
Додаток 1 

Програма

оргашзацп та проведения 17 ВсеукраУнськоУ акцп «Серпе до Серия» - «Почуй

свН!»»

з метою закужвл1 д1агностичного медичного обладнання для дггей з вадами

слуху у дитяч! лжарш УкраУни

I Оргажзацшний етап.

Утворення Оргажзацшних комтгеИв

В обласних центрах, районах та Mi стах УкраТни утворюються Оргашзацшш 

ко\нтети з проведения 17 акцп «Серце до серия» пщ гаслом «Почуй свгг!» (дал1 - 

Акжя) з метою закужвл1 д1агностичного медичного обладнання для дггей з 

вадами слуху у дитяч! лжарш, на чол1 з Головою. Оргашзацшш ком1тети 

утворюються, щоб д1яти на благо Акцп вщ свого iмен1, тому повшстю вщповщають 

за своУ дй\ Оргашзацшш ком1тети оргашзовують волонтер1в. KOTpi безпосередньо 

займатимуться громадською роботою (оргашзащя масових заход1в, конкурав, 

змагань, вшторин, виставок, аукцюшв тощо, суспшьним збором кои тв). До складу 

Оргашзацшних ком1тет1в входять представники структурних пщроздшв освпи i 

науки; молод! та спорту; охорони здоров'я; культури; служб у справах д1тей обласних 

та м1ських державних адмшютрацш, opraH iB  мюцевого самоврядування; центр1в 

позашкшьноУ осв!ти, центр1в сощальних служб для ам'Т, д1тей та молодц засоб1в 

масовоУ шформащУ, громадських оргашзацш, репональних представниюв 

ВсеукраУнського благодшного фонду «Серце до серця» та шших защкавлених 

оргашзацш, пщприемств таустанов. Склад вищезазначених оргашзацшних комггет1в 

затверджуеться вщповщними розпорядчими документами (розпорядження. спшьш 

накази). Оперативне кер1вництво Акщею здшснюе на державному р!вн! -  

ВсеукраУнський оргашзацшний ком1тет, на репональних (обласних) р1внях -  Micpeei 

оргашзацшш ком!тети пщ контролем репональних представниюв. Пщ час



проведения акщУ забезпечуеться шформацшна шдтримка шляхом сшвпраш i3 

засобами масовоУ шформащУ.

Пщб1р партнер1В та спонсоров

Оскшьки, для оргашзащУ збору та сум1жних заход1в необхщш кошти, 

ВсеукраУнський благодшний фонд «Серце до серия» проводить активы! пошуки 

cnoHcopiB i партнер!в для забезпечення ycix perioHie УкраУни пол!граф1чною 

продукц!ею та вс1м необхщним для проведения Акцп. MicueBi оргашзацшн! ком1тети 

вщ свого iMeHi також можуть звертатися до cnoHcopiB та партнер1в для битый яюсно'У 

та ефективноУ орган!зац!У АкщУ на мюцях, також можуть бути залучен! кошти 

м1сцевих бюджете i кошти, що не заборонен! чинним законодавством УкраУни.

Одним з найважливших етап!в е сшвпраця i3 засобами масовоУ шформащУ. 

Нац!ональн! та державы! телерад!оканали широко висв!тлюватимуть д!яльн!сть з- 

проведения АкщУ, транслюватимуть nepe6ir Акц!У та сум1жних заход1в, а також 

слугуватимуть для оприлюднення результат!в збору та подальших закуп!вель 

медичного обладнання.

1нформац!йний супровщ

Акц!я 2022 року проходитиме з 1 кв!тня по 1 червня, з ф!наюм проведения 1 

червня. Перед та протягом проведения АкщУ на загалы-юукраУнських, репональних 

телерад!окомпан!ях транслюватиметься рекламный ролик АкщУ. Головна мета -  

донести до населения шформащю про суспшьний 36ip кошт!в та заохочення взяти 

участь в АкщУ. Також, шформащя про день АкщУ буде присутня на плакатах Акцп, в 

друкованих виданнях по всш УкраУш та в !нтернет - простор!. У рекламных роликах 

та на друкованш продукц!У будуть наявш логотипы cnoHcopiB та партнер!в.

II Проведения акцп 

Мехашзм збирання кошНв

У визначений терм!н проведения АкщУ -  з 1 кв!тня по 1 червня 2022 року 

працюватимуть волонтери пщ час р!зноман!тних заход1в, що проходять у закрытых 

примщеннях або на спец!ально в!дведен!й територГУ. Кожен з них матиме на соб!



оейдж - щентифшатор, захищений печаткою ВсеукраТнського благодшного фонду 

«Серце до сердя»; шдивщуальний номер щентифжатора буде сшвпадати з таким як 

на скриньщ (урна для збору коитв), до якоТ вщ перехожих збиратиме rpomi даний 

волонтер. Волонтери матимуть також наклейки-сердечка, яю наклеюватимуть ушм, 

хто кидатиме кошти до скриньки, що сприятиме кращш в1зуал1зац11 кУлькоеп 

небайдужих людей та створюватиме вщповщну святкову атмосферу i дов!ру.

