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éĐĤĜēĈēđčĪĖĒĘĨđē"

9

òąĝĪĕēĉčĒč



êďĖďĘĕĖĪĤöĪđĊĎĒēģďĪđĒąėēģ



üčđđčċčĐčěĊĎĕĪď"



éĤďĘĨđēĒąĝčđĔąĕėĒĊĕąđĆĐąĈēĉĪĎĒčďąđ

36

òąĈĐĤĉēćąĕąĉą

43

ĄďĒąĖĔĪĉėĕčđąėč"
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ВСТУПНЕ
СЛОВО
Галина Соловей

–
–

3

ñčĔĕēĉēćċčĐčĕēČĝčĕģćąėčĒąĝĪĔĕēĈĕąđčĪĉĊďĪĐġďąđĪĖĤěĪćėēđĘĔĪĉĔčĖąĐč
ĒąĉćąċĐčćčĎ đĊđēĕąĒĉĘđ Ĕĕē ćČąĨđēĕēČĘđĪĒĒĤ Č ñĪĒĪĖėĊĕĖėćēđ ĊďēĒēđĪďč
øďĕąīĒč ñĪĒĪĖėĊĕĖėćēđ ēĚēĕēĒč ČĉēĕēćĸĤ øďĕąīĒĪ ėą òéöð móúñå÷éí÷} ĤďčĎ
ćčČĒąĜčć–ĔĊĕĝēđĘéēđĘõēĒąĐġĉąñąďéēĒąĐġĉąćøďĕąīĒĪĆĘėčåĞĊČēćĖĪđ
ĖďēĕēđčĔēėĪĝčđēĒēćčĒąđčĔĕēĉćĪĒēćĪöĪđĊĎĒĪďĪđĒąėčćĉĊĕċąćĒčĚĉčėĤĜčĚ
ĐĪďąĕĒĤĚ
ñč ĝĘďąĐč đēċĐčćēĖėĪ Ĥď ĞĊ ĔĪĉėĕčđąėč ĕēĉčĒč ć ĐĪďąĕĒĤĚ – Ī ČąĔĘĖėčĐč
ĔĕēĨďėčĞēĉąģėġđēċĐčćĪĖėġĖĪđĸĤđĆĊČďēĝėēćĒēĖđąĜĒēĔēīĖėčćďĪđĒąėąĚą
ėąďēċēėĕčđąėčĒąĆēĕčČĒąĈąĐġĒēĔēėĕĪĆĒčđčČąĖēĆąđčĈĪĈĪĨĒč
òąđĒąćĪėġĒĊćĪĕčėġĖĤĞēđčćĖėčĈĐčČĕēĆčėčėąďĆąĈąėē–ĪěĊĖėąĐēđēċĐčćčđ
ČąćĉĤďč ćąđ éĤďĘģ ćĪĉ ĪđĊĒĪ ćĖĪĨī Ēąĝēī ďēđąĒĉč ą ėąďēċ ėčĖĤĜ ĕēĉčĒ ĤďĪ
ČđēĈĐč ĔĕēćĊĖėč ĜąĖ ĔēĕĘĜ ĪČ ĉčėġđč ć ĐĪďąĕĒĤĚ ćĪĉĜĘćąģĜč ćąĝĘ ėĊĔĐĘ
ĔĪĉėĕčđďĘòĊĚąĎěġēĈēĕēďĘćąĝĪĉēĆĕĪĖĔĕąćčēĆēćĸĤČďēćēĔēćĊĕĒĘėġĖĤćąđ
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hvv
mvv


ĕĪďČąĖĒĘćąĒĒĤùĘĒĉąěĪī


ćĪĉĉĪĐĊĒġĔēćĖġēđĘĖćĪėēćĪ


ĔĕēĈĕąđĘďĕąīĒąĚĪĕĊĈĪēĒąĚ


éēđĪćõēĒąĐġĉąñąďéēĒąĐġĉą



265+
Сімейних кімнат Рональда МакДональда
Програми Фундації існують у 90% найбільших
дитячих лікарень світу

1.4 МЛН
сімей, що залишилися на ночівлю

443 МЛН ДОЛ. США
зекономили родини в усьому світі
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Дані глобальної «Фундації Дім Рональда МакДональда»
від грудня 2021 року
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ĕēďĘćøďĕąīĒĪ


öĪđĊĎĒčĚďĪđĒąėõēĒąĐġĉąñąďéēĒąĐġĉą
ĘĐĪďąĕĒĤĚïčĨćąçĪĒĒčěĪðġćēćą
öĘđúąĕďēćą


ćĪĉćĪĉĘćąĒġďĪđĒąėČąĕēďĪć


»¡Ä¡
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ìąćĊĖġĜąĖĪĖĒĘćąĒĒĤùĘĒĉąěĪīćøďĕąīĒĪ
ĉąĒĪĖėąĒēđĒąĈĕĘĉĒĤĕēďĘ
7

28 721 937 МЛН
загальна сума пожертв 2021 року

2 801 881 МЛН
товарів і послуг

42
партнери підтримали Фундацію

30 000
разів медики пройшли навчальні
програми Фундації

5
3
300+
300+
9

конференцій з сімейно
орієнтованої медицини
тренінги в обласних
дитячих лікарнях

8

публікацій і згадок про
Фундацію в ЗМІ
разів блогери й зірки
підтримали Фундацію
відеокурсів на ютуб
каналі Фундації

ІНТЕРВ’Ю
ГАЛИНИ СОЛОВЕЙ
ПРО МІСІЮ,
2021 ТА ПЛАНИ
ДЛЯ ЧОГО ІСНУЄ ФУНДАЦІЯ І ЯКІ
ЗМІНИ ПРАГНЕ ЗАПРОВАДИТИ?
Фундація Дім Рональда МакДональда у
всьому світі існує вже 50 років, в
Україні ми ще молоді - тільки 5 років. За
цей час ми об’єднали велику кількість
як небайдужих бізнесів, так і звичайних
людей
навколо
ідеї
підтримки
важкохворих дітей і їхніх родин. Наша
місія - створювати та підтримувати
програми, що покращують здоров’я та
благополуччя дітей. Все, що ми робимо,
має безумовно покращувати підхід до
медичного догляду за дітками в нашій
країні. Ми такий підхід називаємо
сімейно орієнтованим.

ЩО ТАКЕ СІМЕЙНО ОРІЄНТОВАНА МЕДИЦИНА?
Самотність, туга, страх – це лише невеликий перелік емоцій, що
опановують дитину, яка щойно потрапила до лікарні, а може, уже й
перестала рахувати дні в лікарняних стінах, без звичного розпорядку дня
та рідних поруч. Чи може сучасна медицина зменшити стрес, який
переживає хвора дитина? Так, якщо це – сімейно орієнтована медицина.
Якщо діти не розлучаються з рідними під час лікування, якщо медики
ставляться з повагою, співпрацюють з родиною. У нас поки що взаємодія
медиків з родинами не достатньо розвинена: наші медики лікують тіло,
хворобу, забуваючи про психологічний аспект, про те, що перед ними
дитина, родина, яка хвилюється. Коли ми провели дослідження цього
року, були здивовані: 91% батьків заявили, що хочуть, щоб лікарі
взаємодіяли з ними ліпше, і тільки 56% сказали, що могли бути поруч з
дитиною в лікарні без перешкод. Ми прагнемо це змінити.
9
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òąĕąČĪ ĒąĎĆĪĐġĝą ĔĕēĈĕąđą ùĘĒĉąěĪī ć øďĕąīĒĪ  ěĊ öĪđĊĎĒĪ ďĪđĒąėč
õēĒąĐġĉą ñąďéēĒąĐġĉą ć ĒąĎĆĪĐġĝčĚ ĉĊĕċąćĒčĚ ēĆĐąĖĒčĚ ĉčėĤĜčĚ
ĐĪďąĕĒĤĚ ĉĊ Ćąėġďč đēċĘėġ ČąĐčĝąėčĖĤ ĔēĕĘĜ ĪČ ćąċďēĚćēĕčđč ĉĪėġđč
ĆĊČďēĝėēćĒēĉĐĤĒčĚ÷ąďčĚďĪđĒąėěġēĈēĕēďĘĆĘĉĊćċĊæĘėčĔēĕĘĜĪČ
ĉčėčĒēģ  ĒąĉćąċĐčćē ĉĐĤ ČąĆĊČĔĊĜĊĒĒĤ ĤďĪĖĒēĈē đĊĉčĜĒēĈē ĉēĖćĪĉĘ
ąĉċĊ Čą ĖėąėčĖėčďēģ ďēċĒą Ĉą ĉčėčĒą ćĪĉĜĘćąĨ ĖėĕĊĖ Ę ĒĊČĒąĎēđēđĘ
đĪĖěĪďēĐčĕĪĉĒčĚĒĊđąĨĔēĕĘĜ
ôĕč ěġēđĘ đč ĜĘĉēćē ĕēČĘđĪĨđē ĆĊČ ĔĪĉėĕčđďč ĖąđĊ ĐĪďąĕĪć
đĊĉĖĊĖėĕčĜēď Ī ĆĕąėĪć ĖčĖėĊđą ĕēČćčćąėčĖĤ ĒĊ ĆĘĉĊ öąđĊ ėēđĘ đč
ĔĕąěģĨđē ĆĊČĔēĖĊĕĊĉĒġē Č đĊĉčĜĒčđč ĔĕąěĪćĒčďąđč Ĕĕēćēĉčđē ć
ĐĪďąĕĒĤĚėĕĊĒĪĒĈčČďēđĘĒĪďąěĪĎĕēČĕēĆĐĤĨđēćĪĉĊēďĘĕĖčĤďĪćčđēċĊėĊ
ĔĊĕĊĈĐĤĒĘėč Ēą ĖąĎėĪ òöìø Ī ģėĘĆďąĒąĐĪ ùĘĒĉąěĪī ą ĞēĕēďĘ
ēĕĈąĒĪČēćĘĨđē ćĖĊĘďĕąīĒĖġďĪ ďēĒęĊĕĊĒěĪī Č ĕēČćčėďĘ ĖĪđĊĎĒē
ēĕĪĨĒėēćąĒēīđĊĉčěčĒčďĘĉčČąĔĕēĝĘĨđēďĊĕĪćĒčěėćēďĕąīĒčēĕĈąĒĪČąěĪī
ėą ĪĒĖėčėĘěĪī Č ēĚēĕēĒč ČĉēĕēćĸĤ đĊĉčďĪć ĖėĘĉĊĒėĪć ĞēĆ ēĆđĪĒĤėčĖĤ
ĉēĖćĪĉēđėąĒąĉąėčđēėčćąěĪģČđĪĒģćąėčđĊĉčĜĒĊēĆĖĐĘĈēćĘćąĒĒĤĒąĝčĚ
ĉĪėĊĎĒąďĕąĞĊ

