План заходів
БО Київський благодійний фонд « Діабетик» на 2018 -2019 рр.
№
п/п
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Назва заходів

Дата
проведення
січень-березень
2018 р.
07 квітня 2018 р.

Надання благодійної допомоги засобами введення інсуліну
(137 чол.)
Проведення інформаційно-скрінігового заходу раннього
виявлення діабету у населення до «Всесвітнього Дня
Здоров’я» (м. Київ, Парк їм Т,Г. Шевченко)
Організація скрінінгу раннього виявлення діабету у
09 червня
населення та розповсюдження профілактичної інформації в
2018 р.
рамках заходів до «Дня медичного працівника» ( м. Київ,
Хрещатик)
Квест «Мандрівка Європою» для дітей та молоді с діабетом
16 червня
( м. Київ, Гідропарк)
2018 р.
Проведення спеціалізованої зміни дітей з інсулінозалежним
06-26 серпня
діабетом на базі ДП УДЦ « Молода гвардія» м. Одеса
2018 р.
(діабетичний табір - 24 дитини з 9 регіон України)
Розробка та друк інформаційних матеріалів з нагоди 25вересеньріччя діяльності Фонду
жовтень 2018 р.
Підтримка впровадження в закладах громадського
вересеньхарчування соціального проекту « Food&diabetes»
жовтень 2018 р.
Надання гуманітарної допомоги засобами введення
жовтеньінсуліну ( шприц-ручки «Ново Пен 4»)
листопад 2018 р.
Створення відеокліпів з нагоди 25-річчя діяльності
жовтень
Фонду
листопад 2018 р.
Святковий захід присвячений 25-річчя діяльності Фонду
10 листопада
2018 р.
Широкомасштабна акція «Всесвітній День Діабету» за
13 листопада
темою «Сім’я та діабет» ДП НЦДтаКС «Український Дім»
2018 р.
(м. Київ, Хрещатик, 2)
Творчий вечір молодіжного клубу DiaClubUa
14 листопада
для дітей та молоді з діабетом м. Києва та 10 регіонів
2018 р.
України ( м. Київ,
Курс лекцій «Сім’я та діабет» на базі шкіл самоконтролю
14-15 листопада
діабету в поліклініках 9 районах м. Києва
2018 р.

14

Митне оформлення гуманітарного вантажу від США

15

Надання гуманітарної допомоги від США членам Фонду
(інсуліновими шприцами, глюкометрами, тест-смужками,
голками, ланцетами)

листопад 2018 р.
грудень2018лютий 2019

16.
17

18
19

20
21
22
23
24

Проведення навчального семінару для пацієнтів з діабетом
«Діабетична ретинопатія: сучасні методи лікування»
Проведення інформаційно-скрінігових заходів раннього
виявлення діабету у населення до «Всесвітнього Дня
Здоров’я»
Заходи для дітей с діабетом в рамках «Дня захисту дітей»
Проведення спеціалізованої зміни дітей з інсулінозалежним
діабетом на базі ДП УДЦ « Молода гвардія» м. Одеса
(діабетичний табір)
Навчальний семінар для молоді з діабетом «Нові технології
в лікуванні діабету»
Митне оформлення гуманітарного вантажу від США
Широкомасштабна акція «Всесвітній День Діабету» ДП
НЦДтаКС «Український Дім» (м. Київ, Хрещатик, 2)
Творчий вечір молодіжного клубу DiaClubUa
для дітей та молоді з діабетом м. Києва та регіонів України
Надання гуманітарної допомоги від США членам Фонду

березень 2019
квітень
2019
червень 2019
06-26 серпня
2019
вересень 2019
жовтень –
листопад 2019
листопад 2019
листопад 2019
грудень 2019

