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Усім зацікавленим особам

З метою виконання Статутних завдань Фонду, на підставі Законів
України «Про благодійництво та благодійні організації» та «Про гуманітарну
допомогу» Міжнародний благодійний фонд «Сприяння розвитку медицини» з
1996 року виконує Всеукраїнську благодійну програму «Добро – Людям», щодо
медико-соціального захисту малозабезпечених верств населення в Україні та
надання всебічної благодійної, інтелектуальної та фінансової допомоги, а також
різноманітних послуг громадянам, які потребують медичної, соціальної,
матеріальної підтримки та захисту своїх законних інтересів.
Фонд є міжнародною медичною волонтерською організацією та на
теперішній час нараховує понад 300 лікарів – волонтерів. Наказ
Мінсоцполітики № 359 від 31.03.2015 року
«Про надання статусу
волонтерської організації».
З 25 грудня 2014 року Фонд є членом Міжнародної Комісії з Прав
Людини. Меморандум № 011/12-2014.
З 10.12.2015 року Фонд є членом Ради з координації роботи щодо надання
волонтерської та благодійної допомоги при Міністерстві соціальної політики
України. Наказ № 1196.
Програми/проекти, що були реалізовані у 2015-2016 рр.:
Всеукраїнський благодійний проект «Безкоштовні медичні консультації»
Наша мета - зміцнення суспільного здоров'я населення регіонів з урахуванням
конкретних для даного регіону чинників ризику захворюваності, системне
оздоровлення населення в сільській місцевості, шляхом якісного і регулярної
самоорганізованої диспансеризації (профілактичних медичних обстежень), а
також формування громадянського суспільства, через підтримку місцевих
ініціатив. Щорічно комплексне безкоштовне медичне обстеження
вузькопрофільних лікарів – волонтерів фонду отримують понад 65 000 осіб.
Всеукраїнська благодійна ініціатива «Активне довголіття»
Метою проекту є створення умов для спілкування, спільної творчості,
морального та психологічного розвантаження, що сприяють підвищенню
тривалості і якості життя, підтримці соціальної активності і працездатності
старшого покоління через вивчення, аналіз,популяризацію і поширення
сучасного позитивного досвіду щодо формування здорового способу життя,
впровадження кращих життєвих стратегій і соціальних практик активного
довголіття літніх людей. На теперішній час членами клубів «Активне
довголіття» є 9777 осіб.

Всеукраїнський благодійний проект « Здорові діти-здорова нація»
Життя і здоров’я - найбільша цінність. Здоров’я – одне з основних джерел
радості, щасливого повноцінного життя. Діти – це наше майбутнє, здорові діти
– здорова нація.
Медичне обстеження проводиться лікарями – волонтерами фонду в сільській
місцевості.
Всеукраїнський благодійний проект «Дивитися та бачити»
Унаслідок прогресуючого погіршення демографічних показників під впливом
комплексу економічних, соціальних, екологічних та інших факторів
збільшилась кількість людей з хворобами органа зору.
Визначаючи цінність життя та здоров’я громадян України, усвідомлюючи
ситуацію у нашій країні, у кожного другого жителя є які-небудь порушення
зору, причому проблеми зниження зору молодіють рік від року. Ця проблема
має як медичний так і соціальний характер. А також керуючись необхідністю
максимально можливого поєднання і використання зусиль та ресурсів
державного та приватного і громадського секторів для дієвої та ефективної
діагностики та профілактики офтальмологічних захворювань, довготривалою
метою якої є Всеукраїнський проект з діагностики та профілактики
офтальмологічних захворювань «ДИВИТИСЯ ТА БАЧИТИ» для незаможних
літніх людей. Щорічно безкоштовні окуляри отримують біля 40000 людей
поважного віку.
Всеукраїнський благодійний проект «Добро людям»
Низький рівень медико - соціальної захищеності осіб похилого віку, членів
багатодітних сімей, пенсіонерів, безробітних, інвалідів, сиріт, сімей вимушених
переселенців та інші категорії із групи ризику змушує Міжнародний
благодійний фонд «Сприяння розвитку медицини» адекватно реагувати на
проблеми соціально – незахищених верств населення в Україні.
Надання гуманітарної допомоги є одним із напрямків роботи МБФ «Сприяння
розвитку медицини». Надходить гуманітарна допомога для потребуючих з-за
кордону або від українських приватних благодійників. Гуманітарна допомога
надається за особистим зверненням потребуючих людей, також за проханням
державних служб чи громадських організацій. Процес видачі гуманітарної
допомоги підлягає опису та підзвітності.
Предметами гуманітарної допомоги є вироби медичного призначення,
медикаменти, засоби для догляду за хворими, інвалідні візки, ходунки та інші
засоби для побуту важкохворих людей, дрібна побутова техніка, дитячі
іграшки, канцтовари, одяг, постільна білизна, продукти харчування, меблі,
оргтехніка та інше. За останні 3 роки в рамках проекту цільову допомогу
отримали більш ніж 400000 осіб через стаціонарні медико – соціальні центри
фонду в Україні.
Всеукраїнський благодійний проект «Благодійна аптечка»
8 травня 2015 року почато Всеукраїнську благодійну програму "Благодійна
аптечка" для сімей вимушених переселенців.

Всеукраїнська благодійна програма "Благодійна аптечка" проводиться фондом
спільно з Мінісоцполітики та Асоціацією виробників ліків України, а саме:
Компанії „Інтерхім”, публічних акціонерних товариств „Фармак” та
„Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”.
Виконавцем і координатором програми є Міжнародний благодійний фонд
„Сприяння розвитку медицини” . Благодійна аптечка складається з
безрецептурних вітчизняних ліків для безоплатної передачі внутрішнім
переміщеним особам. На теперішній час проект триває і 18000 родин отримали
безкоштовно благодійну аптечку.
Програми/проекти, що виконуються у 2017 р.:
Наші проекти у соціальних мережах де можна більш детальніше
ознайомитися із фото звітами заходів:
1.
Всеукраїнський
благодійний
проект
«Безкоштовні
медичні
консультації» https://www.facebook.com/bezkoshtovni.medychni.konsultaciji/
2. Всеукраїнська благодійна програма «Благодійна аптечка» https://www.facebook.com/blagodijnabezkoshtovna.aptechka/
3. Всеукраїнська соціально-гуманітарна програма «Добро людям» https://www.facebook.com/dobro.ljudjam/
4. Всеукраїнська благодійна ініціатива «Активне довголіття» https://www.facebook.com/aktyvnedovgolittja/
5. Всеукраїнський проект «Дивитися та бачити» https://www.facebook.com/duvutisyatabachuti/
6. Всеукраїнський проект «Здорові діти - здорова нація» https://www.facebook.com/zdorovi.dity.zdorova.nacija/
7. Волонтерський рух https://www.facebook.com/volonterskyjruh/
Інформація про діяльність Фонду на сайті - http://www.fundukrmed.org/
З повагою,
Голова МБФ «Сприяння розвитку медицини»

О.Ю. Овечко

