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Ми не самі в цьому.

Підтримка прийде.

Вибір є.

З любов’ю в серці і рідними поруч усе не так страшно.

Насправді, багато чого не могли уявити. І хорошого, і не дуже. Не могли

уявити, що світ в одну мить зачиниться. Що обійми стануть розкішшю. Що

скасується так багато із запланованого. 

Але так само ми не могли уявити, якою потужною може бути ваша підтримка.

Як багато ми можемо зробити завдяки вам. Тепер ми точно знаємо:

Ще раз дякуємо кожному, хто вірив, допомагав і надихав. Щиро співчуваємо

кожному, для кого цей рік приніс погані новини. Ми разом. Обіймаємо вас!

Анастасія Леухіна

і команда «Зовсім не страшної книги»

Ми не могли навіть уявити



Це був наш з вами рік



підтримки
Попри всі виклики і несподіванки цього року, ми видали

«Зовсім не страшну книгу». Це стало можливим тільки завдяки

колосальній підтримці, яку ми мали з перших днів проекту. ВИ

були поруч і допомагали. Завдяки ВАМ книга існує і

допомагає у складні часи.

Рік

більше 3 мільойнів гривень
послуг і товарів надали волонтери і партнери проекту

безкоштовно

більше 1000 людей
підтримали вихід книги своїми внесками

236 тисяч гривень
переказали благодійники на «Спільнокошті» на друк накладу

для лікарень і хоспісів

Забрали з друку!

https://biggggidea.com/project/zovsim-ne-strashna-kniga/


Рік
людяності

більше 1300 благодійних копій

У червні ми презентували книгу в Києві. А потім почалися

поїздки в регіони. Ми поговорили про книгу в книжковому клубі

ReadArea. Познайомили з нею лікарів, медсестер і пацієнтську

спільноту в Івано-Франківську, Ужгороді, Полтаві, Харкові.

З 1 червня ми дарували медикам книжки, які надрукували

завдяки вашим внескам. На гугл-мапі можна подивитися, в яких

лікарнях і хоспісах читають «Зовсім не страшну книгу».

отримали за сім місяців 2020 року медики, пацієнти та

пацієнтські організації

Медики Івано-Франківська

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=48.9269744865494%2C32.03549054789842&z=6&mid=1VdrjDnbmseG8VIJoqHGpS0-y_ZcrNZuO


Рік
щирості

17 історій

Протягом травня-червня журналісти, телеведучі, співаки та інші

відомі українці викладали в соцмережах відео, де читали

уривки з книги і ділилися власними історіями про зустріч із

хворобою або смертю близьких людей. 

Ми дякуємо за кожну прочитану історію. А ще – за сміливість

говорити про особисте, щоб підтримати геть не знайомих

людей. Це безцінно.

прочитали вголос Ірма Вітовська, Лідія Таран, Майкл Щур,

Дмитро Шерембей, Наталя Підлісна, Катерина Булавінова,

Уляна Пчолкіна та інші відомі люди.

Соломія Вітвіцька читає книгу

https://www.facebook.com/watch/100902824664684/249235536130282


Рік
допомоги

19 554 гривні

Книга допомагає дихати. У прямому сенсі цього слова. Це

стало можливим завдяки нашим партнерам – книгарням

yakaboo.ua і kniga.biz.ua.

Ці книгарні – офіційні партнери нашого проекту. Увесь

прибуток за півроку продажу книги на своїх сайтах вони

передали до фонду «Відкриті долоні». Фонд спрямував ці

кошти на закупку кисневих концентраторів для важкохворих.

отримали «Відкриті долоні» на кисневі концентратори 

завдяки покупцям книгарень-партнерів

Із засновницею фонду



Разом з партнерами ми закінчуємо рік роботою одразу над кількома

версіями книги, які ще більше наблизять підтримку до тих, хто її потребує.

Рік
турботи

Книга шрифтом Брайля
буде безкоштовною завдяки підтримці Фонду 

родини Нечитайло

Аудіоверсія двома мовами
буде безкоштовною для всіх завдяки фінансуванню Фонду

родини Нечитайло

Електронна версія українською
з кількома бонусними історіями та порадами лікаря, які не

увійшли до паперової книги



Рік
перемог

Фінансування Держкіно

Кінець року – хороший привід зупинитися і відсвяткувати свої

перемоги. Великі і маленькі. Нам дуже хочеться розділити ці

перемоги з вами. Тому що без вас нічого не було б.

отримав «Зовсім не страшний фільм» режисерки Єлизавети

Стрій про життя паліативної пацієнтки 

Презентуємо книгу в Києві

Вихід книги
головна перемога цього складного року

Книга року ВВС-Україна
книга увійшла до довгого списку номінантів на премію, а відгук

доктора Славуцького – до короткого списку в конкурсі

читацьких відгуків премії

ПЕН-клуб
назвав книгу однією з найкращих книг 2020 року



Рік
партнерства

більше 20 партнерів

Протягом усього року поруч з нами були наші партнери. Вони

ділилися своєю експертизою, контактами, послугами,

товарами. Допомагали готувати книгу до друку, видавати,

поширювати і розповідати про неї.

Ми дякуємо кожному партнеру, який навіть у цей складний рік

знайшов можливість і сили для допомоги. 

підтримували проект на тому чи іншому етапі у 2020 році

Нижній Вал, 39, Київ



Партнери проекту
БО «Міжнародний жіночий клуб

Києва»

Міжнародний фонд

«Відродження»

Дух і Літера

«Спільнокошт» 

(ГО Ґараж Ґенг)

БО «100% Життя»

PR-House

Octagon Outdoor

Projector

Veterano Brownie

Ресурсний центр освітніх

інформаційних технологій для

осіб з особливими потребами

Національного університету

«Львівська політехніка»

Юридична клініка Українського

католицького університету

Фонд родини Нечитайло

School of Visual Communications

Liki24

«Лікарняні бібліотеки» 

БФ «Бібліотечна країна»

Національна служба здоров'я

України

Центр розвитку медсестринства

МОЗ України 

Асоціація медсестер України

Україно-швейцарський проект

«Розвиток медичної освіти»

Yakaboo

Kniga biz.ua

БФ «Відкриті долоні»

zelenka.pro

Продакшн Єлизавети Стрій



Дякуємо вам

за цей рік!

Команда «Зовсім не страшної книги»,

ГО «Горизонталі»



Будьте поруч у 2021-му
Купіть копію книги (у вартості

вже закладена благодійна

частка на примірники для

лікарень)

Оформіть замовлення на сайті

non-scary.org. QR-код для

переходу:

Зробіть благодійний внесок,

щоб медики і пацієнти отримали

у свій заклад безкоштовні

примірники книги

Перейдіть на сторінку оплати

платіжної системи. QR-код для

переходу:

Замовте благодійні копії для

свого медичного закладу або

хоспісу (ми зможемо надіслати

до 5 примірників)

Заповніть форму замовлення на

сайті non-scary.org. QR-код для

переходу:

https://non-scary.org/
https://secure.wayforpay.com/payment/s9e136741a470
https://non-scary.org/zamovyty-blagodijni-kopiyi-dlya-medychnogo-zakladu/