v"
ø ĐčĖėēĔąĉĪ ĖėąĐąĖĤ ĈĕąĒĉĪēČĒą ĉĐĤ ćĖĪĨī ďĕąīĒč ĒēćčĒą ùĘĒĉąěĪĤ
ĔĪĉĔčĖąĐą đĊđēĕąĒĉĘđ Ĕĕē ĒąđĪĕ ĆĘĉĪćĒčěėćą éēđĘ õēĒąĐġĉą
ñąďéēĒąĐġĉąĒąėĊĕčėēĕĪīóúñå÷éí÷ČñĪĒĪĖėĊĕĖėćēđĊďēĒēđĪďčñóìĪ
ĐĪďąĕĒĊģéĪđõēĒąĐġĉąñąďéēĒąĐġĉąěĊĘĒĪďąĐġĒąĔĕēĈĕąđąøćĖġēđĘ
ĖćĪėĪĪĖĒĘĨđąĎċĊĆĘĉčĒďĪćĘÚćĕēĔĪīĚĖėēĘôēĐġĞĪĆĘĉĘėġĆĘĉĘćąėč
ćċĊėĕĊėĪĎĪėĪĐġďčćøďĕąīĒĪĔēďčĞēĒĊđąĨċēĉĒēĈē
éĪđ õēĒąĐġĉą ñąďéēĒąĐġĉą – ĉĕĘĈą ĉēđĪćďą ĉĐĤ ďēđęēĕėĒēĈē
ĔĕēċčćąĒĒĤĪĒēĈēĕēĉĒĪĚćąċďēĚćēĕčĚĉĪėĊĎČĆąėġďąđčĔĪĉĜąĖĐĪďĘćąĒĒĤ
ąĆēĉĪąĈĒēĖėčĜĒčĚĔĕēěĊĉĘĕąĉċĊĉēĚēĉčĆĪĐġĝēĖėĪĖĪđĊĎĒĊĉēČćēĐĤģėġ
īđēĕĊĒĉĘćąėčďćąĕėčĕčćĖėēĐčěĪąĆēēĔĐąĜĘćąėčĈēėĊĐġ
ñč ēĆĐąĉĒąĨđē ĖĘĜąĖĒĘ ĆĘĉĪćĐģ Ēą  ēďĕĊđčĚ ďĪđĒąė ĔĕĤđē ĔēĕĘĜ ĪČ
ĐĪďąĕĒĊģ ĉĊ ĕĪĉĒĪ ćąċďēĚćēĕčĚ ĉĪėēď ČđēċĘėġ đĊĝďąėč ąĆĖēĐģėĒē
ĆĊČďēĝėēćĒē ĉĐĤ ĒčĚ ûĊ ĆĪĐġĝĊ ĒĪċ ĔĕēĖėē đĪĖěĊ ĔĕēċčćąĒĒĤ éĪđ
ĒąĉąĖėġĕēĉčĒąđćĖģĒĊēĆĚĪĉĒĘĔĪĉėĕčđďĘĔĊĕĖēĒąĐĆĘĉčĒďĘĪćēĐēĒėĊĕč
ĕēĆčėčđĘėġćĖĊđēċĐčćĊĞēĆĖėąćąėčĖĔĕąćċĒĪđčĔēđĪĜĒčďąđčĪĒąćĪėġ
ĉĕĘČĤđčĈēĖėĤđéēđĘĕēĉčĒčČđēċĘėġĤďćĉēđąČćąĕčėčĆēĕĞąĆēĔģĕĊ
ĉĐĤĖćēĨīĉčėčĒčąĒąĝĪĔąĕėĒĊĕčČąĆĊČĔĊĜĘćąėčđĘėġīĚĚąĕĜĘćąĒĒĤđđč
ĒąĉąćąėčđĊđē ĖēěĪąĐġĒĘ ĔĪĉėĕčđďĘ ĖĪđĸĤđ Ī Ğē ĉĘċĊ ćąċĐčćē – ěĊ
ćČąĨđēĔĪĉėĕčđďąĆąėġďĪćøĔĐąĒąĚĔēĆĘĉĘćąėčéĪđĉēďĪĒěĤĕēďĘ



ñąĕĪĤđąėčĉćēĚĜąĕĪćĒčĚĉēĒĊĜēďéąĕčĒďčėąêđĪĐĪīëĪĒďąĔĕēĔąĈĘĨČĉēĕēćčĎ
ĖĔēĖĪĆċčėėĤćĊĉĊĆĐēĈĔĕēČĉēĕēćĸĤėąďĕąĖĘÜćĖĊČĉąćąĐēĖĤĆĜĘĉēćēďēĐčĆ
ĒĊĔĕēĆĐĊđčČČēĕēđĘéąĕčĒďčŀøĉĪćĜčĒďčĔĕēĆĐĊđčČēĜčđąĔēĜąĐčĖĤČĚ
ĕēďĪć ôēĖėĪĎĒĪ ēĆĖėĊċĊĒĒĤ ďĪĐġďą ēĔĊĕąěĪĎ Ēą ēĜąĚŀ ûĊ ćĖĊ ĉĘċĊ ćčĖĒąċĘĨ
ĕēĉčĒĘĎęĪČčĜĒēĎđēĕąĐġĒē

ĺïēĐčđčĔĕčīċĉċąĐčĒąĔĐąĒēćĪēĆĖėĊċĊĒĒĤĜčēĔĊĕąěĪģĉēöĘđĖġďēīēĆĐąĖĒēī
ĉčėĤĜēī ĐĪďąĕĒĪ ĉēĆĕēČčĜĐčćĪ ĐĪďąĕĪ Ĥďēī ĖėąĐč Ēąđ Ĥď ĕĪĉĒĪ ĉĐĤ ĒąĖ ĔēĖėĪĎĒē
ĔēĖėąćąĐē ĔčėąĒĒĤ ĉĊ ċ ČĘĔčĒčėčĖĤ ąĆč ĆĘėč ĔēĕĘĜ ĪČ éąĕčĒďēģ" éąĕčĒďą 
ĉĘċĊĉēđąĝĒĤėąĜĘėĐčćąĉĪćĜčĒďąĪĕēČĐĘďąČĕĪĉĒčđčČąćċĉčĖėąćąĐąĉĐĤĒĊī
ĖĔĕąćċĒĪđĖėĕĊĖēđĻĕēČĔēćĪĉąĨñąĕĪĤ

ïēĐčñąĕĪĤČéąĕčĒďēģĆĘĐčćďēėĕĊćĐĪďąĕĒĪÜćĪĉĪĒĝčĚĆąėġďĪććēĒčĉĪČĒąĐčĖĤ
Ĕĕē öĪđĊĎĒĘ ďĪđĒąėĘ õēĒąĐġĉą ñąďéēĒąĐġĉą ĺïēĐč đč ČąćĪėąĐč ĉē öĪđĊĎĒēī
ďĪđĒąėčĒąĝēđĘČĉčćĘćąĒĒģĒĊĆĘĐēđĊċĚĪĆąėąďĊĺĉčćēĻđēċĐčćĊćĐĪďąĕĒĪ"
ìąėčĝĒčĎ ĖćĪėĐčĎ ĔĕēĖėĪĕ ĉĊ ēĆĐąĝėēćąĒĪ ďĪĐġďą ēďĕĊđčĚ ĖĔąĐġĒĪ ďĪđĒąėč Č
ēďĕĊđčđčĖąĒćĘČĐąđčĪĈĕēćąďĪđĒąėąćĊĐčďąďĘĚĒĤėąćĪėąĐġĒĤĉĘĝēćąĔĕąĐġĒą
đąĝčĒąėĊĐĊćĪČēĕ÷ĘėđēċĒąĆĘĐēćĪĉĔēĜčėčĖđąĜĒēĔēĔēīĖėčĔĕčĎĒĤėčĉĘĝą
ĈēĐēćĒĊĆĘėčĕąČēđČĉēĒĊĜďēģĎćĪĉĜĘćąėčĖĊĆĊĤďćĉēđąĻ


