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ПРО ФОНД
Всеукраїнський благодійний фонд "Крона" заснований у 2006 році за
участі Групи компаній "НІКО".
Ми - невелика команда професіоналів і велике коло друзів Фонду,
благодійників, волонтерів, які об'єднані спільними цінностями і
бажанням будувати таку країну, в якій ми всі хочемо жити.
Партнерами фонду є більше 50-и бізнес-компаній, медіа, фондів та
неурядових організацій і тисячі людей.

НАША МІСІЯ
Ми працюємо задля здоров'я і добробуту дітей, збереження сімейного оточення,
підвищення якості медичної допомоги дітям. Фонд об’єднує ресурси багатьох
людей і компаній. З нами кожен, навіть навеликим внеском, може зробити великі
зміни.

ВБФ «Крона» пройшов перевірку на відповідність стандартам
Прозорості і Порядності неприбуткових організацій згідно міжнародних
критеріїв International Committee on Fundraising Organizations
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ПРОГРАМИ ФОНДУ
«Початок» - програма профорієнтації, тренінги, що допомагають вихованцям
інтернатів та дитячих будинків підготуватись і більш впевнено увійти в
самостійне життя.
Психологічна допомога хворим дітям і дітям з особливими потребами.

«Українська медицина - дітям». Ми допомагаємо впровадити в Україні сучасні
методи діагностики і лікування тяжких хвороб. Фонд купує новітнє обладнання,
витратні матеріали для лікарень, підтримує обмін досвідом і стажування
українських лікарів.

Адресна допомога на лікування - ми купуємо ліки та медичні засоби дітям з
життєво небезпечними хворобами, оплачуємо вартісне лікування, переважно
хворим на рак крові і ниркову недостатність.
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12 000 дітей та дорослих отримали допомогу
420 лікарів, психологів, соціальних працівників
пройшли навчання

36

лікарень отримали сучасне обладнання та

матеріали

39 шкіл, дитячих будинків і реабілітаційних центрів
отримали обладнання, запровадили нові соціальні
послуги

78 НУО отримали гранти на реалізацію соціальних
проектів

25

міст та селищ отримали ресурси для вирішення

ЗА 11 РОКІВ
Залучено:
76,4 млн. грн.
19 тисяч людей і організацій
підтримали Фонд
Інвестовано:
8,2 млн. грн у соціальний захист
35,1 млн. грн в охорону здоров'я
1,8 млн. грн в екологію
24,7 млн. грн у здоров'я людей
(адресна допомога)

екологічних проблем
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НАДХОДЖЕННЯ

ГРН.

Група компаній "НІКО"

1 719 056

Українська біржа благодійності

6 731 143

ТОВ «Баксалта Україна»

550 000

ТОВ "ЕПАМ Системз"

14 000
1 119 026

ТОВ «Сона Фарм»
Представництво «Октафарма АГ»

836 227

ТОВ «Шайєр Україна»

75 000

Гранти міжнародних організацій на навчання лікарів
БФ «Ти не один Благ.Фонд 1+1 медіа»

1 385 853

84 000

STICHTING KINDER KANKER

194 060

ТОВ «Солодощі Львівщини»

81 162

АТ «Укрексімбанк»

500 000

ТОВ «Новий канал»

40 000

Приватні пожертви в т.ч. он-лайн
NFC box, акції, пасивні доходи

адміністративні
7%
соцзахист
3%

11 685 953
54 466

ВИТРАТИ
Адресна допомога

11 793 179

Проект «Українська медицина - дітям"

3 606 486

Проект «Здійсни мрію»

578 931

Проект «Доктор Сміх»

60 700

Програма «Серцебиття"

2 150 375

Програма «Початок»

45 123

Адміністративні витрати

684 814

Разом витрат:

адресна
допомога
59%

охорона
здоров'я
29%

25 674 271

Разом надходжень:

Фандрейзинг

ФІНАНСИ 2018

Надано допомоги:
З початку діяльності – 69,8 млн. грн
За 2017 рік – 10,6 млн. грн
За 2018 рік – 18,235 млн. грн

1 232 640

20 152 247
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Українська медицина - дітям

5,8 млн. грн. на розвиток медицини у 2018
18 лікарів-нефрологів та онкологів пройшли
навчання за підтримки Фонду

6 лікарень отримали сучасне обладнання і медичні
матеріали.

