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«Ніщо так не наближає людину до Бога, як благодійність»
Іоанн Златоуст

ЄДНАЙМОСЯ ПРОТИ ДІАБЕТУ
Київський благодійний фонд «Діабетик» є недержавною, неприбутковою, благодійною організацією,
яка представляє та захищає інтереси людей з діабетом м. Києва.
Головна мета Фонду – благодійна діяльність, спрямована на захист прав та покращення якості життя людей з
діабетом.
Фонд здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, гласності, добровільності та спільності
інтересів.
Основні завдання Фонду:
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Захищати інтереси та права людей з діабетом.
Привертати увагу до проблем діабету.
Впливати на політику держави в сфері медикосоціальних проблем людей з діабетом.
Поширювати інформацію про діабет.
Вирішувати проблеми соціальної адаптації та
реабілітації людей з діабетом.
Формувати позитивне ставлення до способу
життя з діабетом.
Підтримувати розвиток громадського діабетичного руху в Україні.

Головні напрямки діяльності:
џ
џ
џ

џ

џ

Допомога у вирішенні соціальних та правових
питань.
Діабетологічна освіта для людей з діабетом з
метою ефективного контролю діабету.
Адаптація, реабілітація та оздоровлення людей з
діабетом, в першу чергу дітей та інвалідів з
дитинства.
Здійснення громадського контролю за своєчасним
забезпеченням якісними інсуліновими
препаратами та засобами самоконтролю.
Інформаційна та гуманітарна допомога.

«Київський благодійний фонд «Діабетик» є дієвою організацією, яка динамічно розвивається.
Ми – це люди з діабетом та батьки дітей з інсулінозалежним цукровим діабетом.

ЄДНАЙМОСЯ ПРОТИ ДІАБЕТУ
Наша команда:

Голова фонду: Власенко Наталія Григорівна т.: 067-703-60-95

Ми об'єдналися, щоб відстоювати наші права та інтереси, щоб допомагати один одному, щоб повноцінно
жити без влади діабету!
Правління Фонду формується із засновників Фонду та районних
координаторів (дитячих і дорослих), які є організаторами
діяльності Фонду у 10 районах м.Києва.
Сьогодні Київський благодійний фонд "Діабетик" об'єднує
1500 членів, серед яких діти з інсулінозалежним цукровим
діабетом, інваліди з дитинства та дорослі з діабетом.
Фонд є одним із активних членів Міжнародної діабетичної
асоціації України, Координаційної ради громадських
організацій інвалідів м.Києва та певний час був активним
членом Громадської Ради МОЗ України і КМДА.
Багатогранна діяльність волонтерів Фонду дозволила організації не тільки завоювати авторитет і міжнародне
визнання, але й успішно долати всі перипетії історії та економічні негаразди.
Згідно з реаліями часу напрямки діяльності КБФД змінювалися, але принцип – не чекати, склавши руки, а діяти і
домагатися своєї мети – залишається незмінним.
Цукровий діабет – одна з найтяжчих хвороб сучасності, яка призводить до інвалідизації та
скорочення тривалості життя населення.
Цукровий діабет характеризується стійким підвищенням рівню глюкози в крові, може
виникнути в любому віці і продовжується усе життя.
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Діабет – проблема загальнолюдська
Розрізняють цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежний),
який вражає, переважно, дітей та підлітків, та цукровий
діабет 2 типу, на який страждає переважна більшість
дорослого населення.
У 1992 році Всесвітня Організація Охорони Здоров'я визнала
цукровий діабет неінфекційною пандемією і оголосила 14
листопада Всесвітнім Днем Діабету.
Діабет зайняв окреме місце в календарі тому що ця хвороба
є не тільки медичною, але й соціальною проблемою.

20 грудня 2006 року
Генеральна Асамблея ООН

прийняла Резолюцію, визнавши діабет проблемою планетарного масштабу,
хронічним, руйнівним для здоров'я захворюванням з важкими ускладненнями,
які несуть загрозу хворим, сім'ям, державам і усьому людству.

На сьогодні у світі нараховується більш ніж 425 мільйонів людей з діабетом. Діабет досяг розмірів глобальної
неінфекційної пандемії.
В Україні число зареєстрованих людей з діабетом досягло 1 мільйона 200 тисяч, в тому числі дітей до 18 років –
більше 9 тисяч, але, фактична його поширеність через недіагностовані випадки, як свідчать дані Всесвітньої
Організації Охорони Здоров'я, у 3-4 рази вища.
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Катастрофічні темпи
розповсюдження цукрового
діабету сьогодні починають
випереджати здатність систем
охорони здоров'я надавати
допомогу усім хворим.

