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БЮДЖЕТ

Джерела формування бюджету

50,61 % – міжнародні програми

28,83 % – натуральна форма доходу

07,75 % – гуманітарна допомога

04,82 % – членські внески

03,70 % – кошти місцевих бюджетів

02,08 % – нецільові благодійні внески та пожертвування

00,74 % – цільові благодійні внески та пожертвування

01,44 % – інші надходження

294,9 млн грн – загальний бюджет Товариства у 2017 р.



ВОЛОНТЕРСТВО

2,5 тис. системних волонтерів у базі даних

5 областей, де діють волонтерські та молодіжні комісії
    або волонтерські центри:

• Харківська
• Запорізька
• Дніпропетровська
• Київська
• Тернопільська

Найпопулярніші напрямки діяльності:
1. Перша допомога
2. Загони швидкого реагування
3. Психосоціальна підтримка
4. Робота з дітьми
5.Міжнародне гуманітарне право

Топ-5 національних заходів року:
1. Молодіжна Асамблея
2. День першої допомоги
3. Молодіжний літній табір «Агенти позитивних змін»
4. День волонтера
5. Конкурс «Кращий волонтер»

Найвагоміші зміни за рік:
• Створено підрозділ з розвитку волонтерства
• Членів громадської комісії з питань розвитку волонтерства та

молодіжної політики включено до Правління Товариства
• Затверджено єдиний договір про провадження волонтерської діяльності
• Розширено діяльність з розвитку волонтерства в районних центрах
• Розроблено проекти волонтерських профайлів Товариства та

інструкції з волонтерського менеджменту

Топ-10 областей
за розвитком волонтерства:
1. Харківська 6. Донецька
2. Запорізька 7. Тернопільська
3. Київська 8. Полтавська
4. Луганська 9. Житомирська
5. Дніпропетровська 10. Херсонська та Кіровоградська
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3 міжрегіональні виїзди загонів: реагування на НС у Донецькій (Авдіївка),
     Харківській (Балаклія) та Вінницькій (Калинівка) областях

ЗАГОНИ ШВИДКОГО 
РЕАГУВАННЯ

сфер
діяльності

звернень під час чергування на “Євробаченні-2017”

  20 активних загонів швидкого реагування

003 ланки загонів швидкого реагування

453 активних членів загонів
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456
рази задіяні в реагуванні на вибух газу2  в житлових багатоповерхівках у Києві

1. Реагування на надзвичайні ситуації
2. Тренінги з першої допомоги
3. Чергування під час масових заходів, марафонів,

спортивних змагань
4. Організація роботи пунктів допомоги
5. Розвиток спеціалізованих напрямків діяльності

регіональних навчань проведено
Області:
• Івано-Франківська • Вінницька
• Сумська • Дніпропетровська
• Львівська • Київська

членів загону з 49, які 
надавали допомогу під 
час Майдану, отримали 
державні нагороди

19

1 міжрегіональні навчання
• м. Київ

1549 осіб отримали першу допомогу

1000 осіб мають страхове покриття (в т. ч. волонтери на Сході)
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ПСИХОСОЦІАЛЬНА
ПІДТРИМКА

Внутрішньо переміщені особи – 3 257 осіб

Загальна кількість отримувачів допомоги

12 685 осіб

Діти внутрішньо переміщених осіб – 3 985 осіб

Члени сімей демобілізованих 

військовослужбовців – 3 253 осіб

Демобілізовані військовослужбовці – 2 190 осіб

Області:

21 створені у 2015-2016 роках 2 додатково створені
     у 2017 роціКиївська область, Херсон, Одеса, Київ, 

Чернігів, Житомир, Кропивницький, 
Маріуполь, Суми, Полтава

Дніпро та Прилуки

разів надано сервіси психосоціальної підтримки
для співробітників та волонтерів

1148

«КІМНАТИ БЕЗПЕКИ»

Дніпропетровська
Донецька (м. Маріуполь)
Житомирська
Київська та м. Київ
Кіровоградська
Одеська
Полтавська
Сумська
Херсонська
Чернігівська
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ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА

529,7 млн грн (17,7 млн євро) 
для внутрішньо переміщених осіб

86,3 млн грн (2,9 млн євро) 
медикаменти та обладнання 
для лікарень

702,8 млн грн (23,5 млн євро) 
загальна вартість наданої гуманітарної допомоги 
за 2014-2017 роки