ôēďč ĉēĒġďą ĔĕēĚēĉčĐą ĐĪďĘćąĒĒĤ ñąĕĪĤ đĊĝďąĐą ć öĪđĊĎĒĪĎ ďĪđĒąėĪ ą ĔĪĖĐĤ
ĐĪďąĕĒĤĒčĚĔĕēěĊĉĘĕćēĒčĕąČēđĔĕēćēĉčĐčćĒĪĎĜąĖìąćĉĤďčöĪđĊĎĒĪĎďĪđĒąėĪ
ćĖĤ ĕēĉčĒą đąĐą ČđēĈĘ ĒąćĪĉąėč éąĕčĒďĘ ėą ČĪĆĕąėčĖĤ ĕąČēđ Ę ČąėčĝĒĪĎ
ąėđēĖęĊĕĪ ďēĐč ĉē ĉĪćĜčĒďč ĔĕčīċĉċąĐč ėąėē ėą ĖĊĖėĕčĜďą ĺøĤćĪėġ ďēĐč Ēąđ
ĉēČćēĐĤĐčĔēĈĘĐĤėčĉēĜďąĒĊĚēėĪĐąČąĐčĝąėčöĪđĊĎĒĘďĪđĒąėĘ
æąĆĪĐġĝĊĒąćĪėġĉēĉēđĘĒĊĚēėĪĐąīĚąėčďēĐčĒąĖćčĔčĖąĐčĻĔēĖđĪĚąģĜčĖġ
ČĈąĉĘĨñąĕĪĤ

ĺø öĪđĊĎĒĪĎ ďĪđĒąėĪ õēĒąĐġĉą ñąďéēĒąĐġĉą Ę ĤďĪĎ Ĥ ćĊĖĊĐē ĔĕēćēĉčĐą ĜąĖ ĪČ
đąđēģ đąĐģćąĐą ĈĕąĐąĖĤ Č ĪĒĝčđč ĉĪėġđč ĐąĖĘćąĐą Ėćēīđ ĘĐģĆĐĊĒčđ ďąďąē
ĖĔĪĐďĘćąĐąĖĤ Č ĔĕčćĪėĒčđ ąĉđĪĒĪĖėĕąėēĕďąđ đĊĒĪ ĆĘĐē ĉĘċĊĉĘċĊ ďēđęēĕėĒē
ìćĪĖĒēĤĒĊĚēĜĘĆĪĐġĝĊĚćēĕĪėčĎĔēėĕąĔčėčĉēĐĪďąĕĒĪąĐĊĉēöĪđĊĎĒēīďĪđĒąėč
ĤĆČąćĪėąĐąČąĐģĆďčĻēĆĪĎĒĤćĝčđąđĘĕēČĔēćĪĉąĨĖąđąéąĕčĒďą



ĺ÷ēđĘ Ĥ ĉĘċĊ ĚēĜĘ ĞēĆ ėąďĪ öĪđĊĎĒĪ ďĪđĒąėč
õēĒąĐġĉą ñąďĉēĒąĐġĉą  ĆĘĐč ć ďēċĒĪĎ ĉčėĤĜĪĎ
ĐĪďąĕĒĪ ûĊ ĉēĔēđąĈąĨ ĐĊĈĝĊ ĉēĐąėč ĖďĐąĉĒčĎ
ĔĊĕĪēĉďēĐčĉčėčĒąĚćēĕĪĨĻČćĉĤĜĒĪĖėģĈēćēĕčėġ
ñąĕĪĤ



vv
v


ïēĐč ĚćēĕĪĨ ĉčėčĒą ĘĖĤ ĕēĉčĒą ĔĊĕĊĆĘćąĨ ć
ĒąĔĕĘČĪ ėą ėĕčćēČĪ å ĔĊĕĊĆĘćąĒĒĤ ć ĐĪďąĕĒĪ ĉĐĤ
ĉčėčĒčĎĆąėġďĪćĵĖĊĕĎēČĒčĎĖėĕĊĖôĕēėĊĨĐĪďąĕĒĪ
ĉĊ ēĆĐąĝėēćąĒĪ öĪđĊĎĒĪ ďĪđĒąėč õēĒąĐġĉą
ñąďéēĒąĐġĉą Ę ĤďčĚ Ćąėġďč Ď ĉĪėč ČąĆĘćąģėġ Ĕĕē
ėĊĞēćēĒčĔĊĕĊĆĘćąģėġĘđĊĉČąďĐąĉĪĎćĪĉĜĘćąģėġ
ĖĊĆĊ Ĥď ćĉēđą êďĖďĘĕĖĪģ ēĉĒĪĨģ Č ėąďčĚ öĪđĊĎĒčĚ
ďĪđĒąėĔĕēćĊĐąĉĐĤĒąĖīīąĉđĪĒĪĖėĕąėēĕďąæēĈĉąĒą

ñč ąĉđĪĒĪĖėĕąėēĕďč öĪđĊĎĒēī ďĪđĒąėč ĞēĉĒĤ Č ĔēĖđĪĝďēģ Ēą
ēĆĐčĜĜĪ ČĘĖėĕĪĜąĨđē ĒąĝčĚ đąĐĊĒġďčĚ ėą ĉēĕēĖĐčĚ ĈēĖėĊĎ ėą
ĉēĔēđąĈąĨđē īđ ēĖćēīėčĖĤ ć ĒēćēđĘ ĔĕēĖėēĕĪ å đēċĐčćēĖėĊĎ Ę
öĪđĊĎĒĪĎ ďĪđĒąėĪ ĉĘċĊ ĆąĈąėē Ę ČąėčĝĒĪĎ ďĘĚĒĪ ĔĕčĈēėĘćąėč ĈąĕĤĜĘ
ĉēđąĝĒģ īċĘ ąĆē ćčĔčėč ďąćč Ĝč Ĝąģ ąĆē ċ ĔēĜčėąėč Č ĉčėčĒēģ
ďĒčĈĘ Ę ćĪėąĐġĒĪ ĔēĉčćčėčĖĤ đĘĐġėęĪĐġđ ĔēĈĕąėčĖĤ ĤĖďĕąćčđč
ĪĈĕąĝďąđč òą đĸĤďčĚ ĉčćąĒąĚ ėą ďĕĪĖĐąĚ ĉĪėĊĎ ĜĊďąģėġ ćĊĖĊĐĪ
ĪĈĕąĝďčēĆĪĎđąĝďčąĔĪĉĐĪėďčČČąĉēćēĐĊĒĒĤđĈĕąģėġēĉĒĊČēĉĒčđ
ą ĪĒēĉĪ Ď Č ąĉđĪĒĪĖėĕąėēĕďąđč  ć ĒąĖėĪĐġĒĪ ĪĈĕč å ĞĊ đēċĒą
ĖďēĕčĖėąėčĖĤ ĪĒėĊĕĒĊėēđ ĔĕčĎĒĤėč ĉĘĝ ĔēĔĕąėč ėą ćčĖĘĝčėč
ĆĪĐčČĒĘ

mçĊĐčďēģ ĒĊĖĔēĉĪćąĒďēģ ĉĐĤ ĉĪėĊĎ Ī ĆąėġďĪć ć öĘđĖġďĪĎ ēĆĐąĖĒĪĎ
ĉčėĤĜĪĎ ďĐĪĒĪĜĒĪĎ ĐĪďąĕĒĪ Ĩ ĔĊĕĝĊ ČĒąĎēđĖėćē Č öĪđĊĎĒēģ ďĪđĒąėēģ
õēĒąĐġĉą ñąďéēĒąĐġĉą}  ĕēČĔēćĪĉąĨ æēĈĉąĒą môĊĕĝĪ ĚćčĐčĒč
ĒąĝčĚĈēĖėĊĎČąČćčĜąĎĉčćĘģėġĔēėĪđĕąĉĘģėġąĔēėĪđĘċĊČćčĜĒčđ
ĖėąĨ ĉĐĤ ĒčĚ ĖĔēďĪĎ Čąėčĝēď Ī đēċĐčćĪĖėġ ČđĪĒč ĕĘėčĒč ĐĪďąĕĒĤĒēī
ĔąĐąėčĒąĔĕčĨđĒĊĔĊĕĊĆĘćąĒĒĤćđąĎċĊĉēđąĝĒġēđĘĔĕēĖėēĕĪ}
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«Для мене робота адміністраторкою Сімейної кімнати є справжнім
задоволенням. Спілкування з родинами дає не тільки багато життєвого
досвіду, а дарує натхнення. Я розумію, що можу комусь допомогти,
розрадити, підтримати», - ділиться своїми враженнями Богдана.

Сімейна кімната в Сумах працює
відносно недавно, з 2019 року.
Вона є найбільшою з усіх кімнат в
Україні - 180 кв.м затишку та
допомоги.

