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Місія Фундації 

полягає у створенні, пошуку та підтримці 

програм, які безпосередньо покращують 

здоров’я та благополуччя дітей та їхніх 

сімей.

У цей складний для України час ми 

сфокусувалися на допомозі лікарням і 

родинам дітей, які постраждали внаслідок 

цієї жахливої війни. 



Фундація Дім Рональда МакДональда
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В Україні

• Заснована в 2016

• Сімейні кімнати 

Рональда 

МакДональда -

основна програма, яка 

допомагає родинам 

бути поруч із своїми 

важкохворими дітьми 

під час лікування

• 6 Сімейних кімнат у 

державних обласних 

лікарнях

У світі

• Допомагаємо 

родинам з 1974

• 260+ філій

• 62 країни та 

регіони



Актуальні програми Фундації Дім Рональда 
МакДональда в Україні
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Набори з 
продуктами 
харчування

Медичне 
обладнання

Гуманітарна 
допомога громадам і

лікарням

Сімейні кімнати 
Рональда 

МакДональда

Дім Рональда 
МакДональда 

(проєкт)

Програми підтримки українських сімей під час війни Основні програми
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У період з 24 лютого по 31 травня 2022 року 

ми надали допомогу на суму 

25,394,945 UAH



Допомога 
родинам

Ми допомагаємо біженцям, 

родинам із зон бойових дій та 

іншим постраждалим від війни



З 24 лютого українські родини живуть у страху та горі за рідних та свою 
країну. Людям довелося покинути свої домівки та шукати прихисток в інших
містах та країнах, кількість внутрішньо переміщених осіб склала понад 8 
мільйонів та біженців до 6 мільйонів, багато з них - діти. Українці потребують
допомоги.
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Усе це було передано 

родинам, які переховувалися в 

бомбосховищах і в метро 

Харкова, а також біженцям з 

Миколаєва, Сум, Донецька, 

Луганська та Київської області.

Ми забезпечили потреби українців: 

150 спальних мішків; 

5 351 продуктів дитячого

харчування; 

З 782 засобів гігієни;

3 573 медичних препаратів; 

676 аптечок першої допомоги; 

600 джгутів, що зупиняють кров.



Програма 
продуктових 
наборів

Постраждалі від війни отримують 

нагально потрібні продукти 

харчування



Мільйони українських сімей залишилися без даху над головою або переїхали в інші

регіони, щоб уникнути смерті. Багато з них голодують, не маючи підтримки, 

залишаються в районах бойових дій, ховаються в бомбосховищах. Ми закуповуємо

та пакуємо життєво необхідні продукти харчування та передаємо їх через 

гуманітарні центри, міські адміністрації чи волонтерські організації



• Інгредієнти набору: крупи, 

борошно, цукор, булочки, 

олія рослинна, молоко, 

макарони, тушкована

свинина, печиво, 

пакетований чай.

• 22088 родин у 6 регіонах, 
отримали харчові набори на 
суму 8 420 490 грн.

1 продуктовий набір 
забезпечує їжею до 6 днів 
родину з 2-3 осіб



Допомога
дитячим
лікарням

Залишаємося на варті

здоров'я в Україні.



Тисячі постраждалих громадян, в тому числі діти, у 

зруйнованих містах потребують належної та своєчасної

медичної допомоги. 169 лікарень пошкоджено, 11 зруйновано

через війну.



15 дитячих лікарень
отримали допомогу

• ліків на суму 1 125 240 грн;

• 86 одиниць медичного
обладнання на суму 806 387 
грн;

• 4241 кг їжі на суму 136 200 грн;

• 122 одиниць обладнання на 
суму 490 679 грн;

• благодійних пожертв на суму 
295 000 грн.



Життєво важливе
медичне
обладнання

Щоб вилікувати рани наших 

дітей



Ми забезпечуємо лікарні апаратами вакуумної терапії -
інноваційним методом лікування навіть найскладніших ран. 
Тепер рани, яким знадобилися б місяці, щоб загоїтися, можна
лікувати набагато швидше, і вони не залишать страшні шрами.



Важкі рани загоюються на 
30% швидше завдяки
апаратам вакуумної терапії

• Ми закупили 100 апаратів для 
35 лікарень на суму 

10 214 137 грн. 

• Загалом буде закуплено 200 
апаратів.

• Визнано золотим стандартом 
у лікуванні ран. Рани 
загоюються якісніше, менше
ускладнень та необхідності
хірургічного стручання, 
пацієнти зможуть швидше
виписуватися з лікарні.



Гуманітарна
допомога з 
інших країн

Фундація у всьому світі
допомагає українським
сім'ям



Глобальний офіс Фундації Дім Рональда МакДональда та 
представницва у світі залишаються з українськими
родинами в цей важкий час. Ми вдячні всім країнам за їхню
позицію та підтримку, про яку ми ніколи не забудемо.