апрямки діяльності благоді них проектів та програм 

86,9 млн грн (2,9 млн євро) 
реалізація інших цільових проектів 
і програм

Новації в допомозі: грошова підтримка
для розвитку власної справи

Надання грошового гранту в розмірі 26 500 грн для розвитку домогосподарства

Тривалість: лютий-листопад 2017 року
Кількість отримувачів допомоги: 166, з них – 129 внутрішньо переміщених осіб
Отримувачі допомоги: • багатодітні сім’ї

• сім’ї з самотнім годувальником
• люди віком 65 і більше років
• місцеві жителі районів Донецької та Луганської області
на підконтрольній уряду території

Географія проекту: Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька,
Дніпропетровська області

Млн грн
 203,52 – продуктові ваучери, набори, грошова допомога
    97,71 
    78,55 
    77,71 
    26,5 
    19,06 

– мобільні медичні бригади
– будматеріали та відновлення будівель
– психосоціальна підтримка
– підтримка для розвитку власної справи
– фарм- і гігієнічні ваучери, предмети гігієни

6



МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ 
ПРАВО (МГП)

Підготовлено 11 кандидатів в тренери

Внесено 87 випадків до бази кейсів неправомірного
використання символіки Червоного Хреста

Сертифіковано 2 майстер-тренера з МГП

заходів для офіцерів  Збройних Сил України,  Цивільно-військового
співробітництва Збройних Сил України, Національної  поліції

Проведено:

6

заходи IHL Talks для студентів ВНЗ2

студентів взяли участь у конкурсі есе 
на тему «Роль та функції емблеми Червоного Хреста»6

тренінги для волонтерів та співробітників у рамках 
проекту «Тренери з МГП»2
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розглянуто 3 426 запитів

надано 2 955  консультацій

відкрито 892 нових розшукових справи

розшук закрито по 952 справам

363 - позитивно (38,13%)

420 - негативно (44,12%)

169 - роз’яснення та рекомендації (17,75%)

робота по 1 671 розшуковій справі продовжується

для здійснення розшуку надіслано 5 435 запитів

Для виконання «Програми з відновлення родинних зв’язків для нерегулярних 
мігрантів, затриманих в Україні» протягом травня–грудня 2017 року у двох пунктах 
тимчасового перебування іноземців, підвідомчих Державній прикордонній службі 
України у містах Чоп і Мукачеве (Закарпаття):

063 візити до пунктів тимчасового перебування іноземців (ПТПІ)

299 бесід із затриманими у ПТПІ

264 мігранти здійснили телефонні дзвінки рідним
        для відновлення родинних контактів

110 осіб з числа найбільш вразливих затриманих мігрантів
        отримали гуманітарну допомогу на загальну суму 10 тис. грн

СЛУЖБА РОЗШУКУ
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ПЕРША ДОПОМОГА

6-годинний - 10 927 осіб

12-годинний - 6 034 осіб

48-годинний - 21 особа

Майстер-класи - 11 113 осіб

Курси та кількість осіб, які їх пройшли

Тренінги

31 виїзний тренінг з навчання населення навичкам надання
        першої допомоги в "сірій зоні" у Донецькій і Луганській областях

38 тренінгів з першої допомоги проведено для представників збройних
        сил і Цивільно-військового співробітництва (СІМІС)

Розпочата співпраця з ГО «Пляжний патруль»: створена спільна 
програма підготовки лайфгардів, проведені тренінги з першої допомоги

підготовка тренерів - 1

підготовка нових інструкторів - 10

підвищення кваліфікації інструкторів - 6

Інструктори

особи осіб
373 60

Тренери

54  нових манекенів немовлят придбано

підвищення кваліфікації тренерів - 3

30  анатомічних повнозростових манекенів отримано
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Донецька та Луганська області

18 міськрайонних організацій ТЧХУ

30 населенних пунктів

44 патронажні сестри

270 бенефіціарів

Травень-грудень 2017 року

В системі Патронажної служби Товариства 
реалізується проект «Догляд на дому»

ПАТРОНАЖНА СЛУЖБА

2 проекти з посилення системи
     надання якісної амбулаторної
     допомоги хворим на туберкульоз,
     охоплення – 24 області та місто Київ

