БЛАГОДІЙНІСТЬ

АНДРІЙ ДОЦЕНКО:

«Людям потрібно розповідати
про благодійність»
Голова МБФ MANUS DEI, засновник будівельної компанії «СКАЙ
БІЛДІНГ» і «Фундації інноваційного лідерства», громадський
діяч та меценат Андрій Доценко розповів EMOTION MAGAZINE
про медичну реформу в Україні та благодійність.
ня, відсутність необхідних
медикаментів, навіть елементарних засобів першої
допомоги. Про приміщення,
лікарняні палати та ремонти
самих будівель навіть говорити не доводиться — усе
в дуже занедбаному стані.
Тож я вирішив, що треба
допомагати там, де допомога
гостро необхідна. Разом з
моїми друзями ми почали
займатися благодійністю і
паралельно вивчати, наприклад, скільки коштів і на що
виділяється з держбюджету,
як впроваджується медична
реформа і які її результати,
у чому її суть і що чекає на
українців?

— Андрію, ви багато
років у бізнесі. Чому вирішили присвятити себе
благодійності й реформуванню медичної сфери в
Україні?
— Я багато подорожую країною і бачу, як живуть люди в
регіонах. Одна з найбільших
проблем, яку я постійно спостерігаю — стан лікарняних
установ: нестача обладнан-

— Знайшли відповіді на ці
питання?
— У реформуванні медичної
галузі немає переваги у бік
хорошого чи поганого, але
абсолютно точно є гостра
потреба у роз’яснювальній
політиці серед самих медиків
і, звичайно, пацієнтів. Міністерство охорони здоров’я
має дати чіткі інструкції
лікарням, як перейти на
новий етап роботи, бо ні в
обласних лікарнях, ні в районних навіть головні лікарі
не знають, що на них чекає,
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куди їм іти, що підписувати.
Усі процеси, що відбуваються
на кожному етапі реформування, пот- рібно грамотно
пояснити, а не зачинятися
без жодного коментаря.
— Андрію, у чому конкретно полягає ваша
благодійна допомога?
— В оснащенні медичних
установ новим медичним
обладнанням, як діагностичним, так і хірургічним. У
селах, наприклад, є такі амбулаторії, в яких навіть гарячої
води немає і не працюють
санвузли. Розв’язанню таких
питань ми також приділяємо
увагу, але це вже зона відповідальності місцевої влади, й
вони зобов’язані хоча б такі
елементарні потреби вирішувати своїми силами. Знаєте, взаємодіючи з різними
благодійними організаціями,
я помітив чітку розрізненість
у роботі. Начебто ми всі
робимо одну і ту ж справу,
дивимося в одному напрямку, але кожен діє відокремлено і хаотично. Мало кого
турбує, що у Києві ситуація
з медичним обладнанням в
рази краща, ніж у будь-якому
регіоні. Напевно, потрібно
вирішувати першочергову

потребу, а не доводити до
ідеалу київську лікарню, в
якій, по суті, все є.
— Звідки берете кошти?
— Фінансування соціальних
проектів надходить з фонду,
який ми створили з друзями
й партнерами по бізнесу.
Фонд суто дотаційний, ми не
збираємо масово грошей.
Ми разом заробляємо у
своєму бізнесі та частину зароблених коштів віддаємо на
допомогу людям, лікарням,
дітям з інвалідністю.
— Як вважаєте, чи варто
піарити благодійні вчинки?
— Людям потрібно більше
розповідати про благодійність, запрошувати приєднатися до якихось проектів,
і незабаром суспільство
почне розуміти, що лише
спільно ми дамо шанс на
життя здорової й сильної
нації. Адже кожен з нас
може опинитися у ситуації,
коли допомога необхідна. Я
розумію, що сьогодні вкрай
високий рівень недовіри
до благодійних фондів в
Україні, багато хто думає,
що це спосіб відмити гроші
або пробитися до органів
державної влади. Мене теж
часто питають, чому я і моя
команда почали займатися
благодійністю і навіщо нам
фонд.

— Що відповідаєте?
— По-перше, мені прикро через те, що в Україні
майже всі бізнес-процеси не
розраховані на те, щоб добрі
справи хоча б частково
інтегрувалися у бізнес. Аби
займатися благодійністю,
ми створили фонд MANUS
DEI, який об’єднав навколо
себе небайдужих і щирих
людей. По-друге, для мене
особисто благодійний фонд
MANUS DEI — це інструмент, який пот- рібен, щоб у
рамках нашого законодавства я міг займатися тією
діяльністю, якою займаюся.
Це інституція, яка дозволяє
мені передати на баланс
медичне обладнання. Я ж не
можу просто принести його
в руках і віддати, бо потрібні
договори, документи —
проста формальність, але це
необхідно.
Фонд почав працювати у
грудні 2017 року, і вже має у
своєму активі низку виконаних проектів із забезпечення
медичним обладнанням,
реконструкції та ремонту лікарняних приміщень. Також
зараз ми розвиваємо напрям
адресної допомоги матерям,
які самостійно виховують
дітей, і допомагаємо діткам
з інвалідністю. Головна мета
фонду MANUS DEI — зробити все можливе для того,
щоб будь-який дорослий
або дитина в Україні мали
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можливість вчасно отримати
гідне медичне обслуговування.
— Звідки така назва
фонду?
— MANUS DEI — це «рука
Бога». Я вірянин, і вважаю,
що Бог направляє туди, де
наша допомога найбільш необхідна, а наш вибір ніколи
не буває випадковим.
— Які завдання ставите
перед собою?
— Я не ставлю завдання, а
тверезо оцінюю свої можливості. Я просто хочу, щоб
фонд і наша громадська
організація «Фундація інноваційного лідерства» стали
важливою ланкою у розвитку
України й охорони здоров’я
зокрема. Упевнений, потужна нація починається не з
кабінетів чиновників і очікування на щасливе майбутнє,
а з нас самих. Приєднуйтесь,
і переконаєтесь у тому, що
добро не потребує надлюдських зусиль.

