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Вступ  

Поточні гуманітарні виклики в Україні створюють нові вимоги до всіх організацій, які 

пропагують гуманність та мир, включаючи Товариство Червоного Хреста України 

(Товариство), яке має багаторічний досвід у підтримці найбільш вразливих людей у країні.  

Оскільки ТЧХУ надає комплексну допомогу на територіях, що постраждали внаслідок 

збройного конфлікту на Донбасі, і надає допомогу вразливим категоріям населення по всій 

Україні для забезпечення їх найбільш гострих потреб, Товариство та компоненти Руху 

стикаються з кількома важливими питаннями:  

- Як забезпечити ефективне та цілеспрямоване реагування на надзвичайні ситуації та 

забезпечити ефективне надання гуманітарної допомоги в умовах існуючих та 

майбутніх криз? 

- Як найкращим чином підвищити рівень стійкості місцевих громад та людей до 

різних викликів? 

- Як це впливає на побудову надійної організації, здатної реагувати на потреби та 

вимоги найбільш уразливих груп населення, і яка підтримується і поважається 

суспільством? 

Стратегія Товариства 2018-2020 рр. дає відповіді на ці питання. Вона формує місію та 

бачення організації й визначає її пріоритети. Наші цілі на цей період є стратегічними та 

реалістичними, і ми переконані, що за умови об'єднаної підтримки наших існуючих та 

потенційних партнерів ми зможемо досягти планованої трансформації, зміцнити нашу 

організацію у наступних чотирьох напрямках: 

А. Надання послуг у сфері підготовки до надзвичайних ситуацій та реагування на них; 

Б. Підтримка здоров’я спільноти та людей, вразливих до психосоціальних проблем; 

В. Посилення співробітництва, партнерства та комунікації; 

Г. Створення потужного, надійного та прозорого Національного товариства. 

Партнерська зустріч 2018 року організована таким чином, щоб ми могли представити наше 

нове бачення, відверто обговорити оперативні аспекти з нашими партнерами та визначити 

підтримку, потрібну для побудови надійного Національного товариства в Україні, здатного 

відповідати національним гуманітарним та соціальним пріоритетам за підтримки 

Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та інших Партнерів.  

Наша команда покладає великі надії на цю дводенну Партнерську зустріч, яка відбудеться 

20-21 березня, і користуючись можливістю, висловлює свою глибоку подяку всім 

партнерам по Міжнародному Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, включаючи 

Федерацію, Міжнародний комітет і братерські? Національні товариства за їх постійну 

значну підтримку та внесок у розробку нашої нової Стратегії 2018-2020 рр., яку ми зараз 

представимо.  

  



Програма Партнерської зустрічі 

День 1: вівторок, 20 березня 

Час Сесії Спікери / Доповідачі  

9.00 - 10.00 Реєстрація / кава та чай    

10.00 - 11.00 Церемонія відкриття  

Іван Усіченко, президент ТЧХУ 

Ельхан Рахімов, заступник Голови 

Європейського офісу МФЧХ 

Горхмаз Гусейнов, Голова 

представництва МФЧХ в Україні 

Роже Руффі, заступник Голови Делегації 

МКЧХ в Україні 

Представники урядових структур 

України 

Представники Партнерських 

Національних товариств та організацій 

11.00 - 12.00 

Презентація "Гуманітарний 

контекст в Україні - від соціальних 

протестів до забутої кризи" 

Лілія Білоус, Генеральний директор 

ТЧХУ 

Презентація надасть огляд поточної гуманітарної ситуації в Україні, при цьому оцінюючи загальну 

соціально-економічну сферу в країні. Вплив на неї збройного конфлікту на сході, що, в свою чергу, 

спричинив виникнення вимушених переселенців та вплинув на населення країни в цілому. Вона також 

окреслить нинішню реакцію Товариства Червоного Хреста України та заходи Національного 

товариства з розбудови потенціалу для підготовки та реагування на будь-які кризи  підвищення 

стійкості населення до різних викликів. 

12.00 - 13.00 Обід   

Тематична група "Стратегія ТЧХУ 2020" 

Ця сесія буде організована за технологією "ринкові місця", де учасники у малих групах (до 10 осіб) 

зможуть відвідати всі тематичні групи, кожна з яких присвячена розділу Стратегії 2018-2020 

Товариства. Під час цих засідань партнери зможуть почути короткі презентації щодо існуючого 

потенціалу та планів Товариства за кожним стратегічним напрямком, а також задавати питання та 

обговорити проблеми. 

13.00 - 15.00 

Група 1 - Управління у кризових 

ситуаціях 

Тема: Розвинути та надавати послуги 

з підготовки та реагування на кризи 

 

 

Група 2 - Охорона здоров'я та 

догляд  

Тема: Допомогти людям залишатись 

фізично здоровими та розвинути 

стійкість до психосоціальних 

проблем 

Панелісти: 

Михайло Стрельніков, керівник 

департаменту реагування на надзвичайні 

ситуації ТЧХУ 

Тарас Логгінов, Координатор загонів 

швидкого реагування ТЧХУ 

Анна Діденко, координатор відділу 

психосоціальної підтримки ТЧХУ 

Олександр Бабенко, координатор програм 

охорони здоров'я ТЧХУ 



15.00 - 15.30 Перерва на каву та чай   

 

15.30 - 17.30 

Група 3 – Комунікація і 

координація 

Тема: Шляхи посилення 

співробітництва та забезпечення 

високоякісної комунікації 

  

  

Група 4 - Організаційний розвиток  

Тема: Створення потужного, 

надійного та прозорого 

Національного товариства 

Панелісти: 

Владислав Шелоков, перший заступник 

Генерального директора ТЧХУ  

 

Лілія Білоус, Генеральний директор 

ТЧХУ 

 

17.30 - 18.00 Підсумки першого робочого дня   

19.00  Вечеря   

   

День 2: середа, 21 березня 

Час Сесії Спікери / Доповідачі 

9.00 - 9.30 День 2, ранкова кава   

9.30 - 10.30 Огляд підсумків першого дня  
Олена Крилова, 

консультант МФЧХ 

Фокус-групи "Шляхи досягнення Стратегії ТЧХУ-2020" 

Ця сесія передбачає інтерактивні дискусії щодо стратегій та партнерських зобов'язань 

задля досягнення результатів у двох ключових тематичних сферах Стратегії 

Товариства - реагування на НС та надання допомоги в галузі охорони здоров'я та 

психосоціальної підтримки, включаючи організаційний розвиток та вплив комунікації.  

10.30 - 12.00 

Дві паралельні фокус-групи для обговорення: 

Реагування на НС 

Допомога в галузі охорони здоров'я та 

психосоціальній сфері 

Лілія Білоус / 

Владислав Шелоков 

12.00 - 13.00 Обід    

13.00 - 14.30 Огляд результатів фокус-груп  
Лілія Білоус / 

Владислав Шелоков 

14.30 - 14.45 
Підведення підсумків Партнерської 

зустрічі та планування подальших кроків  

Олена Крилова, 

консультант МФЧХ 

14.45 - 15.00 Заключні виступи   

   
 