Ми купуємо для Українських лікарень новітнє обладнання,
реагенти для якісної діагностики, організовуємо навчання
лікарів, закуповуємо прилади, ліки і матеріали, яких
постійно потребують маленькі пацієнти.
У 2018-му ми придбали медикаменти для лікування
лімфом і лейкозів, обладнання і матеріали для
проведення кардіологічних операцій, виходжування
новонароджених
малюків,
для
діагностики
онкозахворювань у дітей, виявлення і лікування гемофілії,
оплатили ремонт цитогенетичної лабораторії та Центру
патології гемостаза.
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Мета цього проекту – створити в Україні умови для якісного
лікування і досягти світового рівня вилікованості українських
дітей від раку крові та автоімунних хвороб.
10 років ми підтримували Центр дитячої онкогематології і
трансплантації кісткового мозку НДСЛ «ОХМАТДИТ». Фонд
допоміг створити сучасну референс-лабораторію. Це єдина
на всю країну лабораторія, де проводять типування донорів
кісткового мозку і зберігають стволові клітини, діагностують
найскладніші випадки лейкозів та інших захворювань крові,
здійснюють контроль після ТКМ.

Точка життя

25 ТКМ проводять у Центрі щорічно
197 пацієнтам зробили пересадку за 10 років
73% вилікованості хвороб шляхом трансплантації
кісткового мозку в Центрі
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лікарів-онкологів взяли участь у навчанні

Фонд допоміг зробити ремонт і розширити відділення ТКМ.
Ми закупили обладнання для забору та зберігання
донорських стволових клітин, матеріали і ліки для пацієнтів
відділення,
реагенти для
контролю
приживлення
пересаджених клітин. Фонд закупив медикаменти для
відділення токсикології ОХМАТДИТу, Центру інфекційних
хвороб (СНІД).
Ми підтримали участь 7 нефрологів та 6 онкологівгематологів з різних областей України в міжнародних
конгресах і семінарах, обмін досвідом щодо сучасних
досягнень у галузі лікування онкологічних захворювань у дітей.
У 2018 році ми допомогли в організації в Києві міжнародної
науково-практичної конференції для нефрологів. У конференції
взяли участь 70 лікарів.
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У 2015 році за підтримки Фонду «Крона» і міжнародних
компаній-донорів у лікарні ОХМАТДИТ створений
центр патології гемостазу. Це унікальний для країни
центр, де можуть пройти обстеження і отримати
безкоштовно медичну допомогу діти з різними
порушеннями функціонування кровоносної системи: з
гемофілією,
анемією,
хворобою
Віллебранда
тромбоцитопенічною пурпурою, хворобою Гоше та
іншими.

Фактор крові

Ми допомогли зробити ремонт приміщень та
облаштували дві палати на 5 ліжок, три маніпуляційні,
санітарні кімнати, кімнату прийому хворих, кімнату для
зберігання медикаментів, лабораторію. Також ми
закупили вимірювальні та діагностичні прилади,
лабораторні меблі, реагенти для проведення аналізів.

120 кв. м приміщення відремонтовано
143 пацієнта пройшли діагностику і лікування
230 УЗД досліджень суглобів
12 458 лабораторних досліджень
490 тис.грн. допомоги у 2018 році
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Якісна діагностика є основою для успішного
виліковування дитини. Тож Фонд допомагає
лабораторіям ОХМАТДИТу проводити генетичні,
морфологічні та інші дослідження.
Ми підтримали впровадження
нового методу
діагностики пухлин у лікарні ОХМАТДИТімуногістохімічних досліджень. Досі жодна дитяча
лікарня не мала такої можливості.
На сьогодні це золотий стандарт діагностики,
особливо в онкології. Іноді без імуногістохімічного
дослідження неможливо визначити точний діагноз і
підібрати адекватну «таргетну» (прицільну) терапію.
У 2018-му ми забезпечили ремонт приміщень і
вентиляції медико-генетичної лабораторії, придбали
реагенти для проведення лабораторної діагностики.

