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Інформація про діяльність  

Львівського міського благодійного фонду «Сестри Даліли» 2016-2018 

Проекти: 

1. Фешн-проект «Butterfly in Blue» - серія показів мод за участі пацієнтів із легеневою 

гіпертензією з метою привернення уваги до проблематики, подолання інформаційних 

бар’єрів (2017-2018, Львів, Луцьк, Торонто). 

2. Соціальна кампанія «Корок життя» - безстрокова фандрейзингова кампанія, яка діє із 

2015 р. та полягає у зборі пластикових корків з метою придбання ліків чи медичного 

обладнання для хворих на легеневу гіпертензію.  

1) Екопроект «Кампанія «Корок життя» - переможець Конкурсу екопроектів 

Департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА (2017). 

2) Проект «Кампанія «Корок життя» - переможець конкурсу соціально-культурних 

проектів Львівської міської ради (2018). 

 

Проведені заходи в рамках Кампанії: 

1) Трансляція на місцевому телебаченні відеоролику про Кампанію «Корок життя». 

2) Розміщення інформації про Проект у громадських будівлях міста Львова. 

3) Проведення роз'яснювальної роботи серед школярів, вчителів, батьків щодо 

сортування сміття — пластику, в тому числі пластикових корків. 

4) Розміщення контейнерів для збору пластикових корків та плакатів із інформацією про 

Проект у ЗНЗ/ДНЗ/бібліотеках/магазинах і т.п. міста Львова та Львівської області. 

 

3. «Соціально-експертний супровід хворих з легеневою гіпертензією та їх сімей». 

Впродовж 2018 р. ЛМБФ «Сестри Даліли» спільно з Центром Дитячого здоров’я ім. Анни 

Мазуренко реалізовував реабілітаційну програму для пацієнтів із легеневою гіпертензією та 

членів їх сімей. В межах програми проведено 12 сеансів фізичної реабілітації та 12 сеансів 

групової психотерапії. Проект реалізовано за підтримки Департаменту внутрішньої та 

інформаційної політики Львівської обласної державної адміністанції. 

4. Інформаційна кампанія «Бракує повітря? Це може бути легенева гіпертензія». 

Реалізовано впродовж 2016 р. за підтримки  Львівської міської ради. В межах міста 

Львова були розміщені інформаційні бігборди та сітілайти про легеневу гіпертензію та 

телефоном гарячої лінії. 

5. «На каву» - зустрічі за кавою із відомою особою Львова, заплативши найвищу суму 

благодійного внеску (2016). 

Заходи: 

1. Щорічне відзначення Міжнародного дня легеневої гіпертензії. У 2018 р. спільно з 

Норвезькою Асоціацією Легеневої Гіпертензії (PHA Norway) за участі представника 

Посла Норвегії в Україні та реабілітолога з Норвезького Центру реабілітації для хворих 

на легеневу гіпертензію. 

2. Пацієнтська зустріч до Міжнародного дня рідкісних захворювань (2017, 2018). 
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3. Соціальна фотосесія підопічної ЛМБФ «Сестри Даліли» Оксани Мельник за ініціативи 

модельного журналу «M’VIVE» (2017). 

4. Благодійний показ мод «Butterfly in Blue» за участі пацієнтів із легеневою гіпертензією 

України та тихий аукціон, в рамках Міжнародного дня легеневої гіпертензії (2017). 

5. Брифінг та Круглий стіл «Донорство від померлих осіб в Україні» в рамках  

Міжнародного дня легеневої гіпертензії (2017). 

6. «Перша пацієнтська зустріч» за участі пацієнтів із легеневою гіпертензією України (2017). 

7. Круглий стіл «Донорство крові» (2017). 

8. Круглий стіл «Побудова системи трансплантології в Україні. «Ефективне функціонування 

системи трансплант-координаторів», в рамках Міжнародного дня легеневої гіпертензії 

(2016). 

9. Конференція до Міжнародного дня рідкісних захворювань (2016). 

 

Видано поліграфічну продукцію: 

 

1. Перекладена з норвезької мови брошура для пацієнтів та опікунів; 

2. Посібник «Рекомендації щодо діагностики та лікування легеневої гіпертензії» у співпраці 

із профільними лікарями України. У посібнику висвітлено останні світові медичні 

досягнення та рекомендації у сфері легеневої гіпертензії для лікарів. 

Транскордонна співпраця: 

1. Робочий візит керівника ЛМБФ «Сестри Даліли» у мережу клінік Індії «Global Hospital» 

(2017). 

2. Візит українського лікаря та підопічної ЛМБФ «Сестри Даліли» у Реабілітаційний Центр 

клініки «LHL-Klinikkene» (захворювань серця та легень) у Норвегії, в рамках підписаного 

Меморандуму між ГО «Асоціація Рідкісного Захворювання України-Легенева 

Гіпертензія» (PHURDA) та PHA Norway (2017). Участь підопічної ЛМБФ «Сестри 

Даліли» у програмі реабілітації пацієнтів легеневої гіпертензії: фізична активність, 

харчування, спілкування.  

3. Робочий візит у клініку «Toronto General Hospital» в Канаді (2017). 

4. Робоча зустріч із Послом Норвегії в Україні з метою налагодження міжнародної співпраці 

(2018).  

Досягнення: 

1. Номінація на премію журналу BOOM TV (2018). 

2. Переможець Конкурсу «Благодійна Львівщина» (2015, 2017, 2018). 

3. Номінація на премію журналу BOOM TV (2017). 

4.  Лауреат Конкурсу «Благодійна Львівщина», 2016. 

5. Переможець Національного Рейтингу Благодійників-2015 у номінації «Динаміка приросту 

витрат на благодійність у 2014/2015 роках». 

6. Затвердження «Регіональної програми з  покращення медичної допомоги хворим з 

легеневою гіпертензією» у Львівської області» (2015). 
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7. Затвердження Програми «Здоров’я» у Київській області для дитини-сироти з легеневою 

гіпертензією (2016). 

Членство: 

1. Європейська асоціація легеневої гіпертензії, Американська асоціація легеневої гіпертензії, 

Канадська асоціація легеневої гіпертензії, Європейський фонд легень, EURORDIS, 

2. Український форум благодійників – член наглядової ради. 

3. Громадська рада при МОЗ України (2016). 

  

 

 


