
Право на здоров’я



Про проект

Проект передбачає:   

- надання діагностичної, медичної, профілактичної і консультаційної допомоги 
дітям-сиротам та дітям, які залишились без батьківського піклування, 
випускникам шкіл-інтернатів, дітям із малозабезпечених сімей

- оснащення та обладнання медичних кабінетів дитячих будинків та надання 
консультаційної допомоги медичному персоналу 

- проведення лікувально-профілактичних бесід з дітьми щодо профілактики 
захворювань

Як приєднатись до проекту:

- проінформуйте координатора проекту про прийняте рішення

- відправте на електронну пошту листа з інформацією про свою участь

- разом із detdom.info оберіть можливих адресатів вашої допомоги

Ми допомагаємо дітям – приєднуйтесь!



Наслідки проживання дітей 
позбавлених батьківського піклування:

- діти-сироти частіше хворіють (640 захворювань на 100 дітей за рік)

- рівень захворюваності в інтернатах у 2 рази вищий, ніж у родині 

- сироти починають рано курити та вживати алкоголь (до 11 років)

- надвисокий рівень психічних розладів: 100 (!) захворювань на 100 дітей 

- у них переважають хвороби органів травлення і дихання, а у дітей раннього віку 
вроджені аномалії та окремі стани, що виникають у перинатальному періоді (43,7%)

- мають гірші показники фізичного здоров’я за рахунок дефіциту маси тіла і 
низького зросту, більшість із них відносяться до третьої і четвертої груп здоров’я

- мають високий рівень психічних і поведінкових розладів (100 захворювань на 100 
дітей за рік). Перше місце належить розладам психологічного розвитку, в тому 
числі специфічним розладам розвитку навиків

- тривога, викликана соціальним оточенням, спостерігається серед сиріт у 4 рази 
частіше, ніж серед дітей, які виховуються в сім’ях

Ми допомагаємо дітям – приєднуйтесь!



Результати проекту
ЛОР допомога клінік «Амріта» та «Рефлектор»

Клінікою «Рефлектор» в серпні 2013 року безкоштовно
проведено  діагностику випускникам Андріївської та Градизької
шкіл-інтернатів та успішно проведено операційне втручання
період

Клінікою «Амріта» проведено профілактичні огляди 
вихованців Коростишівської та Ушомирської шкіл-інтернатів

Стоматологічна допомога
Завдяки старанням волонтера із Черкас було надано

стоматологічну допомогу випускникам Андріївської школи-
інтернат

Вихованка інтернату отримала слуховий апарат

За допомогою меценатів дівчина пройшла лікарське
обстеження та отримала позитивне заключення професіоналів: 
вона не втратила здібності слуху

Люба отримала слуховий апарат і проходить реабілітаційний
період

Ми допомагаємо дітям – приєднуйтесь!



До проекту приєднались

Ми допомагаємо дітям – приєднуйтесь!

Фонди та організації:

волонтери detdom.info приймають постійну участь у проекті

Клініки: Лікарі:

Криничко Лілія Романівна 
- лор-лікар

Караванов Дмитрій Вадимович 
- хірург

Судакевич Микола Петрович
- лікар швидкої допомоги

Василишин Андрій Андрійович 
- лікар-дерматолог 

Міжнародний Благодіний Фонд
Сергія Радоніжського

портал 
«Доброе дело Киев»



Головні принципи
діяльності detdom.info:

detdom.info – соціальна мережа для волонтерів.

detdom.info - не проводить комерційну або іншу діяльність, що пов’язана з
отриманням та накопиченням коштів.

detdom.info - не співпрацює з політичними партіями, релігійними організаціями 
чи групами.

Ви хочете і можете допомогти ?!   

Зв’яжіться з координатором проекту:

Олена Михалевич
моб.: + 38 (050) 416-06-13
e-mail: info@detdom.info

Ми допомагаємо дітям – приєднуйтесь!


