 
орієнтованої медицини 

Відеокурси для медиків
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Цього року Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і «Фундація 
Дім Рональда МакДональда» оголосили про чотирирічну програму 
партнерства. 12 млн дол. США  — таку суму буде залучено на підтримку 
розвитку сімейно орієнтованого підходу до лікування дітей по всій 
Україні. USAID надасть 6 млн дол. США на розширення діяльності Фундації 
в Україні й збільшення допомоги, яку вона надає сім’ям і громадам. 
Фундація залучить додаткові 6 млн дол. США у вигляді прямої фінансової 
й нефінансової допомоги від приватних благодійників.

Це перша співпраця між «Фундацією Дім Рональда МакДональда» 
та USAID. Вона покликана підвищити знання й розуміння важливості 
принципів сімейно орієнтованого медичного догляду в системі охорони 
здоров’я України. Це також дасть можливість Фундації збільшити 
підтримку родин, діти яких перебувають на лікуванні, і заощадити їм 
десятки мільйонів гривень на харчуванні й проживанні.

Агентство США 
з міжнародного розвитку 
(USAID) і Фундація стали 
партнерами

Партнерство Фундації 
і USAID

#Години_для_родини

День піжам

Засоби захисту для дитячих 
лікарень 

Долонька щастя

Kind challenge
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Фундація передала засоби захисту 
для дитячих лікарень

Страх за здоров’я та брак інформації — такими були перші дні після 
того, як до України дістався COVID-19. І першим форпостом проти 
пандемії стали лікарі. Щоб допомогти медикам у боротьбі з пандемією, 
у перші місяці Фундація закупила засоби індивідуального захисту для 
дитячих лікарень, де облаштовані Сімейні кімнати, на загальну суму 
279 тис. грн. У червні McDonald’s прилучився до ініціативи й передав 
Фундації додатково 1 млн грн на потреби лікарень, де перебувають діти 
з COVID-19. Адресну допомогу одержала 21 дитяча лікарня в Україні. 
Завдяки ініціативі Фундація передала медзакладам 70 000 медичних 
масок, 2 600 комбінезонів ІЗ, 3720 халатів ІЗ, 1703 респіратори ЗМ 
та 800 медичних шапок.

Цього дня піжама слугує символом, який має допомогти українцям ліпше 
усвідомити, що дітям у лікарнях потрібна підтримка. Саме тому щороку 
Фундація запрошує всіх одягнути піжаму на роботу чи в школу. Цього 
року акцію підтримали 36 шкіл і дитячих гуртків по всій Україні, більше 
ніж 50 зірок і блогерів, понад 20 компаній. Партнерами-організаторами 
стали виробники одягу: холдинг LPP SA (ТМ House, Reserved, Cropp), 
ТМ Garnamama, Tago, Robinzon і Promin. Також акцію підтримали 
компанії Watsons, ТМ «Чумак», robota.ua, Yakaboo, McDonald’s, Metro, 
Ergo, Ukrsibbank, Huhtamaki, мережа аптек «911», надавши благодійну 
підтримку. Організації приєднувалися цілими командами: їхні працівники 
цього дня прийшли на роботу в піжамах. 88 фотографів переказали 
30% від вартості кожної фотосесії на потреби організації. 43 кав’ярні 
продавали брендовані стаканчики з символікою акції.

Завдяки підтримці партнерів і небайдужих українців було зібрано 
325 000 грн благодійних внесків і 172 000 грн у товарах і послугах.

Фундація провела Всеукраїнську 
акцію «День піжам» вдруге

«Фундація Дім Рональда МакДональда» запустила благодійний 
онлайновий магазин #ГодиниДляРодини. Родини завжди користуються 
Сімейними кімнатами безплатно. Однак їхнє утримання в п’яти лікарнях 
України коштує близько 12 грн за хвилину. У благодійному онлайновому 
магазині #ГодиниДляРодини кожен охочий може придбати товари, 
що перетворюються на дорогоцінний час, який діти можуть провести 
разом з батьками. Так, п’ять хвилин теплих обіймів обійдуться у 25 грн, 
30 хвилин за книжкою з рідними — 75 грн, година відпочинку для мами — 
100 грн. Вибрати товари й зробити благодійний внесок можна на 
shop.rmhc.org.ua. З часу запуску онлайнового магазину благодійники вже 
оплатили 18 днів і 10 годин роботи кімнат.