17

У Сімейній кімнаті в Сумській обласній
лікарні є навіть кімнати для цілодобового
проживання батьків, що зачиняються на
ключ:
чотири
просторі
кімнати
з
сучасними меблями, білизною, та речами,
що надають затишку, - квітами та
картинами. Вони обладнані окремими
бойлерами, кондиціонерами, туалетними
кімнатами та душовими.
У ситуації, коли дитина перебуває в
реанімації,
можливість
відпочити
та
набратися сил - дуже важлива для батьків,
адже це - найцінніший ресурс для
підтримки своїх дітей, активної участі в
лікуванні, підтримки та втіхи малечі - усе
для пришвидшення їхнього одужання.
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За словами Богдани, незважаючи на те, що Сімейна кімната
розташована в лікарні з певним режимом та розпорядком дня,
тут не забувають також про свята й розваги. Лікування по
розкладу, але такі свята, як Новий рік, День святого Миколая чи
День захисту дітей, - пропустити через хворобу не можна. Для
дітей так важливо святкувати, веселитися й гратися, чим ми й
займаємося в Сімейній кімнаті. Діти в цей час забувають про
біль, гіркоту ліків та прикрощі лікування, отримують
подарунки, пригощаються смаколиками й життя стає
яскравішим, а лікування - легшим.
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Хочу поділитися з вами найважливішими для всіх
працівників Фундації словами, які є нашою метою та нашим
натхненням: «Ми сьогодні виписуємося з лікарні! І дуже
вдячні за час, який провели в Сімейній кімнаті», «Тут як
вдома)) І цим все сказано. Приходьте, не пожалкуєте!»,
«Спасибі величезне за Сімейну кімнату. Відчули тут
ставлення, як у мами вдома».
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ñč ĔĕąĈĒĊđē ĖčĖėĊđĒčĚ ČđĪĒ ĕēČćčćąģĜč ďĘĐġėĘĕĘ
đĊĉčĜĒēĈēēĆĖĐĘĈēćĘćąĒĒĤĉĪėēďĪīĚĒĪĚĕēĉčĒÜđĕĪĨđēĞēĆ
ďēċĒąĉčėčĒďąĒĊēĉđĪĒĒēČąĐčĝąĐčĖĤĔēĕĘĜĪČĆąėġďąđčą
ĕĪĉĒĪ ĆĕąĐč ĆĊČĔēĖĊĕĊĉĒģ ĘĜąĖėġ Ę ĐĪďĘćąĒĒĪ đąĐĊĒġďčĚ
ĔąěĪĨĒėĪć ÷ąďčĎ ĔĪĉĚĪĉ ć đĊĉčěčĒĪ đč ĒąČčćąĨđē ĖĪđĊĎĒē
ēĕĪĨĒėēćąĒčđ ûġēĈē ĕēďĘ ùĘĒĉąěĪĤ Čą ĞĊĉĕēī ĔĪĉėĕčđďč
åĈĊĒėĖėćąöýåČđĪċĒąĕēĉĒēĈēĕēČćčėďĘ 86$,' ĔĕēćĊĐą
đąĖĝėąĆĒĘ ĪĒęēĕđąěĪĎĒĘ ďąđĔąĒĪģ ĉĊ ĕēČďąČąĐą Ćąėġďąđ
Ĥď ćąċĐčćē ćČąĨđēĉĪĤėč Č ĐĪďąĕĤđč Ĥď ēĉĒą ďēđąĒĉą
ìąćĪėąĎėĊ Ēą UPKFRUJXDVRP đč ĔĪĉĈēėĘćąĐč ĆąĈąėē
ďēĕčĖĒēīĪĒęēĕđąěĪīĔĕēěĊ



òēćčĒąĒąĤďĘĜĊďąĐčćĖĪěĪĕēďĪćĐčĖėēĔąĉąĆĘćĔĪĉĔčĖąĒčĎđĊđēĕąĒĉĘđ
Ĕĕē ćČąĨđēĕēČĘđĪĒĒĤ ĉĐĤ ĆĘĉĪćĒčěėćą ĔĊĕĝēĈē ć ďĕąīĒĪ éēđĘ õēĒąĐġĉą
ñąďéēĒąĐġĉą ûĊĎ ĒąĉćąċĐčćčĎ ĉēďĘđĊĒė ĔĪĉĔčĖąĒčĎ đĪċ ùĘĒĉąěĪĨģ
ñĪĒĪĖėĊĕĖėćēđ ĊďēĒēđĪďč øďĕąīĒč ñĪĒĪĖėĊĕĖėćēđ ēĚēĕēĒč Čĉēĕēć Ĥ øďĕąīĒč ėą
òéöðmóúñå÷éí÷}
æĘĉĪćĒčěėćē ĉēćĈēēĜĪďĘćąĒēĈē ĔĊĕĝēĈē éēđĘ õēĒąĐġĉą ñąďéēĒąĐġĉą Č
ēĕĪĨĒėēćĒēģ ĔĐēĞĊģ   ďć đ ĔĐąĒĘĨėġĖĤ ć ïčĨćĪ Ēą ėĊĕčėēĕĪī ĒąĎĆĪĐġĝēī
ĉčėĤĜēī ĐĪďąĕĒĪ ć øďĕąīĒĪ móúñå÷éí÷} ą ěĊ  ēďĕĊđčĚ ďĪđĒąė  
ĆĊČďēĝėēćĒčĚĒēĜĪćĊĐġĕēĉčĒĒąĕĪďĘďēđęēĕėĪĪĔēĕĘĜĪČĉčėčĒēģôĪĉėĕčđďą
ĔĪĉĈēėēćĜēī ĕēĆēėč ČĉĪĎĖĒģĨėġĖĤ ć đĊċąĚ ĕĪĜĒēī ĔąĕėĒĊĕĖġďēī ĔĕēĈĕąđč đĪċ
ùĘĒĉąěĪĨģėąåĈĊĒėĖėćēđöýåČđĪċĒąĕēĉĒēĈēĕēČćčėďĘ 86$,' 

õēČćčėēď ĖĪđĊĎĒē ēĕĪĨĒėēćąĒēī đĊĉčěčĒč ĒĊ đēċĐčćčĎ ĆĊČ ĔĪĉėĕčđďč ĒąĝčĚ
ĉēĆĕčĚ đĊĉčďĪć öąđĊ ėēđĘ Čą ĔĪĉėĕčđďč åĈĊĒėĖėćą öýå Č đĪċĒąĕēĉĒēĈē
ĕēČćčėďĘ 86$,' ùĘĒĉąěĪĤĔĕēćĊĐąĖĊĕĪģėĕĊĒĪĒĈĪćČďēđĘĒĪďąěĪĎĉĐĤĐĪďąĕĪćĪ
đĊĉĖĊĖėĊĕ òéöð móúñå÷éí÷} Ę ïčĨćĪ öĘđĖġďēī ėą úąĕďĪćĖġďēī ēĆĐąĖĒčĚ
ďĐĪĒĪĜĒčĚ ĉčėĤĜčĚ ĐĪďąĕĊĒġ ðġćĪćĖġďēī ēĆĐąĖĒēī ďĐĪĒĪĜĒēī ĉčėĤĜēī ĐĪďąĕĒĪ
móúñå÷éí÷} ìąĈąĐēđ Ę ĒąćĜąĐġĒčĚ ĔĕēĈĕąđąĚ ùĘĒĉąěĪī Čą  ĕēďĪć đĊĉčďč
ćČĤĐčĘĜąĖėġĆĪĐġĝĊĕąČĪć



ø ĈĕĘĉĒĪ đč ĔĕēćĊĐč ėĘ ćĖĊĘďĕąīĒĖġďĘ
ďēĒęĊĕĊĒěĪģ Č ĖĪđĊĎĒē ēĕĪĨĒėēćąĒēī đĊĉčěčĒč
ôĕēąĒąĐĪČĘćąćĝč ćĖĪ ĔēĔĊĕĊĉĒĪ ďēĒęĊĕĊĒěĪī Ī
ėĊĒĉĊĒěĪī ć ĕēČćčėďĘ ĖčĖėĊđč ēĚēĕēĒč ČĉēĕēćĸĤ đč
ĉĪĎĝĐč ćčĖĒēćďĘ Ğē ĒąĖėąć ĜąĖ ĔēĈēćēĕčėč Ĕĕē
ĪĒęēĕđąěĪĎĒĘ
ďēđĔĊėĊĒėĒĪĖėġ
éēĔēćĪĉąĜąđč
ďēĒęĊĕĊĒěĪī ĖėąĐč ĒąĎďĕąĞĪ ĊďĖĔĊĕėč Ę ĖęĊĕĪ
ĖĪđĊĎĒē ēĕĪĨĒėēćąĒēī đĊĉčěčĒč ą ĕĊČĘĐġėąėēđ 
ĔĕąďėčĜĒĪ ĪĒĖėĕĘđĊĒėč ĔēĐĪĔĝĊĒĒĤ ĖĊĕćĪĖĘ ć
ĐĪďąĕĒĤĚæĪĐġĝĊđĊĉčďĪććČĤĐčĘĜąĖėġēĒĐąĎĒĪ
ēęĐąĎĒ ïēĒęĊĕĊĒěĪĤ ĖėąĐą đēċĐčćēģ ČąćĉĤďč
ĔĪĉėĕčđěĪ åĈĊĒėĖėćą öýå Č đĪċĒąĕēĉĒēĈē ĕēČćčėďĘ
86$,' ėą)DUP)ULWHV6$



ñč ĔĕēĉēćċĘĨđē ĝĘďąėč ėą ĔĪĉėĕčđĘćąėč
ĔĕēĈĕąđč Ğē ĆĊČĔēĖĊĕĊĉĒġē ĔēďĕąĞĘģėġ
ČĉēĕēćĸĤėąĉēĆĕēĆĘėĉĪėēďĪīĚĒĪĚĕēĉčĒéĐĤ
ěġēĈēùĘĒĉąěĪĤČąĔĘĖėčĐąĔĕēĨďėmòąĆĪĕĉĐĤ
ĉēĈĐĤĉĘ} çĪĉėĊĔĊĕ Ćąėġďč ĤďĪ ĕąĔėēćē
ĔēėĕąĔčĐč Č ĉĪėġđč Ę ĐĪďąĕĒĪ ėą ĒĊ đąģėġ
ĒąĈąĐġĒē ĔēėĕĪĆĒĪ ČąĖēĆč ĈĪĈĪĨĒč ēėĕčđĘģėġ
ĖĔĊěĪąĐġĒčĎ ĒąĆĪĕ ç ĒġēđĘ ČĪĆĕąĒē ćĖĊ
ĒąĎĒĊēĆĚĪĉĒĪĝĊ ĒąĔĕčďĐąĉ ĝąđĔĘĒġ đčĐē
ąĒėčĖĊĔėčďĖĊĕćĊėďč
ôĕēĨďėĖėąćđēċĐčćčđČąćĉĤďčĒĊĆąĎĉĘċēđĘ
ĔąĕėĒĊĕĘDSWHNDXD

