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Трудова діяльність

З 2015 року - менеджер по роботі з корпоративними клієнтами ТОВ «Клініка імені
Гальченко В.В.».
З 2016 р оку- член БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "Я НЕ ОДИН" з питань зві’язків з
громадськістю.
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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського суспільства
протягом 2018-2019 року
1. Назва - Благодійний Фонд «Я не один»
2. Скорочена назва - БФ «Я не один»
3. Адреса, контакти - 79052 м.Львів вул.Вигоди 58/76
'
Благодійний фонд «Я не один» здійснює свою діяльність в Україні з 2010 року і працює у
наступних напрямках:

Медична допомога:

і

- 2018 рік Організація та сприяння проведенню у державних дитячих установах
Львівського регіону операцій (більшість з яких не проводилось в Україні раніше) у дітей
зі складними вадами розвитку - здійснено більше 150 операцій
І
- 2018 рік Вдосконалення української медицини до рівня кращих світових! стандартів
*
-2019 рік Залучення кращих світових медичних фахівців для проведення практичних
майстер класів для українських лікарів та сприяння підвищенню кваліфікації медичного
персоналу шляхом проведення спеціалізованих навчань - проведено більше 10 майстеркласів
- 2018 року Організація та проведення Телемедичних навчань із оя-лайн трансляціями
оперативних втручань для хірургів та курсантів в Україні - проводиться на постійній
основі.
- 2018 рік Ремонт лікарняних палат та реанімаційних приміщень - проведено ремононт у
5 палатах лікарень: ОХМАТДИТ та Л ь в і в с ь к і ї комунальній міській лікарні
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- Закупівля сучасного медичного обладнання для українських лікарень - закуплено
обладнаний на загальну суму 5 мли. гривень.

Гуманітарна допомога українцям:
З 2014 року у зв'язку із останніми, трагічними подіями в Україні наш фонд відкрив
ще один напрямок - це допомога бідним людям, сім’ям воїнів АТО, переселенцям і
людям, які погребуть допомоги. За цей час нами було отримано та передано на ці
потреби від іноземних донорів більше 100 тонн гуманітарної допомоги.
,іИ. , м
Кожного дня запити на отриманння допомоги'збільшуються', тому^ми’ш^йййй'б
добрих людей, які можуть долучитися до нашого фонду і допомагати спільно. Ми
будемо раді будь-якій допомозі і розглянемо всі можливі варіанти епівраш заради
добрих справ.
З повагою та надією на співпрацю,

Співзасновник БФ «Я не один»

Олександр Єгоров