Благодійний магазин 
#ГодиниДляРодини
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Допомагати — просто, а в зірковій компанії — ще й весело! Подарувати 
собі або своїм близьким особисте відеопривітання від кумира чи навіть 
особисту зустріч за філіжанкою кави від зірки можна було під час 
акції «У доброті — не на самоті» з Kind Challenge. До акції долучилися 
Олександр Педан, Євген Клопотенко, Алла Клименко, Антон Поліщук, 
Владислав Оніщенко й багато інших лідерів думки. Придбати лоти можна 
й зараз за покликанням charity.payphone.io. Усі кошти, зібрані в межах 
акції, були скеровані на утримання п’яти Сімейних кімнат, щоб допомогти 
дітям і їхнім батькам бути разом під час новорічних свят.

Зірки об’єдналися, щоб допомогти 
дітям під час новорічних свят

Юлія Бадрітдінова, 
голова наглядової ради 
«Фундації Дім Рональда 
МакДональда в Україні». 

Юрій Когутяк, 
президент Havas Creative 
Group Ukraine

Олеся Жулинська, 
експерт з розробки 
корпоративної стратегії 
та комунікації, державної 
політики, більше 20-ти років 
управління корпоративною 
репутацією Coca-Cola

Андріус Немікас, 
старший ментор 
і член Експертної ради 
CANactions School for 
Urban Studies

Олександр Богородов, 
фінансовий директор 
McDonald’s Україна

Ліна Немченко, 
партнерка МЮФ Baker 
McKenzie

Тетяна Бугасова, 
виконавча директорка 
CMS Cameron McKenna 
Nabarro Olswang

Єгор Григоренко, 
партнер та керівник 
департаменту 
консалтингу Deloitte 
в Україні

Наглядова 
рада 
Фундації

Марта Нечаєва, 
керівниця департаменту 
операційної підтримки 
бізнесу, член 
управлінської ради 
ТОВ «Баєр» в Україні

McDonald’s — засновник і один із найбільших благодійників «Фундації 
Дім Рональда МакДональда в Україні». «Долонька щастя» — одна 
з найупізнаваніших корпоративних благодійних програм в Україні, яка 
відбувається тут уже 19 років поспіль. Купуючи благодійну сувенірну 
продукцію та спеціальні страви, клієнти McDonald’s допомагають дітям, 
що перебувають у лікарнях і як ніколи потребують присутності рідних. 
Цього року до програми долучилося близько 650 тисяч клієнтів, завдяки 
чому зібрано рекордну за всі роки суму — 9,6 млн грн.

McDonald’s зібрав рекордні 
9,6 млн грн для Фундації
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Протягом року ми не раз переконувалися, як багато 
людей, бізнесів готові допомагати, нічого не очікуючи 
у відповідь. На цих сторінках ми хочемо згадати кожного 
нашого доброго друга. Наші щирі слова подяки вам. 
Ваша підтримка — надзвичайно важлива! 

«Бути частиною історії “Фундація Дім Рональда МакДональда” означає 
втілювати у життя нові ідеї, які не просто знаходять відгук у серцях 
тисяч українців, але трансформують культурний код благодійності. 
Ми хочемо будувати світ, де допомога — це норма, де батьки та 
лікарі — партнери на шляху до гармонійного одужання малюків, 
а робити це можливо лише постійно підтримуючи та розвиваючи 
сімейно орієнтований підхід до медицини. Вірю, що великі та маленькі 
добрі справи об’єднують та визначають високий рівень культури 
як громади, так і бізнесів», —

«За останні кілька років українська система охорони здоров’я зазнала 
значних змін для збільшення доступу до послуг, відкриття нових 
можливостей для подальшого розвитку сімейно орієнтованої медичної 
освіти та програмування. Завдяки цьому в нас з’явилися нові можливості. 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і “Фундація Дім 
Рональда МакДональда” мають спільну мету: підвищити обізнаність 
та розуміння важливості сімейно орієнтованого підходу в системі 
охорони здоров’я України, одночасно підтримуючи сім’ї, діти яких були 
госпіталізовані.

У цей непростий час наше партнерство продовжить забезпечувати 
довгострокове зміцнення та вдосконалення системи охорони здоров’я 
для українських родин», — Бен Зіннер,

директор oфісу охорони здоров’я 
Регіональної місії USAID в Україні.

Алеся Муджирі, 
керівниця відділу корпоративних комунікацій 

McDonald’s Україна



Друзі й партнери Фундації     /     35

«Компанія MAY-Ukraine підтримала Фундацію, адже наші цінності 
є ідентичними. Відносини між людьми та якісне спілкування — це 
найцінніше. І не має значення, мова йде про команду чи стосунки між 
батьками та дітьми. Для нас велика честь бути причетними до створення 
справжнього затишку в Сімейних кімнатах, завдяки одному з брендів 
MAY-Ukraine, чаю MAYSKIY, який ми надаємо для цих кімнат. Це не 
перше наше співробітництво з організацією — ми підтримуємо ініціативи, 
скеровані на збір коштів, підтримку кімнат, а також на висвітлення 
діяльності Фундації», —