Точно в ціль

65 тисяч

зразків крові і тканин у рік перевіряють у
лабораторіях

631 тис. грн. витрачено на обладнання, ремонт і
реагенти
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Друге дихання

4 відділення реанімації охоплено проектом
1520 дітей щорічно отримують допомогу в цих реанімаціях
2,95 млн. грн. витрачено на обладнання і матеріали

Ми прагнемо наблизити медичну допомогу в дитячих
реанімаціях до світових стандартів. Фонд закуповує
обладнання, що дозволяє рятувати дітей у відділеннях
інтенсивної терапії та реанімації..
У межах цього проекту ми
•
відновили апарат штучної вентиляції легень
Newport e360 SN і монітор пацієнта, придбали
інфузомат, передали 4 функціональних медичних
ліжка, мобільну стійку УЗД апарату для відділення
інтенсивної терапії НДСЛ «ОХМАТДИТ»
•
придбали ультразвукову діагностичну систему
MyLab Touch, стерилізатор хірургічного інструменту
і апарат штучної вентиляції легень для дітей у
реанімаційне відділення Білокуракинської районної
лікарні Луганської області
•
придбали ультразвуковий фазований датчик і
спеціальну програму CARDIO для УЗД серця і
судин у відділення інтенсивної терапії
новонароджених лікарні «ОХМАТДИТ»
•
придбали переносний кисневий
концентратор Philips ever flo, відновили
фібробронхоскоп Olimpus BF-XP60 для
реанімаційного відділення Національного Центру
дитячої кардіології і кардіохірургії.
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Серцебиття

2,14 млн. грн. на обладнання

6 медичних закладів
30 одиниць обладнання
5000

дітей щороку отримують допомогу
в закладах

Програма допомоги Українській дитячій кардіології.
Разом з нашими партнерами ми купуємо обладнання і
медикаменти для національних центрів та регіональних
закладів, де лікують дітей з тяжкими хворобами серця.
Партнери цього напрямку - мережа заправок WOG,
супермаркети NOVUS, автомобільна дилерська мережа
НІКО, Українська біржа благодійності, компанія ЕПАМ.
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Фонд став партнером акції «Дорога до серця», що проходить двічі
на рік у мережі заправок WOG. За час зимової хвилі 2018 було
зібрано 1 025 839 грн.
Ми придбали і передали обладнання в такі лікарні:

Дорога до серця

•

Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.
Амосова – медичний відсмоктувач, пристрій для пошуку
периферичних вен, акумуляторні батареї для апарату
штучного кровообігу, касети для низькотемпературної
стерилізації, кабель пульсометричний для монітору пацієнта,
турнікет набір, одноразові куполи для виміру тиску,
електроди до електрокоагулятора, кабелі для гумових
багаторазових
електродів,
артеріальний
датчик,
акумуляторну батарею для наркозного апарату, набір для
гемофільтрації;

•

Любешівську центральну районну лікарню Волинської обл. транскутанний білірубінометр Білітест 2000, шприцевий
інфузійний насос Perfusor Compact, пульсоксиметр з
неонатальним датчиком;

•

Турійську районну лікарню - електротерапевтичний апарат
Soleo SonoStim, аналізатор електролітів, електроди,
ультразвукові насадки;

•

Шацьку центральну районну лікарню Волинської обл. гематологічний аналізатор КТ-6360 із набором реактивів.
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"Щороку в Україні народжується
близько 4 500 дітей із вадами серця,
більшість
з
яких
потребує
хірургічного втручання. У нашому
інституті ми робимо 850 операцій на
серці. 450 з них - без розтину грудної
клітини.
За три останні роки ця цифра
збільшилась завдяки акції "Дорога до
серця". І ми маємо можливість з року в
рік скорочувати чергу дітей, які
чекають таких операцій," - сказав
директор Національного інституту
серцево-судинної хірургії ім. М.
Амосова, Академік НАМН України
професор Василь Лазоришинець.