Тому, так необхідно об'єднати
зусилля людей з діабетом, вчених,
медиків, фармацевтів, державних,
політичних діячів та громадських
організацій для вирішення
проблеми.

Вирішальне значення має всебічна
поінформованість про ознаки діабету, про те, як
затримати розвиток діабету або його ускладнень.
Загроза діабету зростає, тому недостатнє
використання наявних знань про цю хворобу
ставить під загрозу майбутні покоління.
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Наша історія:
Київський благодійний фонд «Діабетик» з почуттям особливої відповідальності звіряє кожен свій крок, кожну
акцію з надіями та потребами людей з діабетом.
З перших днів свого існування Київський благодійний фонд «Діабетик» займає активну дійову позицію із захисту
прав людей з діабетом.
Ми виступаємо за конституційне право вибору лікарем і пацієнтом препаратів інсуліну за медичними
показниками, а не за вказівкою та рознарядкою чиновників.

Роки та події, які стали знаковими у діяльності Київського благодійного фонду «Діабетик»:

1996
1999
2002

– Фонд став одним із засновників Міжнародної діабетичної асоціації України
– Фонд виступив ініціатором створення першої Комплексної міської медико-соціальної
програми «Цукровий діабет»
– У відповідь на рішення КМУ перевести усіх без винятку людей з ІЗЦД на вітчизняний інсулін, Фонд
«Діабетик» організував пікет біля ВР України і відстояв право на забезпечення імпортними
інсуліновими препаратами дітей, студентів, вагітних з діабетом та людей з тяжкими ускладненнями.

Протягом усієї історії діяльності Фонду з метою успішного вирішення медико-соціальних проблем людей з
діабетом ведеться конструктивний діалог та налагоджуються партнерські стосунки з владними та
державними структурами. З цією метою у 2011 році вперше в м. Києві була укладена Угода про співпрацю між
громадською організацією – Київським благодійним фондом «Діабетик» та державною структурою –
Головним управлінням охорони здоров'я м. Києва (нині-Департамент).
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За 25 років діяльності активісти та волонтери Фонду «Діабетик» реалізували низку значущих проектів
та започаткували вкрай необхідні нові програми:
Починаючи з 1997 – Широкомасштабні щорічні акції
«Всесвітній День Діабету».
1998 – Реабілітаційно-оздоровчі програми для дітей і молоді з
діабетом та проекти «Перший всеукраїнський літній табір для
дітей з діабетом» у Кончі-Заспі, «Всеукраїнський діабетичний
табір» в Одесі.
1998-2001 – Програма повного забезпечення дітей з діабетом
глюкометрами та тест-смужками.
1998-2000 – Капітальний ремонт відділення ендокринології
УДЛ «ОХМАТДИТ».
1998-2017 – Організація мережі шкіл медико-соціальної
адаптації людей з діабетом м. Києва.
Починаючи з 2006 – Програма контролю над діабетом:
забезпечення засобами самоконтролю діабету інвалідів з
дитинства, інвалідів ІІІ-І груп, вагітних жінок та літніх людей.
2008-2010 – Програма «Вагітність та діабет».
Починаючи з 2009 – Проведення скринингів з метою раннього
виявлення діабету у населення.
Починаючи з 2011 – Організація практичних конференцій та
навчальних семінарів для лікарів та медичних сестер.
2011-2013 – Збір коштів для закупівлі інсулінових помп дітям з
діабетом у рамках всеукраїнської акції «Серце до серця».

Діяльність Фонду була відзначена дипломом КМДА І ступеню за значний внесок у вирішення медикосоціальних проблем інвалідів, а також Дипломом Київського міського Голови за перемогу у конкурсі
соціальних проектів
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Наше сьогодення:
Програма «Життя без влади діабету» – реалізація
у партнерстві з владними структурами міської
програми «Цукровий діабет», соціально-правовий
захист інтересів людей з діабетом, проведення
щорічних акцій «Всесвітній День Діабету»,
покликаних привернути увагу громадськості до
проблеми.
П р о г р а м а « С а м о ко н т р ол ь » – з а ход и і з
забезпечення людей з діабетом засобами
самоконтролю діабету, розширення мережі шкіл
самоконтролю. Вже сьогодні на базі районних
поліклінік м. Києва працює 11 шкіл, які силами
Фонду забезпечуються наочними посібниками,
відеотехнікою, засобами самоконтролю діабету.
У рамках співпраці з громадською організацією «Український діабетичний проект» (США) з 2006 року діє
програма контролю над діабетом, яка передбачає забезпечення засобами самоконтролю діабету та
засобами введення інсуліну інвалідів з дитинства, інвалідів І групи, вагітних жінок та дорослих з діабетом.
Програма «Діабет» – проблема загальнолюдська» – організація, участь, сприяння в проведенні науковопрактичних конференцій, виставок, семінарів із залученням провідних спеціалістів країни та зарубіжжя у сфері
діабетології; проведення скринингів та всебічний розвиток контактів з іншими громадськими організаціями.