«Однією з наших цінностей є соціальна відповідальність. Ми соціально-
відповідальні. Ми відповідаємо за те, що робимо. Ми дбаємо про наше 
ближнє та дальнє оточення. Ми підтримуємо наших співробітників 
і партнерів. Ми з приємністю відгукнулися на пропозицію співпраці 
з Фундацією. Адже надзвичайно важливо дітям, які перебувають 
в лікарнях, відчувати підтримку рідних. Нам близька ця місія. Спільними 
зусиллями ми зможемо робити позитивні зміни, бути рушієм змін. Наше 
майбутнє — це діти. І діти повинні бути здоровими та щасливими», —

«Я впевнений, що проєкти Фундації змінюють світ. Коли ти долучаєшся до 
таких ініціатив, розумієш, наскільки важко втілювати важливі й потрібні 
ідеї. Надихає те, що Фундації це вдається. Сімейні кімнати в державних 
дитячих лікарнях України в багатьох сенсах — це новий стандарт 
і надія на майбутнє. Бажаю Фундації реалізовувати в Україні більше 
успішних соціальних проєктів, а також мати більше справжніх друзів 
і партнерів», —

Анна Макаренко, 
PR-директорка MAY-Ukraine

Микола Фабро,
виконавчий директор «Юг-Контракт»

 Ярема Івахів, 
Генеральний директор LPP Україна

«Фундація проводить дуже важливу роботу: допомагає діткам не 
лишатися наодинці зі своєю хворобою. У такий нелегкий рік ми 
у WhyNot? Enot дуже зблизилися зі своїми сім’ями й стали більше 
ділитися цим одне з одним. Тому цей проєкт став для нас чимось 
особистим. Ми відразу зрозуміли, що не можемо стояти осторонь. 
Що було в наших руках? Всемогутній рупор соцмереж — блогери. 
Ми залучили всіх, хто зміг відгукнутися. І дуже щасливі, що якомусь 
«маленькому сонечку» буде не так тяжко боротися зі своєю хворобою, 
адже з ним будуть його близькі»,   —  Женя Таллєр,

CEO WhyNot? Enot agency

Ambulance, Apteka911.ua, Nokia mobile, Print4u, Robota.ua, ROCKET, Tago, 
TBWA, UKRSIBBANK, WebPromoExperts, Yakaboo, Гремсі, КнигоЛенд, 
Ла Терре, МЕТРО Кеш енд Кері Україна, Промінь, Робінзон, Укртелеком, 
Фотостудія Счастье, ЮСЛ

Ми опираємося на підтримку багатьох донорів, партнерів 
і приватних осіб, щоб допомогти родинам хворих дітей.           
Наші партнери поділяють нашу місію.

Поширення інформації про важливість сімейно орієнтованого 
підходу в медицині дає змогу долучити велику кількість родин 
і лікарів. Ми вдячні ЗМІ, які розказували про нас протягом року.
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Ми вдячні лідерам медичної спільноти, які поділяють 
цінності Фундації і розвивають систему охорони       
здоров‘я в Україні.

«Усі ми, незалежно від наших посад, рівня добробуту, освіти чи будь-яких 
інших характеристик, із власного досвіду знаємо одне: якщо рідні є поруч 
з дитиною під час хвороби, то вона має відчуття захищеності, турботи, 
і тоді одужує швидше. Ми підтримуємо розвиток сімейно орієнтованої 
медицини, яка ґрунтується на переконанні, що до всіх етапів лікування 
дитини має бути залучена родина. Адже те, наскільки успішно пацієнт 
буде боротися з хворобою, значною мірою залежить від підтримки 
близьких. Ми впевнені, що дитячим лікарням необхідно адаптуватися до 
змін у системі охорони здоров’я, фокусуватися на родині, як важливому 
ресурсі в боротьбі з хворобою», —

«Батьки для дитини — це найголовніше, що в неї є, без рідних дитина 
почуває себе ніяково. Так само і батьки, коли в них забирають у лікарні 
малюка, вони втрачають контроль над ситуацією, їм стає страшно: 
раптом щось незрозуміле відбувається з дитиною. Це  впливає на 
психологічний стан всієї сім’ї, а зрештою — і на процес лікування, який 
стає неефективним. Медичний персонал, батьки, дитина — то єдине ціле. 
У батьків і медиків спільна мета — зробити дитину здоровою», —