Гуманітарна допомога з 
інших країн

• 84 палети було надано
сім'ям, які постраждали
від війни в Миколаївській
області, Сєвєродонецьку
та Умані, а також
Миколаївській дитячій
лікарні.

• Цю величезну підтримку 
надали Фундації Польщі, 
Португалії, Іспанії та 
Румунії.



Фундація допомагає українцям за 
кордоном

• Підрозділи Фундації у всьому світі приймають сім’ї українських біженців, які

можуть перебувати до 1-3 місяців до завершення лікування своїх дітей.

• Фундація у Польщі допомагає Україні з першого дня війни. Вони забезпечують

побутовою технікою, одягом, ліжками, іншими меблями українців. Батьки отримали

підтримку в лікарнях у Сімейних кімнатах Рональда МакДональда. 

Пересувна амбулаторія (Ronald McDonald Care Mobile) була відправлена до 

Перемишля, де стала мобільним медичним центром для українців.

• Фундації Італії, Нідерландів і Швейцарії допомагають українським сім'ям з 

онкологічними захворюваннями. Фундація у Швейцарії привезла 30 українських

дітей з раком до 7 швейцарських лікарень.

• Фундація Словаччини орендувала 5 квартир у Братиславі для українських дітей 

та їхніх родин. Крім забезпечення житлом, команда надавала одяг, гігієнічні товари, 

їжу та іншу допомогу.

• Фундація Латвії орендувала автобус і привезла в країну 45 українських біженців, 

де вони отримали підтримку.



Сімейні кімнати
Рональда 
МакДональда

Допомагають родинам бути 

поруч навіть під час війни



Сімейні кімнати Рональда МакДональда підтримують родини безпосередньо в 
лікарні, лише за кілька хвилин від лікарняного ліжка дитини. Це місце, де сім’ї 
можуть відновити сили, поїсти, прийняти душ, провести час в ігровій кімнаті, 
відпочити, щоб набратися сил для підтримки хворих дітей. А зараз у Сімейних 
кімнатах родини на деякий час можуть відпочити від жахів війни.



Сімейні кімнати 
Рональда МакДональда 

• Відчинені зараз у 

дитячих лікарнях 

Вінниці, Львова, Києва 

та Сумах.

• Українські родини 

відвідали їх 2 539 

разів з початку війни.



Пересувна 
амбулаторія

Надає медичну підтримку громадам, 
де вона потрібна найбільше.



Завдяки Латвійській Фундації Дім Рональда МакДональда до України була передана 
Пересувна амбулаторія. Це великий транспортний засіб, обладнаний для 
забезпечення кваліфікованої медичної допомоги та безкоштовними медикаментами. 
Біженці, які багато годин провели в потязі, які втекли з підвалів і бомбосховищ, а 
також родини у селищах Львівської області отримували допомогу безпосередньо в 
амбулаторії. Тут на волонтерських засадах працювала бригада польських лікарів.



Медична допомога 
там, де потрібно

• За цей час автомобіль 
надав медичну допомогу, а 
також безкоштовні 
медикаменти 518 особам

• Ми відвідали пункт перетину 
кордону у Львівській 
області, 23 селища 
Мостицького району 
Львівської області та 
залізничні станції, куди 
приїздять біженці. 



Фундація в Україні продовжує 
допомагати дітям та їхнім родинам 

Наша мета - допомогти якомога більшій

кількості родин у цей час.

Кожен ваш внесок на rmhc.org.ua має значення!

Він дає силу і надію українським сім'ям.

Будь ласка, підтримайте нас!



Банківські реквізити
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Для EUR
Beneficiary’s bank 23967006
JSC “Citibank”, Kyiv, Ukraine
SWIFT: CITIUAUK
16-G, Dilova Str.
03150, Kyiv, Ukraine
Correspondent Bank CITIBANK EUROPE 
PLC DUBLIN
SWIFT: CITIIE2X
Benefciary’s Account number
UA123005840000026007200982037

Для USD
Beneficiary’s bank 361 44 321
JSC “Citibank”, Kyiv, Ukraine
SWIFT: CITIUAUK
16-G, Dilova Str.
03150, Kyiv, Ukraine
Correspondent Bank CITIBANK N.A., 
USA, N.Y
SWIFT: CITIUS33
Benefciary’s Account number
UA723005840000026004200982029

Важливо вказати програму, на яку робите пожертвування:
благодійний внесок на програму продуктових наборів / на програму медичного обладнання / на 
гуманітарну допомогу / на Сімейні кімнати Рональда МакДональда

Бенефіціар: Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні, Благодійна організація

Код: 40900442

Некомерційна організація (некомерційний знак 0036)

Для UAH
БО «Фундація Дім Рональда 
МакДональда в Україні»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 
40900442
п/р IBAN   
UA913005840000026009200982002 в 
ПАТ «СІТІБАНК»,
МФО 300584