Ми передали Національному інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова обладнання для кардіологічних
операцій і післяопераційної реанімації дітей на суму 473 тис. грн.
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Нещодавно ми бачили, як проводиться операція на серці
новонародженому малюку. Через спеціальне скло ми
спостерігали, як дитині давали наркоз, під'єднували трубки,
відкривали грудну клітину. На моніторі бачили крихітне
серце. Його зупинили спеціальними розчином і орошували
льодяною водою. Замість серця працював апарат штучного
кровообігу. Операція тривала 4 години.
Майстерні руки лікарів зробили чудо – серце б’ється, качає
кров і хоче жити. Однак, дитина не могла самостійно
дихати.
Така проблема часто виникає у маленьких пацієнтів
Центру дитячої кардіології і кардіохірургії. Вади дихальних
шляхів, накопичення крові або мокроти, інфекції. Виявити
причину і очистити бронхи можна з допомогою
спеціального приладу з надтонкими волокнами і оптикою –
фібробронхоскопа. Він дає змогу обстежити дихальні
шляхи малюка зсередини – через трубку з оптоволокном
діатметром всього 2,7 мм зображення передається на
екран комп’ютера. Також він допомагає відкачати зайву
рідину, яка накопичується в легенях.
У Центрі є один такий фібробронхоскоп Olimpus BF-XP60.
Але внаслідок активного використання він вийшов з ладу.

Фібробронхоскоп
Ми зібрали 468 700 грн. і відновили цей унікальний
прилад
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Фонд "Крона" став партнером акції "Маленьке
сердце в твоїх руках", що проходила у мережі
сепермаркетів NOVUS спільно з Українською
Біржею Благодійності.
На касах магазинів можна було купити за 5
гривень символічну благодійну наліпку.
Кошти від продажу наліпок були передані у
фонд «Крона» і спрямовані на купівлю
обладнання для Центру дитячої кардіології і
кардіохірургії.
Під час акції зібрали 708177 грн. Ми придбали
і передали Центру сучасний стерилізатор Axis
400. Він дозволяє обробляти будь який тип
виробів медичного призначення, незалежно
від складу або матеріалу.

Маленькі серця у твоїх руках
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У цьому році ми запустили інноваційний благодійний
проект «Добрий Pass» і встановили вісім спеціальних
терміналів для прийому безконтактних благодійних
внесків.
Таке технологічне рішення – безпечна і прозора
альтернатива скринькам для збору готівки. Зробити
пожертву можна одним дотиком безконтактної
платіжної картки або смартфона.
Кошти автоматично зараховуються на банківський
рахунок фонду «Крона». Надходження ми
спрямовуємо на актальні потреби діагностики і
лікування тяжких захворювань у дітей. На
мультимедійному екрані NFC Donation Box
відображається інформація про зібрані та витрачені
кошти в режимі реального часу.

Добрий Pass

8 терміналів встановлено
36,3 тис. грн. надійшло за 6 місяців
905 пожертв зроблено за 6 місяців
8 дітей отримали допомогу

Наші NFC Donation Box розміщені в Києві
у двох кінотеатрах MULTIPLEX в ТЦ «Sky Mall» та ТЦ
«Проспект», у магазинах Good Wine, у супермаркетах
АШАН на проспекті Степана Бандери 15А, вул.
Берковецька 6, Ашан РівГош вул. Зболбунівська 17,
на автозаправці Socar за адресою Протасів Яр 13-А.
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Термінова адресна допомога
За 2018 рік ми адресно допомогли

22 дітям
9 дорослим
на 11,79 млн. грн.
З початку діяльності

159 дітям
55 дорослим
на 24,7 млн. грн

У рамках цієї програми фонд купує ліки та медичні
засоби для хворих, допомагає в оплаті лікування за
кордоном, коли об’єктивно немає можливості надати
медичну допомогу за державні кошти в Україні.
Переважно допомогу отримують діти з онкологічними
та рідкісними генетичними захворюваннями. В деяких
випадках ми надаємо допомогу дорослим з
онкозахворюваннями.
Наші основні партнери в цій програмі – Українська
біржа благодійності, телеканал СТБ, волонтери.
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Як ми змінили життя дітей
Васильок, Лєра, Сашуня, Денис, Юрчик, Віктор, Анна,
Валерія! Цього року у нас було більше роботи, щоби
врятувати вас. Ми втратили Центр онкогематології,
кращих лікарів і можливості для вас вилікуватись в
Україні. Але на щастя, є мільйони добрих людей та
надійних партнерів, котрі готові допомагати.
Рік закінчився добре – всі діти, яким ми збирали кошти
на лікування за кордоном, отримали допомогу вчасно.
Аня Марчук повернулась з Туреччини з хорошими
результатами після майже 5 років боротьби з
лімфомою. Артемко Волинець та Ігорчик Статкевич
відновлюються після важких операцій, зроблених у
Німеччині. Ірі Мартинюк хірурги ОХМАТДИТу зробили
дуже складну операцію на хребті й встановили
спинальний імплант. І тепер Іра ходить!
Богдану Нестеренку знайшовся донор нирки. Перед
самим Новим Роком хлопець і мама повернулись з
Білорусі. І цього разу не в лікарню, де він до цього
провів кілька років, а додому! Це був справжній
Різдвяний подарунок. Усе своє життя хлопець і не
думав, що у нього буде шанс вийти з лікарні і жити в
родині
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Кому ми допомогли у 2018-му
Василина Бурліна