þĊēĉčĒĔĕēĨďėmöđąĜĒēĉĐĤĕēĉčĒč}ĉēĔēđąĈąĨĆąėġďąđĖđąĜĒēĚąĕĜĘćąėčĖĤ
ć ĆĘĉġĤďĘ ĚćčĐčĒĘ Ę öĪđĊĎĒčĚ ďĪđĒąėąĚ õēĒąĐġĉą ñąďéēĒąĐġĉą ąĉċĊ ďēĐč
ĉčėčĒą ĚćēĕĪĨ ćĖĤ ĘćąĈą ĆąėġďĪć ĖęēďĘĖēćąĒą Ēą īī ēĉĘċąĒĒĪ Ī ćēĒč ĜąĖėē
ČąĆĘćąģėġ ĔēĉĆąėč Ĕĕē ĖĊĆĊ ïēđĔąĒĪĤ m÷êõõå} ĔĊĕĊĉąĨ ĖđąĜĒĪ ĒąĆēĕč ďąĝ
ĝćčĉďēĈēĔĕčĈēėĘćąĒĒĤĈĕąĒēĐĘĖĘĔčm7(55$)22'}ĒąĉąģėġĖćĪċĊđēĐēĜďē
đąĖĐēėąĖčĕč÷ñmùĊĕđą}õēĉčĒčđēċĘėġėąďēċĔēĖđąďĘćąėčČąĔąĝĒēģďąćēģ
Ĝč ĜąĨđ ąĆē ČĪĈĕĪėčĖġ ĜąĝĊĜďēģ ďąďąē ČąćĉĤďč ĔąĕėĒĊĕąđ m-$&2%6 '28:(
(*%(576}Ī÷ñmñ$<6.,<}ćĪĉmñå<8NUDLQH}ïēĕčĖĒĪėąĔēċčćĒĪĊĒĊĕĈĊėčĜĒĪ
ĆąėēĒĜčďč Ēąĉąģėġ *UHHQJ\ ø ĔĕēĨďėĪ ĆĊĕĘėġ ĘĜąĖėġ ĐĪďąĕĒĪ ĉĊ ēĆĐąĝėēćąĒĪ
öĪđĊĎĒĪďĪđĒąėčõēĒąĐġĉąñąďéēĒąĐġĉą

éĊĒġ ĔĪċąđ  ěĊ ĖĔĕąćċĒĨ ĖćĤėē ĆĐąĈēĉĪĎĒēĖėĪ ĉē ĤďēĈē
ĕąĉĪĖĒē ĉēĐĘĜąģėġĖĤ ėčĖĤĜĪ ĉĪėēď ĉēĕēĖĐčĚ ĝďĪĐ ĈĘĕėēĜďĪć
ĆĪČĒĊĖĪć ûĊ ēĖēĆĐčćčĎ ĉĊĒġ ďēĐč Ēąĉąćĝč ĔĊĕĊćąĈĘ
ĔĪċąđĒēđĘ ĉĕĊĖďēĉĘ ćč ĔĪĉėĕčđĘĨėĊ ćąċďēĚćēĕčĚ ĉĪėēď Ę
ĐĪďąĕĒĤĚþĊĎėąďěĪďąćēćĊĖĊĐēĕąČēđĪČĉĕĘČĤđčďēĐĊĈąđč
Ĝč ĕēĉčĒēģ ûġēĈē ĕēďĘ đč ČĉąĨėġĖĤ ĔēĆčĐč ćĖĪ ĕĊďēĕĉč
ĆĪĐġĝĊ  ìñÜ Ī ĪĒęĐģĨĒĖĊĕĪć ĔĪĉėĕčđąĐč ĒąĖ ĆĪĐġĝĊ  đĐĒ
ĐģĉĊĎĉĪČĒąĐčĖĤĔĕēéĊĒġĔĪċąđüĊďąĨđēĒąćąĖĘ



çĖĪđĔēěĪĒēćĘćąĜąđĆĪĈĘĪđĊĕĖčćĒēĈēėĊąėĕĘėąĆĐąĈēĉĪĎĒēĖėĪĆĘĐēěĪďąćēćČĤėč
ĘĜąĖėġ Ę þĊĉĕēđĘ ìąĆĪĈĘ ēĕĈąĒĪČąėēĕąđč ĤďēĈē ĖėąĐč ČĒąĒĪ ć ĖćĪėĪ
ĆĐąĈēĉĪĎĒēĖėĪĆĕĊĒĉčĵ.LQG&KDOOHQJH=DJRUL\)RXQGDWLRQĪþĊĉĕčĎçĪćėēĕēďå
ĉēĐĘĜčĐčĖġĉēĔēĉĪīĆĐąĈēĉĪĎĒčĚęēĒĉĪćėąĈĕēđąĉĖġďčĚēĕĈąĒĪČąěĪĎĘėēđĘ
ĜčĖĐĪùĘĒĉąěĪĤéĪđõēĒąĐġĉąñąďéēĒąĐġĉąéĤďĘĨđēćĖĪđĚėēĆĪĈĕąČēđĪČĒąđč
ĪĜĊďąĨđēĒąćąĖĒąĖėĘĔĒēĈēĕēďĘ

ûġēĈēĕēďĘĆĐąĈēĉĪĎĒąąďěĪĤéēĐēĒġďąĞąĖėĤćĪĉ0F'RQDOGĸVćĪĉĖćĤėďĘćąĐąĖćĪĎ
ģćĪĐĊĎ  ĕēďĪć Ķ ĖąđĊ ĖėĪĐġďč ćĪĉČĒąĜčĐą ĐĊĈĊĒĉąĕĒą ąďěĪĤ Ĥďą ĉēĔēđąĈąĨ
ČĪĈĕĪćąėč ĖĊĕěĤ ĆąĈąėġēđ ĕēĉčĒąđ Ę ĒąĝčĚ öĪđĊĎĒčĚ ďĪđĒąėąĚ øċĊ  ĕēďĪć ĘĖĪ
ČĪĆĕąĒĪ ďēĝėč Č ĖĘćĊĒĪĕĒēī ĔĕēĉĘďěĪī 0F'RQDOGĸV ĔĊĕĊĉąĨ Ę ùĘĒĉąěĪģ ĞēĆ
ĈēĖĔĪėąĐĪČēćąĒĪ ĉĪėďč ėą īĚĒĪ ĕĪĉĒĪ đēĈĐč ćĪĉĔēĜčėč ć ďĪđĒąėąĚ ć ĘđēćąĚ
ĔēĉēđąĝĒġēđĘďēđęēĕėĒčĚûġēĈēĕēďĘĔēĉĪĤČĪĆĕąĐąĕĊďēĕĉĒĪđĐĒĈĕĒ



å TM Ruta, ĞēĆ ĔĪĉėĕčđąėč ĒąĝĪ ĕēĉčĒč
ĕēČĕēĆčĐą ĆĐąĈēĉĪĎĒĪ ĤĖďĕąćĪ ĖĊĕćĊėďč ĉĐĤ
đąĐģďĪć  ĈĕĒ Č ďēċĒēī ėąďēī ĘĔąďēćďč ĆĘĐą
ĔĊĕĊĕąĚēćąĒą Ēą ĔēėĕĊĆč öĪđĊĎĒčĚ ďĪđĒąė Ę
ĉčėĤĜčĚ ĐĪďąĕĒĤĚ ÷ąď ĔĪďĐĘģĜčĖġ Ĕĕē ĖćēĈē
đąĐģďąĆąėġďčđēĈĐčĔēĉĆąėčĪĔĕēĚćēĕčĚĉĪėēď
Ę đĊĉČąďĐąĉąĚ ìąćĉĤďč ąďěĪī ĆĘĐē ČĪĆĕąĒē 
ėčĖĤĜĈĕĒ

õąČēđ Č URERWDXD đč ćĪĉďĕčćąĐč
ćąďąĒĖĪģ méċĊĕĊĐē ĉēĆĕą} ąĉċĊ
ćĪĕčđē Ğē ėćēĕčėč ĉēĆĕē ĵ ĒąĎďĕąĞą
ĕēĆēėąöĊĕĊĉĔĸĤėĉĊĖĤėčĘĜąĖĒčďĪćĞē
ćČĤĐč ĘĜąĖėġ Ę ĆĐąĈēĉĪĎĒēĖėĪ  đč
ĕēČĪĈĕąĐč ĔēĉąĕĘĒďč ĤďĪ ĉēĔēđēċĘėġ
Čąćċĉč ČąĐčĝąėčĖġ Ēą ĚćčĐĪ ĉēĆĕą ėą
ĔēČčėčćĘ

ôĊĕĝčĎ ďĕēď đēċĊ Ėėąėč ĔēėĘċĒēģ ĖčĐēģ
ĉĐĤČđĪĒôĪĉĜąĖąďěĪīmôĊĕĊĉąĎĉēĆĕēĉąĐĪ}ćĪĉ
apteka911.ua ďēċĊĒ Ěėē ďĘĔĘćąć ėēćąĕč Ēą
ĖąĎėĪ ēėĕčđĘćąć ĆĐąĈēĉĪĎĒčĎ Ĕĕēđēďēĉ Ēą
Ę ČĒčċďĘ ĞēĆ ČĕēĆčėč ĉēĒĊĎė Ēą ĖąĎėĪ
ùĘĒĉąěĪī



