
Пресреліз  
 

Санофі розпочинає конкурс проектів, 
спрямованих на боротьбу з дитячою онкологією 
в рамках програми My Child Matters  
 

• Foundation S, підрозділ фармацевтичної компанії Санофі, який займається 

філантропією, на цьогорічному Конгресі міжнародного товариства з 

дитячої онкології (SIOP 2022) оголосив про початок конкурсу проектів та 

відкриття платформи для об’єднання та сприяння підвищенню кваліфікації 

медичних працівників, які борються з дитячим раком у країнах із низьким 

і середнім рівнем доходу. 

• В рамках програми My Child Matters вже було реалізовано 83 проекти, що 

дало змогу допомогти понад 120 000 дітям, провести навчання для 30 000 

лікарів та значно підвищити показники виживання. 

• Ця програма також підтримує мету Всесвітньої організації охорони 

здоров'я (ВООЗ) щодо досягнення мінімального рівня виживання у 60% 

для всіх дітей, хворих на рак, до 2030 року. 

Київ, 11 жовтня 2022 року. Foundation S, підрозділ фармацевтичної компанії 

Санофі, який займається філантропією, оголосив новий конкурс проектів в 

рамках своєї програми My Child Matters («Моя дитина має значення») для 

боротьби з дитячим раком у країнах із низьким і середнім рівнем доходу та 

сприяння відновленню справедливості щодо здоров’я дітей. Оголошення було 

зроблено під час 54-го щорічного Конгресу SIOP Міжнародного товариства з 

питань дитячої онкології, який проходив у Барселоні (Іспанія) з 28 вересня по 1 

жовтня 2022 року. 

Ваніна Лорен-Ледру, Генеральний директор Foundation S – The Sanofi 

Collective, зазначила, що “кожні три хвилини одна дитина помирає від 

раку, а ті діти, які живуть у країнах з низьким та середнім рівнем доходу 

не мають тих самих шансів на лікування та виживання. За допомогою 

програми My Child Matters ми хочемо зробити свій внесок у досягнення 

мети, яку ставить перед собою ВООЗ, досягти60% рівня виживання дітей, 

які хворі на рак, до 2030 року” 

Про програму My Child Matters (MCM)  

Програма ‘My Child Matters’ (MCM) була запущена у 2005 році підрозділом Санофі, 

який на той час займався благодійними ініціативами, з метою надання фінансової 

підтримки, допомоги від міжнародних експертів, налагодження контактів та 

обміну досвідом, а також задля щорічного навчання для лікарів, які займаються 

лікуванням дитячої онкології у країнах з низьким та середнім рівнем доходів.  

MCM також співпрацює з партнерами, такими як Groupe Franco-Africain 

d'Oncologie Pédiatrique (GFAOP), Міжнародне товариство дитячої онкології (SIOP), 

численними неурядовими організаціями, експертами з різних лікарень по всьому 

світу, а також іншими онкологічними установами. 

https://www.foundation-s.sanofi.com/en/our-pillars/childhood-cancer#22ca1e81-5864-4627-8a21-be8008d77557
https://www.foundation-s.sanofi.com/en/our-pillars/childhood-cancer#22ca1e81-5864-4627-8a21-be8008d77557


Починаючи з 2005 року MCM надала підтримку 51 лікарні та неурядовим 

організаціям у 33 країнах світу, допомогла понад 120 000 дітей, навчила понад 

30 000 медичних працівників і значно підвищила показники виживання. 

 

Оновлена мета та нова платформа 

Новий бізнес-підрозділ Санофі, що займається філантропією, Foundation S, має 

на меті підтримати досягнення програми MCM і посилювати її вплив, підтримуючи 

проекти в країнах, які найбільше страждають від дитячого раку. В країнах 

Африки, що розташовані на південь від Сахари, дитячий рак часто є смертельним, 

з виживаністю менш як 20% (тоді як у США та інших розвинених країнах 

виживають 80% дітей, хворих на рак). 

Foundation S спрямовує свої зусилля безпосередню на дітей, а також на підтримку 

їхніх сімей і зміцнення потенціалу шляхом навчання та підвищення кваліфікації 

медичних працівників. Також ми прагнемо сприяти підвищенню обізнаності в 

суспільстві та серед урядовців, які приймають рішення, щоб допомогти зменшити 

розрив у доступі до медичної допомоги між розвиненими країнами та країнами, 

що розвиваються, де дитяча онкологія все ще залишається викликом. Ми ставимо 

собі за мету вивести MCM на наступний рівень, створивши можливість наростити 

імпульс між країнами навколо однієї ініціативи проти дитячого раку, щоб можна 

було активно ділитися досвідом та ідеями. 

Для досягнення цієї цілі, Foundation S оголосив запуск нової платформи, де 

розміщена уся інформація про проекти програми My Child Matters 

(https://datafondationsanofi.opendatasoft.com/pages/home/).  

Ця платформа також може сприяти налагодженню контактів між стейкхолдерами, 

які ведуть боротьбу з дитячою онкологією, та спрощенню доступу до 

мультидисциплінарних команд, які об’єднуються у боротьбі з цією недугою. 

Платформа MCM має інтернактивну мапу з усіма проектами, які отримали 

підтримку від Foundation S. 

Оскільки Україна входить до переліку країн, на які поширюється дія 

програми, наразі відкрита можливість подавати пропозиції та проекти, 

покликані сприяти боротьбі з дитячою онкологією. Деталі щодо подачі, 

вимоги до опису проекту та досьє доступні за посиланням. 

Деталі та терміни подачі пропозицій: 

• Кінцевий термін подачі концепції: 2 січня 2023 року 

• Кінцевий термін подачі повного досьє: 28 лютого 2023 року 

• Оголошення проектів, які отримають підтримку в рамках програми: кінець 

березня 2023 року 

 
Про Foundation S – The Sanofi Collective 

Foundation S, підрозділ фармацевтичної компанії Санофі, який займається 

філантропією, прагне створювати здорове майбутнє для наступних поколінь. 

Використовуючи підхід «Think & Do Tank», Foundation S прагне розширювати 

інновації та співпрацю, а також підтримувати конкретні дії для покращення життя 

людей у вразливих спільнотах за трьома ключовими напрямами: боротьба з 

дитячою онкологією за допомогою своєї програми «My Child Matters»; підвищення 

стійкості здоров’я вразливих до зміни клімату груп населення та розширення 

гуманітарних пожертвувань з акцентом на переміщених осіб. 

https://datafondationsanofi.opendatasoft.com/pages/home/
https://www.foundation-s.sanofi.com/en/our-pillars/childhood-cancer#22ca1e81-5864-4627-8a21-be8008d77557


 

Про Санофі 

Ми - інноваційна глобальна компанія, що працює у сфері охорони здоров’я, та 

об’єднана спільною метою – ми рухаємося вперед до наукових чудес, щоб 

покращувати життя людей (we chase the miracles of science to improve people’s 

lives). Наша команда, яка працює в 100 країнах світу, прагне трансформувати 

парадигму медичної практики, перетворюючи неможливе у можливе. Ми 

розробляємо медичні рішення, що можуть змінити життя людей, та вакцини, які 

вже рятують життя мільйонів людей в усьому світі, впроваджуючи практики 

сталого розвитку та соціальної відповідальності в кожному аспекті нашої 

діяльності. 
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