Є 158 000 оплата лікування за кордоном

Олександр Баранчук

49 998 грн. оплата за операцію

Лєра Олійник

Є 76 500 оплата лікування за кордоном

Юрій Димура

Сашко Ємець

9 247 грн. оплата за лікування

Є 34 300 оплата лікування за кордоном

Руслан Майданов

Артем Волинець

Є 20 000 оплата операції за кордоном

Надія Харченко

Ігор Статкевич

12 500 грн. оплата за лікування
100 000 грн. оплата за лікування

Є 7 600 оплата операції за кордоном

Іван Цапук

27 000 грн. допомога на лікування

Юрко Штрикуль

Є 22 500 лікування за кордоном

Святослав Пішак

19 350 грн. оплата за медикаменти

Віктор Темний

$ 40 000 лікування за кордоном

Юля Устименко

2 000 грн. оплата за реабілітацію

Анна Марчук

$ 10 000 лікування за кордоном

Данило Бартош

3 500 грн. оплата за медикаменти

Катя Бурмій

Вероніка Тимофіїва

139 024 грн. оплата за медикаменти

3 000 грн. матеріальна допомога

Юрко Штрикуль

Ірина Романченко

2 000 грн. матеріальна допомога

72 013 грн. оплата за медикаменти

Дарина Руденко

14 650 грн. прилад міоритм для м’язів
3 560 грн. оплата за медикаменти

Маргарита Костецька 71 894 грн. ліки та засоби реабілітації
Валерія Гутник

81 000 грн. оплата обстеження і медикаменти

Ігор Войнаровський
Світлана Кійкова

Іван Павлюк

194 158 грн. оплата за протези рук

Лариса Звєрєва

7 519 грн. допомога на поховання дитини

Богдан Нестеренко

82 054 грн. оплата за медикаменти

Богдана Підберезна

9 035 грн. оплата за медикаменти
10 200 грн. оплата за медикаменти

Іра Мартинюк

132127 грн. спинальний імплант і медикаменти

Настя Кураш

2 470 грн. оплата за медикаменти
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Позитивні емоції лікують – це філософія, з
якою ми реалізуємо проекти психологічної
підтримки тяжкохворих дітей. Це і
здійснення заповітних мрій, і виїзди на
концерти та в кіно, і «добрі листівки» і
психологи у веселих костюмах, і клоуни, які
відвідують дітей в лікарні.
Основна задача психологічної підтримки - не
розважати, а допомогти дітям побороти
страх і біль, успішно пройти лікування.
У 2018 році ми підтримували роботу
Доктора Сміх в одному з відділень
ОХМАТДИТу, відвідували дітей у лікарні,
здійснювали мрії, разом із партнерами
організували зустріч Переможців.

Психологічна допомога дітям в лікарнях

56 дітей отримують психологічну допомогу
639 тис. грн. надано допомоги
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9-річна Аліна Кодиркова сирота. У неї дитячий
церебральний параліч, тож ходити Алінці дуже важко.
Тим сильніше була її мрія потрапити на фотосафарі.
Чудо сталось у День захисту дітей. Дівчинка з
прийомною мамою два дні провели у світі тварин у
Національному заповіднику Асканія-Нова. Вони
відвідали зоопарк, дендропарк і сафарі на ретроавтомобілі. Аліна самостійно зробила десятки
фотографій із різними тваринами.

