


19 жовтня 2021 року
був Днем для Вікторії

Рік тому всією країною ми жертвували одноденну 
зарплату, щоб зібрати понад 50 мільйонів гривень 
на найдорожчий  у світі укол для маленької Вікто-
рійки Полюги. Вона хворіла на важку недугу — спі-
нальну м’язову атрофію. Разом з вами нам вдалось 
зібрати ці гроші. 

Сьогодні Вікторія проходить реабілітацію. Якщо ще 
вчора вона могла втратити здатність дихати само-
стійно, то сьогодні вона – плаває та може обіймати 
маму своїми ручками. 



19 жовтня 2022 року стане 
Днем для НЕЗЛАМНИХ

Ми всією країною жертвуємо одноденну зарпла-
ту, щоб зібрати 100 мільйонів гривень на найкращі  
у світі протези для українців. Для сміливих україн-
ців з дуже непростими долями. Таких, як захисник 
Михайло Юрчук. 

Снаряд ворога влучив у БТР поряд із Михайлом. 
У березні вони боронили Ізюм. Він побіг рятувати 
по братимів. 
… Вибух… 
Розплющив очі. Руки вже не було. Нога – розтро-
щена.  Він просив побратимів покинути його, щоб 
вони не ризикували собою. Але вони не покину-
ли. Під обстрілами до місця евакуації побратими 
тягнули друга кілька кілометрів. 
Михайло втратив руку і ногу. Але залишився нез-
ламним. 
В національному реабілітаційному центрі 
НЕЗЛАМНІ,у Львові, Михайлові встановили біо-
нічну руку.  Нині – він вже може рухати пальця-
ми, брати в руки горня, обіймати кохану і робити 
десятки інших буденних справ.

Таких історій – сотні. 

Сотні людей потребують протезування. 



Саме тому, разом з платформою dobro.ua, ми за-
пустили благодійний збір на протези дляНЕЗЛАМ-
НИХ. Мета – зібрати 100 мільйонів гривень на 50 
сучасних біонічних протезів для військових та ци-
вільних українців. 

Щоб приєднатись до проєкту, по-
трібно до19жовтня перерахувати 
одноденну зарплату вашої коман-
ди на ПРОТЕЗИДЛЯНЕЗЛАМНИХ. 
Для нас це лише один день, але для 
когось – ціле життя. 

У випадку запитань, будь ласка, контактуйте із менеджеркою 
проєкту Ольгою Липинською: 

+3 8 063 698 32 68, lypynska@unbroken.org.ua.

https://dobro.ua/project/unbroken/


На базі Першого медоб’єднання у Львові ми 
створюємо Національний реабілітаційний центр 
НЕЗЛАМНІ. Вже зараз наші медики лікують, про-
тезують та реабілітують українців в Україні, вдома. 
З кожною людиною у центрі працює мультидис-
циплінарна команда, яка надає хірургічну, фізичну, 
психологічну та психосоціальну професійну допо-
могу. Завдяки підтримці донорів, ми вже відкрили 
протезну майстерню та встановили перші біонічні 
протези.

Перегляньте історію  
незламного Михайла

unbroken.org.ua

https://www.facebook.com/watch/?v=5752387638145390&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=OzUgd7&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=5752387638145390&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=OzUgd7&ref=sharing
https://unbroken.org.ua/