éĕĘĈčĎ ĕĪď ĔēĖĔĪĐġ đč ĔĕēćĊĐč ąďěĪģ èēĉčĒčéĐĤõēĉčĒč
õēĉčĒč ďēĕčĖėĘģėġĖĤ öĪđĊĎĒčđč ďĪđĒąėąđč ĆĊČĔĐąėĒē ēĉĒąď
īĚĒĨ ĘėĕčđąĒĒĤ ć ėč ĐĪďąĕĒĤĚ ďēĝėĘĨ  ėčĖ ĈĕĒ Ēą ĉēĆĘ ø
ĆĐąĈēĉĪĎĒēđĘ đąĈąČčĒĪ VKRSUPKFRUJXD ďēċĊĒ ēĚēĜčĎ đēċĊ
ĔĪĉėĕčđąėč ĒąĖ ĔĕčĉĆąćĝč ėēćąĕč Ğē ĔĊĕĊėćēĕģģėġĖĤ Ēą
ĉēĕēĈēěĪĒĒčĎ ĜąĖ ĤďčĎ ĉĪėč đēċĘėġ ĔĕēćĊĖėč ĕąČēđ ĪČ
Ćąėġďąđč÷ąďĔĸĤėġĚćčĐčĒėĊĔĐčĚēĆĪĎđĪćēĆĪĎĉĘėġĖĤĘĈĕĒ
ąĈēĉčĒąćĪĉĔēĜčĒďĘĉĐĤđąđčĜčėąėąĶĈĕĒìąěĊĎĜąĖćč
ĒąđĉēĔēđēĈĐčēĔĐąėčĐčĆĪĐġĝĊĉĒĪćĕēĆēėčďĪđĒąė
òą $WODV :HHNHQG ùĘĒĉąěĪĤ ĕąĉē ćĪėąĐą ćĪĉćĪĉĘćąĜĪć Ī
ČąĔĕēĝĘćąĐąĪĉĪėĊĎĪĉēĕēĖĐčĚĔĪĉĔčĖąėčĐčĖėĪćďčđąĐģďąđĘ
ĐĪďąĕĒĤĚ ÷čĖĤĜĪ ėąďčĚ ĐčĖėĪćēď Č ĔēĆąċąĒĒĤđč ēĉĘċąĒĒĤ ėą
ĔĪĉėĕčđďčēėĕčđąĐčĚćēĕĪĉĪėďč

ñčćĔĊćĒĊĒĪĚćēĕēĆąĵĒĊĔĕčćĪĉĉĪėďąđČąĆĘėčĔĕēĖćĤėąçĊĖġ
ĕĪď đč ĖćĤėďĘćąĐč Č ćąċďēĚćēĕčđč đąĐģďąđč ĵ ĉąĕĘćąĐč
ĔēĉąĕĘĒďčĈĕąĐčČąĒĪđąėēĕąđčėąąĉđĪĒĪĖėĕąėēĕąđčöĪđĊĎĒčĚ
ďĪđĒąėçĖĊěĊĒĊĆĘĐēĆđēċĐčćčđĆĊČĔĪĉėĕčđďčĆĐąĈēĉĪĎĒčďĪć
ćąĝēīĔĪĉėĕčđďč
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ñĊĉčĜĒĪĔĕąěĪćĒčďčĒĊććąċąģėġČąĔēėĕĪĆĒĊ
ĔēĤĖĒģćąėčĉĊėąĐĪĐĪďĘćąĒĒĤ



ñĊĉčďčĒĊĈąėčćĒēĖėąćĐĤėġĖĤĉē
ćėĕĘĜąĒĒĤĆąėġďĪćĘĐĪďĘćąĒĒĤ



ĄĒĊđąģđĊĉčĜĒčĚČĒąĒġėēđĘĒĊđēċĘ
ďēĒėĕēĐģćąėčĐĪďĘćąĒĒĤĉčėčĒč



ĄĆēģĖĤėēĈēĞēĘćčĔąĉďĘđēĨīąďėčćĒēīĔēČčěĪīđĊĉčĜĒĪ
ĔĕąěĪćĒčďčĆĘĉĘėġĈĪĕĝĊĖėąćčėčĖġĉēĉčėčĒč



çĪĉđĊĒĊĒĪĜēĈēĒĊČąĐĊċčėġđĊĉčďč
ćĖĊēĉĒēČĕēĆĐĤėġĤďććąċąģėġČąĔēėĕĪĆĒĊ



ñĊĉčďčĒąĉėēČąćąĒėąċĊĒĪ
ĪĤĖēĕēđĐģĖĤćĪĉćēĐĪďąėčĪĚ



ĄĒĊĚēĜĘĔēĕĘĝĘćąėčĔēĕĤĉďčąĆēĔĕąćčĐą
đĊĉčĜĒčĚČąďĐąĉĪćĒąćĪėġĤďĞēĤČĒčđčĒĊČĈēĉĒą
ĄĆēģĖĤĖĔĪĐďĘćąėčĖĤČđĊĉčďąđč



æĊĚĚąĆąĕĤĐĪďąĕĪĒĊĚēĜĘėġĖĔĪćĔĕąěģćąėč



ôĊĕĊĝďēĉĒĊđąĨĤđąģćčďĐģĜĒēĔēČčėčćĒčĎ
ĉēĖćĪĉĖĔĪćĔĕąěĪČđĊĉčďąđčĔĪĉĜąĖĐĪďĘćąĒĒĤĉčėčĒč
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öąđĊČąćĉĤďčĒąĝčđĒĊĆąĎĉĘċčđĆĐąĈēĉĪĎĒčďąđĕēĉčĒčđēċĘėġĆĊČďēĝėēćĒē
ďēĕčĖėĘćąėčĖĤ ĘĖĪđą ČĕĘĜĒēĖėĤđč òąĝĊ ĞčĕĊ mĉĤďĘĨđē} ĤďĊ ćĪĉĈĘďĘĨėġĖĤ Ę
ĖĊĕěĤĚėčĖĤĜĕēĉčĒĒąĝčđĉĕĘČĤđ
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МАКДОНАЛЬДЗ НАЙБІЛЬШИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ
БЛАГОДІЙНИК ФУНДАЦІЇ
2016 рік

розвивати сімейно
орієнтовану медицину в Україні.

Юлія Бадрітдінова,

20 років поспіль

12,6 млн грн МакДональдз передав на
потреби Фундації у 2021 році.
За 5 років діяльності Фундації, МакДональдз
передав благодійній організації понад
50 мільйонів гривень.

900 тисяч клієнтів МакДональдз
долучилися для підтримки
Фундації минулого року.

Завдяки підтримці МакДональдз
було побудовано 5 Сімейних
кімнат.

Цього року МакДональдз святкує
25 років в Україні.

Компанія здійснює свою благодійну діяльність
через підтримку Фундації Дім Рональда
МакДональда.
38

mæĐčČġďĪĐģĉčīĚĒĨėĊĔĐēėąĊĒĊĕĈĪĤ–ćąċĐčćčĎĕĊĖĘĕĖ
ĉĐĤ ĆēĕēėġĆč Č ĚćēĕēĆąđč ôĊĕĊđēĈą Ę ěĪĎ ĆčėćĪ ĉĘċĊ
ČąĐĊċčėġ ćĪĉ ĔĪĉėĕčđďč ĕĪĉĒčĚ öąđĊ ėēđĘ ďēĕĔēĕąěĪĤ
æĪēĖęĊĕą ĉēĐĘĜčĐąĖġ ĉē ćąċĐčćēĈē ĔĕēĨďėĘ ùĘĒĉąěĪī
éĪđ õēĒąĐġĉą ñąďéēĒąĐġĉą – öĪđĊĎĒĪ ďĪđĒąėč
õēČėąĝēćąĒĪ Ę ĐĪďąĕĒĤĚ öĘđ ïčĨćą ðġćēćą úąĕďēćą
çĪĒĒčěĪćēĒčĉēĔēđąĈąģėġĆąėġďąđĆĘėčĔēĕĘĜČĉĪėġđč
ĞēĔĊĕĊĆĘćąģėġĒąĐĪďĘćąĒĒĪ

v
ćĐąĖĒčďĪöêóďēĕĔēĕąěĪī
mæĪēĖęĊĕą}

÷ąďĪĔēėĕĪĆĒĪĖēěĪąĐġĒēćĪĉĔēćĪĉąĐġĒĪĪĒĪěĪąėčćčĉĘċĊćĪĉĈĘďĘģėġĖĤ
ĒąĝĪĎďēĕĔēĕąěĪīĪđčćčĕĪĝčĐčČĕēĆčėčĖćĪĎćĒĊĖēďČąĆĊČĔĊĜčćĝčĒą
ĕĪďďēċĒĘČöĪđĊĎĒčĚďĪđĒąėČąĖēĆąđčĈĪĈĪĨĒčėąĜčĖėēėčöĔēĉĪćąĨđēĖġ
ĒąĝćĒĊĖēďćĪĖĒĘćąĒĒĤěĪĨīĪĒĪěĪąėčćčĖĔĕčĤėčđĊĖėćēĕĊĒĒģČąėčĝďĘėą
ĉēđąĝĒġēīąėđēĖęĊĕčĘĐĪďąĕĒĤĚ}
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ĈĊĒĊĕąĐġĒčĎĉčĕĊďėēĕ+$9,ćøďĕąīĒĪ
÷óçmøöôó÷ð÷é} 