Також, акщя мае вщбутися в ycix загальноосв1тшх, позашкшьних, професшно- 

техшчних, вищих навчальних закладах у перюд з 1 кв1тня по 1 червня 2022 року. В 

цих закладах повинш бути встановлеш скриньки, визначеш вщповщальш особи за Тх 

збершання. Акщя у навчальних закладах вщбуватиметься з широким залученням 

учжвськоУ та студентсько'У молодц педагопв, викладач!в, батьюв тощо та може 

супроводжуватися проведениям р!зномаштних масових заход1в -  концерНв, 

аукцюшв, ярмарок, виставок, змагань тощо. Також в ui дж Акщя може вщбуватися 

на ждприемствах, оргажзащях та установах р1зних форм власностк

Концерт та mini MacoBi заходи

У дж фжалу aKuiV -  1 червня 2022 року в районах, мютах областей УкраТни, 

обласних центрах УкраУни, MicTi Kneei мають вщбутися святков! концерта за участю 

дитячих i молод1жних творчих колектив1в, артисти на них виступатимуть 

безкоштовно, щоб показати свою пщтримку АкщУ. Концерт -  це своерщна подяка для 

кожного, хто тим чи жшим чином приеднався до благодШного збору к о и т в  задля 

допомоги д1тям. Акщя 2022 проводиться пщ гаслом «Почуй св1т!», тому KpiM 

концерту протягом дня вщбуватимуться, також, жил розважальж заходи, як, 

наприклад, аукщони, на котрих можна буде придбати гаджета Фонду, конкурси, 

змагання, марафони та паради, що сприятимуть святковш атмосфер} проведения 

АкщУ.

Заохочення д1яльносп волонтер1в Акцп

ВсеукраУнський благодшний фонд «Серце до серця» УкраУни щор!чно з метою 

заохочення д!яльност1 волонтер1в та розширенню Ух свтогляду оргажзовуе у с5чн} та



липш-серпш П013ДКИ найкращих волонтер!в та орган1затор]в АкщУ до краУн Свропи, 

зокрема Полыцц Имеччини, Угорщини, Австрй', 4exiY, Угорщини. Словаччини.

III Розрахунок Акцп 

Шдрахунок З1браних кошНв

Проведения акщТу навчальних закладах (школи, вузи, позашкшьш заклади), на 

пщприемствах i установах мае заюнчитися 1 червня 2022 року. Bci кошти з1бранi гид 

час акщ'У мають бути перераховаш у повнш cyMi на рахунок фонду через вщдшення 

«Приватбанк», «Кредобанк» або шшого банку.

Фшал акш'У вщбуватиметься 1 червня 2022 року у ecix районах i MicTax УкраУни, 

п1д час якого численш волонтери збиратимуть на вулицях УкраУни кошти. До кчнця 

дня 2 червня 2022 року Bci кошти мають бути перераховаш на рахунок фонду.

Ус1 3i6paH i в дш Акц1У кошти будуть перераховаш на банкчвський рахунок • 

фонду i загальна сума буде оприлюднена у 3MI.

Контроль з1браних коштв

Контроль над з1браними коштами здшснюватиметься скликаною Наглядовою 

Радою, а також вщповьдними органами державноУ влади. Певний контроль також 

може зд1йснювати кожен бажаючий. На штернет-сторшш Фонду 

(www.sercedoserca.com.ua) буде подана загальна сума i роз’яснення як вона 

витрачаеться для закушвл1 спец1ального медобладнання.

IV Медичне обладнання -  дитячим Л1кувальним закладам 

Закуп1вля та передача медичного обладнання

Закуп1вля медичного обладнання здшснюватиметься за принципом 

сшввщношення цша/яюсть. Л1карська Рада ВсеукраУнського благодшного фонду 

«Серце до сердя», до складу якоУ входитимуть пров1дн1 спешалюти в галуз1 сурдологп 

та оториноларинголопУ оберуть найкращ1 npono3nuii щодо закушвл1 медичного 

обладнання для надання яюсноУ медичноУ допомоги. Медичне обладнання

http://www.sercedoserca.com.ua


передаватиметься у дитяч1 лжарш в областях УкраТни у порядку, визначеному 

Лжарською Радою.

За обладнанням, придбаним ВсеукраТнським благодшним фондом «Серце до 

серия», здшснюватиметься р1зновекторний контроль з боку Фонду, НаглядовоЁ Ради 

та нерегламентований безпосереднш контроль громадян, д1ти яких

обслуговуватимуться на зазначеному медичному обладнанш обов’язково 

БЕЗКОШТОВНО! В цьому допомагатиме офщшна штернет - CTopiHKa Фонду 

(www.sercedoserca.com.ua), де в peecTpi можна буде знайти вичерпну шформащю 

щодо кожноУ одинищ медичного обладнання, закуплено!' Фондом, тобто Micue 

розташування, цши тощо. На кожному обладнанш, що передано у користування до 

лжарш мае бути налтлено символ акцп -  червоне сердечко з написом «Серце до 

серия».

Рахунок для благодЁйннх внесши:

Контроль за медичним обладнанням

АТ КБ «Приватбанк»:

IBANUA 17 305299 0000026008043604327, СДРПОУ 34354227

ПАТ «Кредобанк»

IBAN UA 39 325365 0000002600501306399, СДРПОУ 34354227

(мюта)».

Найменування платежу: «Благодшний е назва област1

Голова Правлшня Яна Сидор
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