«Залучивши родину до лікувального процесу, ми зрозуміли, що тільки 
в співпраці з батьками можемо якісніше реагувати на зміну стану 
маленького пацієнта. Батьки, які мають змогу постійно знаходитися 
біля дитини, першими дізнаються про зміни стану її здоров’я і швидко 
донести інформацію до медперсоналу. Завдяки Фундації в нас є Сімейна 
кімната, яка працює поруч із реанімацією передчасно народжених дітей 
і патології новонароджених. Вона дає можливість родині перебувати 
разом із дитиною в скрутну хвилину», —

Ірина Садов’як,
перша заступниця міністра охорони здоров’я  України

Володимир Жовнір, 
генеральний директор НДСЛ «Охматдит»

Ігор Змисля, 
головний лікар Сумської обласної дитячої клінічної лікарні

«З величезним задоволенням підтримую все, що робить “Фундація Дім 
Рональда МакДональда”. Я не раз брав участь у благодійних акціях 
організації й особисто бачив результати роботи, був в одній із Сімейних 
кімнат, яку побудовано завдяки Фундації. Я розумію цінність того, що вони 
роблять, тому залюбки підтримую», —

«У цей непростий час “Фундації Дім Рональда МакДональда” вдалося 
зробити неймовірне: об’єднати зусилля великої кількості людей, щоб 
допомогти тим, хто найбільше потребує підтримки, затишку й теплого 
слова. Для мене велика честь долучатися до ініціатив Фундації, зокрема 
зі створення кімнат відпочинку при лікарнях, щоб батьки могли бути 
ближчими до своїх дітей під час хвороби. Адже в період пандемії кожен 
відчув на собі, що таке бути в чотирьох стінах, хворіти й потребувати 
підтримки найрідніших», —

«Тема сім’ї дуже близька нам. Адже кожен з нас потрапляв у ситуацію, 
коли нам не вистачало підтримки рідних. Але коли ти дорослий, усе куди 
простіше, ніж коли ти ще дитина. Звичайно ж, я вирішив відгукнутися 
й разом з WhyNot? Enot допоміг пробити “інформаційну стіну”, яка 
виникла в результаті пандемії. Такі проєкти залишаються в серці. Я радий, 
що можу допомогти рідним бути поруч зі своїми дітьми», —

«Підтримка хороших соціальних ініціатив — мій пріоритет останніх 
років, адже публічні люди мають нести величезну відповідальність перед 
суспільством. Тож я з радістю прилучаюся до добрих справ “Фундації 
Дім Рональда МакДональда”. Ми вже добрі друзі й будемо робити добро 
разом і надалі. Дякую всій команді Фундації за їхню небайдужість!», —

Що може бути ліпше ніж показувати власним прикладом, 
що благодійність — це просто й так потрібно. Ми вдячні 
популярним українцям, які впродовж року підтримували 
наші ініціативи й розповідали про нас своїм читачам.                    
Разом ми можемо більше!

Анатолій Анатоліч,
телеведучий

 Марічка Падалко,
телеведуча

Богдан Шелудяк,
блогер, актор

Олександр Педан,
телеведучий, співзасновник Pedan buro, лідер руху JunionZ
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Як нам допомогти:

Ми віримо, що жодна родина, жодна дитина не має залишатися 
з хворобою наодинці. Ваша участь у програмах «Фундації Дім Рональда 
МакДональда» може призвести до важливих змін у нашій країні. Разом ми 
можемо впливати на життя багатьох батьків і дітей у важкі для них часи.

зробити благодійний внесок на рахунок Фундації або на сайті rmhc.org.ua;  

організувати спільну акцію, у якій, наприклад, відсоток з продажів продукції 
скеровувати на благодійність; 

працівники компаній можуть приєднатися до фандрейзингових 
корпоративних програм; 

надати допомогу власними товарами або послугами;

інформаційне партнерство;

стати волонтером у Сімейних кімнатах;

допомогти консультаціями або організувати майстер-клас для родин 
у кімнатах. 

Але ж варіантів залучення може бути дуже багато. Звертайтеся до нас 
з будь-якими ідеями, порадами й пропозиціями. Разом ми можемо більше!

Ви можете стати 
частиною нашої 
великої мети



Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» 

м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1

тел.: +38 044 236-69-42

Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит»

м. Львів, вул. Лисенка, 31

тел.: +38 032 236-81-54

Сумська обласна дитяча клінічна лікарня

м. Суми, вул. Ковпака, 22

тел.: +38 054 266-21-31

Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня 

м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 108

тел.: 38 043 251-12-70

Харківська обласна дитяча клінічна лікарня 

м. Харків, вул. Озерянська, 5

тел.: +38 057 372-75-21

info@rmhc.org.ua

rmhc.org.ua

БО «Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні»

вул. Михайла Гришка, 7, Київ, 02140

тел.: +38 050 515-10-87

Лікарні, у яких працюють Сімейні кімнати 

«Фундації Дім Рональда МакДональда»:

Допомогти