Доктор Соня стала для дітей другом, з яким вони разом
приймають пігулки, фарбують катетери в різні кольори, співають
і фантазують під час гемодіалізу, зустрічають Новий
рік, святкують дні народження. Соня була поруч з дитиною
навіть у останні хвилини життя й допомагала рідним впоратись із
горем.
Проект «Доктор Сміх» з'явився завдяки телемарафону «Здійсни
мрію», що відбувся наприкінці 2016 року на телеканалі «1+1».

21

15 лютого у Міжнародний день онкохворих
дітей зустрілись «Переможці» - діти, які
подолали і долають рак крові, лікарі,
психологи, волонтери, благодійники.
Усі разом робили сувеніри, спілкувались з
друзями і колегами, грали з клоунами і брали
участь у міні-виставі. Своїми історіями
поділились ті, хто кілька років тому пройшов
лікування в Центрі дитячої онкогематології
НДСЛ «ОХМАТДИТ» і зараз навчаються,
працюють, виховують дітей. Співали,
танцювали і раділи подарункам.

Це була спільна робота дуже багатьох людей,
наших друзів. Настрій створили фонд
допомоги
онкохворим
дітям
«Краб»,
Благодійний фонд «Право на здоров’я»,
Благодійний фонд допомоги онкохворим
дітям, БФ «АРТ ПОМІЧ», Лікарняні клоуни
Києва, Дизель-шоу, Ірма Вітовська, гурт
«Ліловий», струнний квартет Астурія, Денис
Мусаєв, Олена Корнейчук, Едуард Приступа,
волонтери.
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Початок

205 тис. грн. інвестовано у
програму

69 дітей пройшли навчання і

Шість років Фонд підтримує навчально-виробничий майданчик на
базі теплиці в Комарівській школі-інтернаті. Мета проекту - дати
дітям орієнтир і навички для початку самостійного життя і праці на
землі після закінчення інтернату.

профорієнтацію

7 випускників зайнялись аграрним
господарством

Під керівництвом наставника сільські діти засвоюють основи
малого фермерства, дізнаються про технології вирощування
органічної тепличної продукції.
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Учасники програми – учні 7-9 класів. Вони проходять
тренінги з фермерства, екології, зустрічаються з
аграріями Чернігівської області.
Під керівництвом наставника діти вирощують огірки,
зелень, помідори, розводять квіти. Значна частина
врожаю з теплиці потрапляє в раціон харчування
вихованців інтернату. Іншу частину продають, а
виручені кошти йдуть на утримання теплиці, закупку
насіння, добрив, оздоровлення і заміну ґрунту.
Діти продовжують роботу у своєму дослідному
"зеленому" центрі на базі теплиці. Вони вивчають
особливості впливу мікроклімату на різні культури,
експериментують із селекцією, вивчають вплив
органічних добрив на врожай і захворювання рослин.
Також тут започаткували компостування відходів з
їдальні. Заклали невеличкий компостний блок і тепер
землю в теплиці удобрюють біогумусом.

Теплиця вже двічі отримала диплом Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді МОН України.
Шестеро випускників програми поступили в аграрний ліцей, а
дехто розпочав свою справу на землі.
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Женя П. і Лариса Д. - випускники 2016 року.
Женя повернувся в своє село Будище Козелець-кого району і
зайнявся вирощуванням огірків для місцевого консервного
комбінату.
Лариса живе у селищі Марин Носівського району. Вона
одружилась і разом з чоловіком на присадибній ділянці
вирощують овочі на продаж.

Андрій А. був активним учасником усіх робіт в теплиці. Йому
спокійно доручали ключі і він там поливав і провітрював за
необхідності.
Після закінчення школи-інтернату Андрій переїхав до свого
дядька в Херсонську область. І там вони разом створили
фермерське господарство і вирощують овочеві та зернові
культури.
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Акції: марафон
заради дихання малюка
Щоб зібрати кошти на ремонт фібробронхоскопа
для Центру дитячої кардіології і кардіохірургії, ми
бігли напівмарафон, організовували благодійні
заняття фітнесом, дитячий фестиваль бойових
мистецтв, благодійні аукціони і ярмарки з нашими
друзями – компанією ЕПАМ, разом з
автодилерами НІКО монтували «добрі шини» й
провели «ЩедрийВівторок_сердечний».
23 жовтня 2018 р. фібробронхоскоп у робочому
стані був завезений у відділення реанімації
Центру.
За дві місяці цей прилад допоміг вилікувати 25
малюків і ще зможе врятувати тисячі дітей.
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#Щедрий Вівторок_сердечний