mïēđĔąĒĪĤ+$9,ĉąćĒēĘĖćĪĉēđčĐąćąċĐčćĪĖėġ
ĖĔĪćĔĕąěĪ Č Ĉĕēđąĉąđč óĉĒčđ ĪČ ĔĕčďĐąĉĪć
ėąďēīĖĔĪćĔĕąěĪĨĒąĝąćČąĨđēĉĪĤėąĔĪĉėĕčđďą
ùĘĒĉąěĪīéĪđõēĒąĐġĉąñąďéēĒąĐġĉąćĘĖġēđĘ
ĖćĪėĪ ĉĊ ĔĕĊĉĖėąćĐĊĒčĎ Ēąĝ ĆĪČĒĊĖ ñč Ğčĕē
ĔčĝąĨđēĖġ ėčđ Ğē Č ĔĊĕĝēĈē ĕēďĘ
ĔĕčĖĘėĒēĖėĪùĘĒĉąěĪīćøďĕąīĒĪđčĔĪĉėĕčđĘĨđē
īī ĜĘĉēćĘ ĪĒĪěĪąėčćĘ ĵ ēĆĐąĝėĘćąĒĒĤ öĪđĊĎĒčĚ
ďĪđĒąė õēĒąĐġĉą ñąďéēĒąĐġĉą æąĜčėč ėą
ćĪĉĜĘćąėč ĔĪĉėĕčđďĘ ĕĪĉĒčĚ Ĩ ēĉĒčđ ĪČ
ęąďėēĕĪć Ğē ĖĔĕčĤĨ ĝćčĉĝēđĘ ēĉĘċąĒĒģ
đąĐĊĒġďčĚ ĔąěĪĨĒėĪć ĐĪďąĕĊĒġ ĔēĕĤĉ Č
ďćąĐĪęĪďēćąĒēģđĊĉčĜĒēģĉēĔēđēĈēģĐĪďąĕĪć
òąĉąĒĒĤĆĐąĈēĉĪĎĒēīĉēĔēđēĈčĈĕēđąĉąđĖĔĕčĤĨĔēďĕąĞĊĒĒģ
ĖĘĖĔĪĐġĖėćąėąĒąćďēĐčĝĒġēĈēĖćĪėĘĪĨĞĊēĉĒčđćąċĐčćčđ
ĖćĪĉĜĊĒĒĤđďĘĐġėĘĕčďēđĔąĒĪī+$9,ĒąĔĕąćĐĊĒēīĒąĔĪĉėĕčđďĘ
ĐģĉĊĎėąĈĕēđąĉ}

mòąĝąđĪĖĪĤĵĉēĔēđąĈąėčĪĔĪĉėĕčđĘćąėčėčĚ
Ěėē ēĔčĒčćĖĤ ć ĐĊĞąėąĚ ĚćēĕēĆč ìąćĉĤďč
ĖĔĪćĔĕąěĪ Č ēĉĒēĉĘđěĤđč ĵ ùĘĒĉąěĪĨģ éĪđ
õēĒąĐġĉąñąďéēĒąĐġĉąĵđčČđēĈĐčēĚēĔčėč
ėĘĕĆēėēģ
ĕēĉčĒč
Ğē
ĔĊĕĊċčćąģėġ
ĒĊĔĕēĖėĪ ĜąĖč ąĉċĊ ĉēĆĕĊ ĕēČĘđĪĨđē Ī
ĖĔĪćĜĘćąĨđēĆąėġďąđĤďĪĔēėĕąĔčĐčćĐĪďąĕĒĪ
ČĪ Ėćēīđč đąĐģďąđč mòąĆĪĕ ĉĐĤ ĉēĈĐĤĉĘ} ĵ
ĖĔĪĐġĒčĎ ĔĕēĨďė ùĘĒĉąěĪī éĪđ õēĒąĐġĉą
ñąďéēĒąĐġĉą ėą DSWHNDXD ćċĊ ĉēĔēđĪĈ
ĔĊĕĊċčėč ėĤċďĊ ćčĔĕēĆĘćąĒĒĤ ĆąĈąėġēđ
ĘďĕąīĒĖġďčđ ĖĪđ Ĥđ ąĐĊ đč ĒĊ ČĆčĕąĨđēĖĤ
ČĘĔčĒĤėčĖĤ Ēą ĉēĖĤĈĒĘėēđĘ ôēĔĊĕĊĉĘ ĞĊ
ĜčđąĐē ĒēćčĚ ĔĕēĨďėĪć Ī đč ēĆēć ĤČďēćē
ĆĕąėčđĊđē
ć
ĒčĚ
ĘĜąĖėġ
ąĉċĊ
ĔĊĕĊĖćĪĉĜčĐčĖĤ Ğē ùĘĒĉąěĪĤ éĪđ õēĒąĐġĉą
ñąďéēĒąĐġĉąĨĒąĉĪĎĒčđĔąĕėĒĊĕēđČĤďčđĘ
ĒąĖĔēćĒĪĖėģĖĔĪćĔąĉąģėġěĪĒĒēĖėĪ}



v
&KLHI'LJLWDO2śFHUmåĔėĊďą}

tvvvvv
  vw

vvvvwv
vv


ĺòąĝą
ĕēĉčĒą
ĒąđąĈąĨėġĖĤ
ĔĪĉėĕčđĘćąėč
ĕĪČĒēđąĒĪėĒĪ ĆĐąĈēĉĪĎĒĪ ČąĚēĉč Ī ĉēĔēđąĈąėč Ĕē đĪĕĪ
đēċĐčćēĖėĪ ėčđ Ěėē ěġēĈē ĔēėĕĊĆĘĨ òąđ ĉĘċĊ
ĪđĔēĒĘĨ
ĔĪĉĚĪĉ
mùĘĒĉąěĪī
éĪđ
õēĒąĐġĉą
ñąďĉēĒąĐġĉą}
Ĥďą
ĉēĔēđąĈąĨ
ĒąĎđĊĒĝčđ
đĊĝďąĒěĤđĒąĝēīďĕąīĒčėąīĚĒĪđĆąėġďąđĘĖďĕĘėĒĪ
đēđĊĒėč ċčėėĤ ôĊĕĊďēĒąĒĪ Ğē ĕąČēđ  đēċĒą
ČĕēĆčėč ċčėėĤ ĞąĖĐčćĪĝčđ ĞĊ ĆĪĐġĝēī ďĪĐġďēĖėĪ
ĕēĉčĒ÷ēđĘĆąċąĨđēćąđĒąĖĒąĈčėąĔĕēěćĪėąĒĒĤą
ĘďĕąīĒĖġďčđ ĕēĉčĒąđ  ČĉēĕēćĸĤ ėą ČĐąĈēĉčĻ 
ĕēĉčĒąèĕčĈēĕĪĤėąïĕĪĖėĪĒčõĊĝĊėĒčďĪć



mì ćĪďēđ ĔĕčĚēĉčėġ ĕēČĘđĪĒĒĤ Ğē ĉąĕĘćąėč
ĔēĉąĕĘĒďčČĒąĜĒēďĕąĞĊĒĪċīĚēėĕčđĘćąėčå
ĕēĆčėč ĉēĆĕē ĵ ěĊ ĒąĎĔĕčĨđĒĪĝĊ Ğē đēċĊ
ĆĘėč ć ċčėėĪ Ą ćċĊ ĉąćĒē Ĩ ĉĕĘĈēđ ùĘĒĉąěĪī
éĪđ õēĒąĐġĉą ñąďéēĒąĐġĉą Ď ēĖēĆčĖėē ĆĘć Ę
öĪđĊĎĒčĚ ďĪđĒąėąĚ ĤďĪ ćēĒč ĖėćēĕčĐč
çćąċąģĞēěĊĉēĖčėġćąċĐčćąĪĒĪěĪąėčćąĤďą
ĉēĔēđąĈąĨĆąėġďąđĆĘėčĔēĕĘĜČĪĖćēīđčĉĪėġđč
Ę ĒąĉČćčĜąĎĒē ćąċĐčćĪ đēđĊĒėč īĚĒġēĈē
ċčėėĤ ÷ēđĘ Ĥ ĞēĕēďĘ ĪČ ČąĉēćēĐĊĒĒĤđ
ĔĪĉėĕčđĘģ ĪĒĪěĪąėčćč ùĘĒĉąěĪī Ī ĉĘċĊ ďĕĘėē
Ğē đēī ěĪĒĒēĖėĪ ĔĊĕĊĈĘďĘģėġĖĤ Č ěĪĒĒēĖėĤđč
ĆąĈąėġēĚ ĪĒĝčĚ ĘďĕąīĒěĪć}  åĒąėēĐĪĎ
åĒąėēĐĪĜ ćĊĉĘĜčĎ mõąĒďĘ Č øďĕąīĒēģ} Ēą
ėĊĐĊďąĒąĐĪmøďĕąīĒą}
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èēĐēćąòąĈĐĤĉēćēīĕąĉč
ùĘĒĉąěĪīéĪđõēĒąĐġĉą
ñąďéēĒąĐġĉąĈĊĒĊĕąĐġĒą
ĉčĕĊďėēĕďą0F'RQDOG V
øďĕąīĒą

ùĪĒąĒĖēćčĎĉčĕĊďėēĕ
0F'RQDOG VøďĕąīĒą





çčďēĒąćĜąĉčĕĊďėēĕďą&06
&DPHURQ0F.HQQD1DEDUUR
2OVZDQJ

éčĕĊďėēĕďąēęĪĖĘČ
ėĕąĒĖęēĕđąěĪĎĒčĚĔĕēĊďėĪć
6DJD'HYHORSPHQW

t

v

ôąĕėĒĊĕĪďĊĕĪćĒčď
ĉĊĔąĕėąđĊĒėĘďēĒĖąĐėčĒĈĘ
'HORLWWHćøďĕąīĒĪ

ôĕĊČčĉĊĒė+DYDV&UHDWLYH
*URXS8NUDLQH



vv

èĊĒĊĕąĐġĒčĎĉčĕĊďėēĕ
$UFHORU0LWWDOïĕčćčĎõĪĈ

öėąĕĝčĎđĊĒėēĕĪĜĐĊĒ
êďĖĔĊĕėĒēīĕąĉč&$1DFWLRQV
6FKRROIRU8UEDQ6WXGLHV

v

t

ôąĕėĒĊĕďąñăù%DNHU
0F.HQ]LH

ïĊĕĪćĒčěĤĉĊĔąĕėąđĊĒėĘ
ēĔĊĕąěĪĎĒēīĔĪĉėĕčđďč
ĆĪČĒĊĖĘĜĐĊĒĘĔĕąćĐĪĒĖġďēī
ĕąĉč÷óçmæąĎĨĕ}ćøďĕąīĒĪ

