Dobrobut
Support: The terrible consequences of the Russian occupation of Bucha, Irpin and other cities of the Kyiv
region reveal the real face of the occupiers. Marauders, murderers and rapists left behind ruins, mutilated
people, bombed-out houses and mountains of garbage.
To take care of the survivors of the occupation, both the KSE Foundation and Dobrobut Medical Network
teams launch the raising of funds for a new mobile medical center.
"The KSE Foundation has raised funds in order to help defenders of Ukraine since the very beginning of
the war. Fundraising became our priority and is considered to be a major objective for us until the war is
over. However, we have no moral right to leave behind Ukrainian citizens, needing help so badly," the
Director of the KSE Foundation Svitlana Denysenko said.
A mobile medical center and a team of Dobrobut doctors will arrive in towns and villages of Ukraine, which
our defenders are liberating from the Russians, and will provide all the necessary assistance to the locals.
To this end, KSE Foundation and Dobrobut together launch a fundraiser campaign for the opening and the
first month of operation of Dobrobut help center. We are convinced, our common support will help people
recover as quickly as possible from the consequences of the occupiers' crimes and alleviate the suffering
of those who now need help and care.
"The devastating consequences of the occupation of Russian troops are growing - new evidences of their
brutality are emerging every day. But the main thing now is to help our people who survived this invasion
and are in urgent need of medical and human care," said Vadym Shekman, Chief Executive Officer of the
Dobrobut Medical Network.
We cannot fix what happened, but we can help to get through it!
Підтримка: «Страшні наслідки російської окупації Бучі, Ірпіня та інших міст Київської області
розкривають справжнє обличчя окупантів. Мародери, вбивці та ґвалтівники залишили руїни,
покалічених людей, розбомбили будинки та залишили гори сміття.
Щоб подбати про тих, хто пережив окупацію, команди KSE Foundation та медичної мережі «Добробут»
розпочинають збір коштів на новий мобільний медичний центр.
«Фонд KSE зібрав кошти, щоб допомогти захисникам України з самого початку війни. Збір коштів став
нашим пріоритетом і вважався головним завданням для нас до закінчення війни. Проте ми не маємо
морального права полишити громадян України, які так потребують допомоги», – зазначила директор
Фонду KSE Світлана Денисенко.
У міста та села України, які наші захисники звільняють від росіян, прибуде мобільний медичний пункт
та бригада лікарів «Добробут», які нададуть усю необхідну допомогу місцевим жителям.

З цією метою KSE Foundation та «Добробут» разом запускають кампанію зі збору коштів на відкриття
та перший місяць роботи центру допомоги «Добробут». Впевнені, наша спільна підтримка допоможе
людям якнайшвидше відновитись від наслідків злочинів окупантів та полегшити страждання тих, хто
зараз потребує допомоги та піклування.
«Нищівні наслідки окупації російськими військами наростають – щодня з’являються нові докази їхньої
жорстокості. Але головне зараз – допомогти нашим людям, які пережили це вторгнення і потребують
термінової медичної та людської допомоги», – сказав Вадим Шекман, головний виконавчий директор
медичної мережі «Добробут».
Ми не можемо виправити те, що сталося, але ми можемо допомогти подолати це!»