Україна в цьому році приєдналась до всесвітньої ініціативи
GivingTusday. День щедрості проходив 27 листопада.
Крона оголосив #ЩедрийВівторок_сердечний і присвятив
свої акції допомозі дітям з вадами серця.
Нас підтримали всі автосалони дилерської мережі НІКО у
Львові, Києві. Дніпрі, Чернівцях, Запоріжжі. З кожного
проданого автомобіля за період 20-27 листопада та
замовлення на сервіс компанії передали частину прибутку
на благодійність.
А туристичне агентство White Stork Travel розіграло
сертифікат на 5000 грн. серед благодійників, які 27
листопада жертвували на наш проект на сайті Українська
біржа благодійності. УББ також оголосила приз для
проекту, який збере найбільшу суму за один день
Щедрості.
Всього наш #ЩедрийВівторок_сердечний зібрав 77350 грн.

Також Крона став партнером спеціального музичного
фестивалю Bedstock разом із Радіо Аристократи.
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Bedstock і Щедрий Вівторок
27 листопада у студії "Радіо Аристократи" зібрались
відомі музиканти на незвичайний фестиваль Bedstock.
Вони грали свої пісні у ліжку. Так вони вирішили
допомогти вихованцям спеціальної школи-інтернату у м.
Кремінна Луганської області.
В інтернаті живуть і навчаються діти з важкими
ураженнями
опорно-рухового
апарату,
дитячим
церебральним паралічем та проявами поліомієліту: вони
не можуть пересуватися самостійно.
Музиканти допомагали зібрати кошти на встановлення
підйомника, щоб діти на візочках могли легко дістатись
до навчальних класів та виїжджати на вулицю.
Bedstock вперше провели спеціально до Giving Tuesday у
підтримку лежачих дітей. Український Щедрий вівторок
підхопив цю ініціативу.

Фото
Радіо
Аристократи

У студії "Радіо Аристократи" виступали Джамала, ТНМК,
Женя Галич, Postman, Группа "её", INAIA, BAHROMA,
TAYANNA, Антон Слепаков, Panivalkova, LAUD, RvB /
Руки'в Брюки та інші.
31 грудня перед самим Новим Роком ми закрили збір
- 190 000 гривень!
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«Cердечний» шиномонтаж

Восени, готуючись до зими і слизьких доріг,
автоцентри дилерської мережі ГК НІКО
вирішили передати по 10 гривень з кожного
шиномонтажу на благодійність.
Усі власники автомобілів Mitsubisi,
Fiat, Subaru Audi, Mazda, NISSAN, Suzuki,
Renault, Ford, Citroёn, які замінили в
салонах шини на зимові, автоматично
стали учасниками добрих справ.
Акція пройшла у Львові, Києві, Чернівцях,
Дніпрі, Запоріжжі.
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Well-being Fest заради дітей
Влітку ми відвідали дітей у відділенні дитячої ортопедії і
травматології ОХМАТДИТ. На вулиці стояла спека +29. У
палатах з великими вікнами було за 30. У кожній палаті по
п’ять - шість дітей і поруч їхні тато чи мама.
«Ми не могли знаходитись в палаті більше 20 хвилин,
"рятувались" в коридорі чи їдальні. Відкриті вікна не давали
прохолоди, а навпаки запускали спеку ззовні. Нам перенесли
операцію на осінь, бо лікарі не були впевнені, що за таких
умов буде нормально проходити загоєння і реабілітація» каже мама 9-річної Ілони.
Через два місяці у палатах вже були кондиціонери, обладнані
фільтрами високого очищення повітря. Ми придбали і
встановили їх, дякуючи нашим партнерам компанії ЕПАМ
Системз. Співробітники компанії організували в офісах
благодійний аукціон у рамках Well-being Fest.
Аукціон зібрав 90400 грн. що пішли на встановлення
кондиціонерів та на ремонт фібробронхоскопа для
Національного центру дитячої кардіології та кардіохірургії.
У минулому році ми також обладнали кондиціонерами дві
палати, де лежать діти після нейрохірургічних операцій, та
два центри трансфузіології.
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Акції: благодійний фестиваль бойових мистецтв

