
У грудні здійснилося те, про що ми так мріяли разом із вами:
Фундація Дім Рональда МакДональда передала 150-тисячний продуктовий набір
потерпілим. А також – лікарні отримали 50 апаратів вакуумної терапії, а родини
важкохворих діток відвідали Сімейні кімнати більше 6 тисяч разів.

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ФУНДАЦІЇ 
ЗА ГРУДЕНЬ 2022 РОКУ 

ПЕРЕДАВАЛИ ПРОДУКТОВІ НАБОРИ
150-тисячний набір із продуктами харчування отримала родина 
військовополоненого з Миколаївщини. Більше восьми місяців сім’я нічого не 
чула про чоловіка. Але продовжує вірити в те, що він живий. Мати тяжко 
працює, щоб забезпечити необхідним своїх дітей. Набір із найбільш 
потрібними продуктами харчування має допомогти їм в цей дуже непростий 
час.
 
Також важливі продукти отримували у звільнених районах Харківщини, 
Донеччини та прифронтових міст. Такі міста, як Бахмут, з його зруйнованими 
будинками та нескореними людьми надовго залишаться в нашій пам'яті. 
Загальна сума допомоги з початку дії програми склала —  більше
60 мільйонів гривень.

Ми не зупиняємося дякувати партнерам програми:
Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів, Альфа-Пак, Nestlé Україна 
(продукція ТМ Gerber, Nescafe, Світоч, Nesquik, Fitness, Мівіна),
Нова пошта, Трипільське сонце.

ЛІКАРНІ ОТРИМАЛИ 50 АПАРАТІВ ВАКУУМНОЇ ТЕРАПІЇ 
"З цими маленькими вакуумними апаратами дітям буде дуже 
зручно. Якнайшвидше вилікуються їхні рани", — каже лікарка 
одного із закладів, яким Фундація передала
50 апаратів вакуумної терапії. 

Загалом Фундація Дім Рональда МакДональда передала уже 
200 апаратів вакуумної терапії до 50 українських лікарень на 
суму майже 19 мільйонів гривень. 

На черзі — нові апарати — вакуумні аспіраторі, незамінні в 
сучасних операційних. Але про це розкажемо трошки згодом.

СІМЕЙНІ КІМНАТИ РОНАЛЬДА МАКДОНАЛЬДА
Святкували, наче вдома: прикрашали ялинку, підписували 
листівки, отримували подарунки від Святого Миколая і, звісно 
ж, загадували найзаповітніше бажання на
Новий рік — таким насиченим для хворих діток і їхніх родин 
був грудень у Сімейних кімнатах у лікарнях.
 
Більше 6 000 разів завітали в грудні родини до Сімейних 
кімнат у лікарнях Вінниці, Львова, Києва, Сум та Рівного.
А за весь час дії Сімейних кімнат — більше 130 000 разів.