ЄДНАЙМОСЯ ПРОТИ ДІАБЕТУ
Сьогодні на порядку денному –
здійснення основних і розробка та
впровадження інноваційних програм ,
мета яких – покращення якості життя
людей з діабетом.

Програма «Інсулін» – Київський благодійний фонд «Діабетик»
неухильно здійснює громадський контроль за діяльністю владних
структур щодо забезпечення людей з діабетом якісними
інсуліновими препаратами та засобами самоконтролю. Голова
Фонду Н.Г.Власенко входить до складу робочих та експертних
груп, створених при МОЗ України та ДОЗ м.Києва.
Ми вимагаємо гарантовано забезпечити присутність в Україні
інсулінових препаратів різних виробників та виступаємо за право
отримувати необхідні ліки за медичними показниками. Для
вирішення суспільно важливої проблеми – безперебійного
забезпечення пацієнтів з діабетом препаратами інсуліну,
правлінням Фонду було виконано величезну і результативну
роботу з впровадження нової системи забезпечення людей з
діабетом необхідними ліками (механізму реімбурсації).
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Програма «Оздоровлення та реабілітація» – вирішення проблем зі щорічним оздоровленням дітей та молоді з
діабетом, реалізація реабілітаційно-оздоровчих проектів.

На сьогоднішній день Київський благодійний фонд «Діабетик» напрацював 20-річний безцінний
досвід з організації та проведення діабетичних таборів на базі санаторіїв та лікувально-оздоровчих баз
України.
Вже 8 років поспіль Київський благодійний фондом «Діабетик» при підтримці владних структур, керівництва
дитячого центру та спонсорів здійснює оздоровчу реабілітаційну програму – проведення цільової зміни для дітей з
діабетом на базі ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія» (м.Одеса).
Відпочити на березі Чорного моря у справжній країні дитинства, в таборі «Зоряний» ДП «Українського дитячого
центру «Молода гвардія», отримали змогу діти з інсулінозалежним цукровим діабетом із різних куточків України.
Вони повністю забезпечуються засобами самоконтролю діабету та засобами введення інсуліну. За станом
здоров'я дітей та дотриманням ними режиму інсулінотерапії слідкує лікар-ендокринолог.
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В нашому активі є величезний арсенал заходів для проведення цільових оздоровчих змін і ми маємо надію, що
започаткуємо ще багато нових перспективних проектів, спрямованих на допомогу дітям з діабетом.
Програма «ДіаКлуб» – програма розвитку молодіжного волонтерського руху та пропаганди повноцінного способу
життя з діабетом.
У 2015 почав свою діяльність клуб для молоді з діабетом «ДіаКлуб». Серед заходів «ДіаКлубу» – організація
флешмобів з метою привернути увагу до проблем людей з діабетом, організація лекторіїв, семінарів, концертів,
дискотек та інших командо-формуючих заходів.

Міжнародний авторитет
Київський благодійний фонд «Діабетик» завоював авторитет і на міжнародному рівні. Голова Фонду
Н.Г.Власенко в рамках співпраці з МДАУ бере участь у європейських та всесвітніх діабетичних конгресах, де
висвітлює роботу нашої громадської організації, а молоді волонтери Фонду протягом 5 років беруть активну
участь у міжнародних діабетичних програмах, зокрема, у європейському діабетичному таборі.

Те, що в процесі нашого росту і розвитку сформувалася
справжня команда однодумців і соратників, ми вважаємо
найголовнішим багатством нашої організації і запорукою
нових вагомих результатів в майбутньому.
Ми будемо раді усім ініціативним, активним, небайдужим
людям, які забажають приєднатися до нашої команди і вже
сьогодні творити подальшу історію Київського благодійного
фонду «Діабетик»!

Перед нами багато нелегких завдань, але ми
впевнені, що попереду у нас багато нових
можливостей і сьогоднішні наші справи –
тільки початок!