Федерація Дао Кунг-фу України провела благодійний дитячий фестиваль, щоб допомогти нам оплатити обладнання
для Центру дитячої кардіології і кардіохірургії. У фестивалі взяли участь дорослі і дитячі секції бойових мистецтв
Києва, дитячі музичні колективи.
Під час фестивалю зібрали 6635 грн., які пішли на оплату ремонту фібробронхоскопа для реанімації новонароджених
з вадами серця.
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Sweet EPAM
SWEET EPAM – це традиційна щорічна благодійна акція до Дня Святого
Миколая. Цього року «солодкий» благодійний ярмарок провели в офісах
компанії ЕПАМ спільно з фондом «Крона» та Українською біржею
благодійності.
Співробітники всіх українських офісів ЕПАМ виготовили власноруч різні
цікавинки, спекли солодощі або запропонували забавні персональні лоти
й упродовж кількох днів влаштували серед колег ярмарки та аукціони.

Ярмарки пройшли в офісах ЕПАМ в Харкові,
Вінниці, Дніпрі з 17 по 20 грудня. Кошти збирали
на наш проект «Підтримай друге дихання
малюків!» - ремонт фібробронхоскопа для
Національного Центру дитячої кардіології і
кардіохірургії. Пожертви за придбані вироби
ЕПАМівці відправлли на сторінку проекту на
Українській біржі благодійності.
За три дні акції зібрали 17 тисяч гривень.
А вже наприкінці грудня ми зібрали повну суму і
оплатили ремонт приладу.
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Intersport charity run
Велике спортивне свято до Дня фізичної
культури та спорту було організоване в
Києві нашим добрим партнером Run
Ukraine за підтримки міжнародної
корпорації INTERSPORT.
Благодійна дистанція була присвячена
допомозі дітям в реанімації. У ній взяли
участь понад 300 людей, у тому числі
команди журналістів «ТРК Україна»,
«Прямого каналу», «4 каналу», NewsOne,
«Обоз TV», газети «Сегодня», журналу
Cosmopolitan, інформаційних агентств
«Інтерфакс Україна» та «Главком»,
порталу I&running.
Завдяки забігу ми зібрали 67 тисяч
гривень. За ці кошти ми придбали
інфузійний насос і медикаменти для
інтенсивної терапії дітей з різними
важкими захворюваннями і передали у
відділення
реанімації
НДСЛ
"ОХМАТДИТ".
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НАС ПІДТРИМУЮТЬ
Благодійники

Партнери

Автомобільна дилерська мережа «НІКО»
ТОВ «Ай. Ті. Ес. Груп»
ТОВ «Капітал-Консалтинг»

МБФ «Українська біржа благодійності»
БО «Український форум благодійників»

ТОВ «Студія «1+1»

БО «Ти не один» Благодійний фонд 1+1 медіа»

ТОВ «БАКСАЛТА Україна»
ТОВ «Епам системз»
Представництво «Бакстер Сі Ай Ес Бі Ві»
Представництво «OCTAPHARMA Nordic AB»
ТОВ «ЕЛІТ Україна»
ТОВ «Фішер-Мукачево»

Федерація Дао кунг-фу України
Globalgiving Foundation INC
LAMBRE Foundation (Польща)
ГО Run Ukraine
Бізнес-центр «Поділ-Плаза»
Мережа автозаправок SOCAR
Мережа автозаправок WOG

ТОВ «Львівські солодощі»

Інтернет-магазин «PhotoFabrique»

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

Київський академічний театр оперети

Фонд STICHTING KINDER KANKER

Телеканал СТБ

Представництво «Пфайзер» в Україні

Київський клуб Левів (Kyiv Lions Club)

Благодійний фонд Володимира Дубового

ТОВ Agency 21

БО «Ти не один» Благодійний фонд 1+1 медіа»

ТОВ "Бюро вин"

Телеканал «Новий»

ТОВ "СІТРАС“ і гіпермаркети Ашан в Києві

ТМ «Фолк мода»

Кінотеатри MULTIPLEX

Інші компанії та приватні особи

Супермаркети NOVUS
Радіо Аристократи
ГО «Charity Tuner»
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