ďěĪĤ  ďēĝėč Č ĔĕēĉąċĪć ćĐąĖĒēī ĔĕēĉĘďěĪī
ĔĊĕĊĕąĚēćąĒĪĒąĆĐąĈēĉĪĎĒĪĖėġĉēĔēđēċĘėġĒąđ
ĘėĕčđĘćąėč öĪđĊĎĒĪ ďĪđĒąėč ĉĐĤ ĕēĉčĒ Ę
ĐĪďąĕĒĤĚĔĕēėĤĈēđđĪĖĤěĤĜčĔĪćĕēďĘ

vvwvv

ĐąĈēĉĪĎĒčĎ
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ćĒĊĖēď  ČĕēĆĪėġ ĉēĒĊĎė Ēą
UPKFRUJXD ēĉĒēĕąČēćčĎ ąĆē ĞēđĪĖĤĜĒčĎ ąĆē
ĔĊĕĊĕąĚĘĎėĊĉēĔēđēĈĘĒąĕąĚĘĒēďùĘĒĉąěĪī÷ąď
ćč ĉēĔēđēċĊėĊ Ćąėġďąđ Ī ćąċďēĚćēĕčđ ĉĪėďąđ
ĆĘėčĔēĕĘĜĘĐĪďąĕĒĤĚ

ēĐēĒėĊĕĖėćēĖėąĒġėĊćēĐēĒėĊĕēđùĘĒĉąěĪīėą
ĕēĆĪėġĉēĆĕĪĖĔĕąćčĕąČēđĪČĒąđč

ēĉčĒčĉĐĤĕēĉčĒčĔĕčĉĆąĎėĊĆĊČěĪĒĒĪėēćąĕč
ćēĒĐąĎĒēćēđĘđąĈąČčĒĪèēĉčĒčéĐĤõēĉčĒč

ĊĒġ

ĔĪċąđ  ĉēĐĘĜąĎėĊĖĤ ĞēĕēďĘ ĉē
ćĖĊĘďĕąīĒĖġďēĈē éĒĤ ĔĪċąđ ćĉĤĈĒĪėġ ĔĪċąđĘ Ēą
ĕēĆēėĘĒąćĜąĒĒĤĜčćĉēđąĔēĉĪĐĪėġĖĤĖćĪėĐčĒēģ
ć ĖēěđĊĕĊċąĚ ėą ČĕēĆĪėġ ĉēĒĊĎė Ēą ďēĕčĖėġ
ĕēĉčĒĘĐĪďąĕĒĤĚ

ďēĒēđĪĤ  ĒąćĜąĎėĊ ĖćēīĚ ĉĪėēď ĊďēĒēđčėč ėą
ĕēĆčėč ĉēĆĕĪ ĖĔĕąćč ìĆčĕąĎėĊ ďēĝėč ć
ĖďąĕĆĒčĜďĘ ėą ĔĊĕĪēĉčĜĒē ĔĊĕĊĕąĚēćĘĎėĊ īĚ Ēą
ĆĐąĈēĉĪĎĒĪĖėġ

đąĈąĒĒĤ  ĆĪĈąĎėĊ ĕąČēđ Č Ēąđč ĒąĔĕčďĐąĉ Ę
ĔĕēĨďėĪ.LQG&KDOOHQJHĔēďĕąĞĘĎėĊČĉēĕēćĸĤėą
ĔĊĕĊĕąĚēćĘĎėĊďēĝėčĒąďēĕčĖėġùĘĒĉąěĪī

vĈĕą  ĐģĆčėĊ ĒąĖėĪĐġĒĪ ĪĈĕč" çĐąĝėĘĎėĊ ěĪďąćĘ
ĈĕĘ ĉĐĤ Ěćēĕēī đąĐĊĜĪ ć öĪđĊĎĒčĚ ďĪđĒąėąĚ
õēĒąĐġĉąñąďéēĒąĐġĉą

ēĒěĊĕė  ĤďĞē Ę ćąĖ Ĩ ėąĐąĒėč ēĕĈąĒĪČĘĎėĊ
ďēĒěĊĕė Ēą ĔĪĉėĕčđďĘ ĺùĘĒĉąěĪī éĪđ õēĒąĐġĉą
ñąďéēĒąĐġĉąĻ

ąĖēĞĪ

 ćč ĜĘĉēćčĎ ďĘĐĪĒąĕ" ôĕčĈēėĘĎėĊ
ĆĐąĈēĉĪĎĒĪ ĐąĖēĞĪ ėą ĔĕčĈēĖėĪėġ Ēčđč ďēĐĊĈ Ĝč
ĉĕĘČĪć ìĪĆĕąĒĪ ďēĝėč ĔĊĕĊĕąĚĘĎėĊ Ēą
ĆĐąĈēĉĪĎĒĪĖėġ

ąĎĖėĊĕďĐąĖ

 đč ćĔĊćĒĊĒĪ Ğē ćąđ Ĩ Ĝčđ
ĔēĉĪĐčėčĖĤČēėēĜĊĒĒĤđćĐąĝėĘĎėĊĆĐąĈēĉĪĎĒčĎ
đąĎĖėĊĕďĐąĖĉĐĤĚćēĕčĚĉĪėēď

âÄã

ĔēĉąĕĘĒďąđ  ČąđĪĖėġ ĖĘćĊĒĪĕĪć Ĝč
ēĕĈąĒĪČąěĪī ďēĕĔēĕąėčćĒčĚ ČąĚēĉĪć ĔĊĕĊĕąĚĘĎėĊ
ďēĝėčĒąĆĐąĈēĉĪĎĒĪĖėġ

ĪďĒĪď

 ćĪČġđĪėġ ĘĜąĖėġ Ę ĆĐąĈēĉĪĎĒēđĘ
ĖĪđĊĎĒēđĘ ĔĪďĒĪďĘ ąĆē ĉēĔēđēċĪėġ ĎēĈē
ēĕĈąĒĪČĘćąėč

ēČďąċĪėġ

 ĕēČďąċĪėġ Ĕĕē mùĘĒĉąěĪģ éĪđ
õēĒąĐġĉąñąďéēĒąĐġĉą}ćĖēěđĊĕĊċąĚąėąďēċ
ĖćēīđĕĪĉĒčđĉĕĘČĤđĪďēĐĊĈąđ

ĪđĊĎĒą ďĪđĒąėą ĵ ĖėąĒġėĊ ĉēĒēĕēđ öĪđĊĎĒēī
ďĪđĒąėč õēĒąĐġĉą ñąďéēĒąĐġĉą Ēą ĆĘĉġĤďčĎ
ČĕĘĜĒčĎĜąĖĵđĪĖĤěġĔĪćĕēďĘĜčĕĪď

ąĖėĤ

 ĔĕčĉĆąĎėĊ méēĐēĒġďĘ þąĖėĤ} ąĆē
ĪĒĝčĎ ĆĐąĈēĉĪĎĒčĎ ĖĘćĊĒĪĕ Ę 0F'RQDOG V ďēĐč
ĔĕēĚēĉčėġěĤĜĘĉēćąąďěĪĤ

ĕđąĕēď

 ćĐąĝėĘĎėĊ ĆĐąĈēĉĪĎĒčĎ Ĥĕđąĕēď
ĕĊĜĊĎīċĪćčĕēĆĪćKDQGPDGHĉēĜēĈēĐĊċčėġ
ĉĘĝą ĒąĕēĆēėĪąĆēČĉĪėġđčĘĝďēĐĪ



æómùĘĒĉąěĪĤéĪđõēĒąĐġĉąñąďéēĒąĐġĉąćøďĕąīĒĪ}
ćĘĐñčĚąĎĐąèĕčĝďąïčīć
ėĊĐ
LQIR#UPKFRUJXD

ðĪďąĕĒĪĘĤďčĚĔĕąěģģėġöĪđĊĎĒĪďĪđĒąėčõēĒąĐġĉąñąďéēĒąĐġĉą
òąěĪēĒąĐġĒąĉčėĤĜąĖĔĊěĪąĐĪČēćąĒąĐĪďąĕĒĤmóĚđąėĉčė}
đïčīććĘĐçĸĤĜĊĖĐąćąüēĕĒēćēĐą
ėĊĐ
ðġćĪćĖġďąēĆĐąĖĒąĉčėĤĜąďĐĪĒĪĜĒąĐĪďąĕĒĤmóĚđąėĉčė}
đðġćĪććĘĐðčĖĊĒďą
ėĊĐ
öĘđĖġďąēĆĐąĖĒąĉčėĤĜąďĐĪĒĪĜĒąĐĪďąĕĒĤ
đöĘđčćĘĐïēćĔąďą
ėĊĐ
çĪĒĒčěġďąēĆĐąĖĒąĉčėĤĜąďĐĪĒĪĜĒąĐĪďąĕĒĤ
đçĪĒĒčěĤúđĊĐġĒčěġďĊĝēĖĊ
ėĊĐ
úąĕďĪćĖġďąēĆĐąĖĒąĉčėĤĜąďĐĪĒĪĜĒąĐĪďąĕĒĤ
đúąĕďĪććĘĐóČĊĕĤĒĖġďą
ėĊĐ

ôĊĕĊĈĐĤĒġėĊĉēďĘđĊĒėąĐġĒčĎ
ęĪĐġđĔĕēĒąĖ

