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Дані глобальної «Фундації Дім Рональда МакДональда»
від грудня 2021 року 

1.4 МЛН
сімей, що залишилися на ночівлю

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

443 МЛН ДОЛ. США
зекономили родини в усьому світі
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МЛН

42
партнери підтримали Фундацію

30 000
разів медики пройшли навчальні
програми Фундації

300+ публікацій і згадок про
Фундацію в ЗМІ

300+ разів блогери й зірки
підтримали Фундацію

9 відеокурсів на ютуб
каналі Фундації

5 конференцій з сімейно
орієнтованої медицини

3 тренінги в обласних
дитячих лікарнях 

28 721 937 
загальна сума пожертв 2021 року

2 801 881 МЛН
товарів і послуг



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.
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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. 
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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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МАКДОНАЛЬДЗ - 
НАЙБІЛЬШИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ
БЛАГОДІЙНИК ФУНДАЦІЇ

2016 рік 

20 років поспіль

Юлія Бадрітдінова, 

розвивати сімейно 
орієнтовану медицину в Україні.



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

Завдяки підтримці МакДональдз
було побудовано 5 Сімейних 
кімнат.

Цього року МакДональдз святкує 
25 років в Україні.

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.
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