146 посад патронажної служби в областях фінансуються з місцевого
бюджету та за підтримки партнерів

Основні напрямки діяльності у сфері охорони здоров’я та опіки:
• догляд на дому
• лікування та профілактика туберкульозу
• доступ до медичних послуг і медикаментів
• лікування та профілактика ВІЛ/СНІД

Більше 200 тис. осіб охоплені проектами охорони здоров'я
та опіки протягом 2017 року
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ДІЯЛЬНІСТЬ МОБІЛЬНИХ 
МЕДИЧНИХ БРИГАД

Донецька та Луганська області

7 мобільних медичних бригад

33 тис. осіб отримали доступ до медичних
послуг і медикаментів

Донецька область:
      12 населених пунктів

1 580 бенефіціарів отримали допомогу

Луганська область:
      129 населених пунктів

31 638 бенефіціарів отримали допомогу
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ПУНКТИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ НА 
КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТАХ В'ЇЗДУ- 
ВИЇЗДУ В СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКІЙ

Надано допомогу 356 тис. осіб, з них:

6 823
особам

з інвалідністю

15 284
дітям

Першу допомогу отримали 6 539 осіб

гарячі та холодні напої – 442,8 тис. осіб
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МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

гуманітарні вантажі отримала Закарпатська 
обласна організація на суму 12,5 млн грн

Обласні організації:
Донецька
13 міжнародних проектів, прийнято 7 зарубіжних делегацій

Закарпатська
6 програм, прийнято 8 зарубіжних делегацій

Луганська
7 міжнародних програм, прийнято 4 зарубіжні делегації

Львівська
6 міжнародних проектів, прийнято 10 зарубіжних делегацій

4

млн грн для підтримки гуманітарних проектів 
отримала Львівська обласна організація

2

Відмінна работа з виконання 
міжнародних програм 
• Національний комітет
• області:

Донецька 
Луганська 
Закарпатська 
Запорізька 
Львівська
Івано-Франківська 
Волинська 
Дніпропетровська

Представники Міжнародного руху Червоного Хреста і 
Червоного Півмісяця, присутні в країні:

• Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і
     Червоного Півмісяця

• Міжнародний комітет Червоного Хреста
• Національні товариства: США, Австрії, Німеччини,

Люксембургу, Данії, Франції, Фінляндії, Швейцарії

тис. грн натуральної допомоги 
отримав Національний комітет

106
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МІЖНАРОДНІ ВІЗИТИ
3-7 квітня

навчальна поїздка по обміну досвідом роботи з 
волонтерами (Берлін, Німеччина)

16-17 травня
участь у Зустрічі керівників Товариств Червоного Хреста і 
Червоного Півмісяця країн Східної Європи, Прибалтики, 
Південного Кавказу та Центрально-Азійського регіону

10-24 липня
волонтери Луганської обласної організації взяли участь 
у Таборі Дружби Австрійського Червоного Хреста 
(Лангенлоїс, Австрія)

25-30 липня
участь 10 волонтерів у Міжнародній школі з підготовки до 
надзвичайних ситуацій (Мінськ, Білорусь)

6-9 жовтня
Візит на запрошення Іранського Червоного Півмісяця для 
вивчення досвіду у сфері реагування на надзвичайні 
ситуації (Тегеран, Іран)

16-21 жовтня
Візит на запрошення Китайського Червоного Хреста для 
вивчення досвіду оргрозвитку та розвитку молодіжної 
ланки (Пекін, Китай)

4-7 листопада
участь у зустрічах Європейської мережі з організаційного 
розвитку та волонтерства (Рим, Італія)

6-11 листопада
участь у роботі 21-ї сесії Генеральної Асамблеї Міжнародної 
Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця, Ради Делегатів Міжнародного руху Червоного 
Хреста і Червоного Півмісяця (Анталія, Туреччина)

23-24 листопада
участь у міжнародній конференції «Україна: забута 
гуманітарна криза в Європі?» (Берлін, Німеччина)

участь у 4-й Конференції з фандрейзингу та комунікацій 
(Будапешт, Угорщина)

28-30 червня
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СОЦІАЛЬНІ МЕДІА
Кількість підписників

Facebook - 6 534
Instagram - 1 251
Twitter - 914

ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ УКРАЇНИ

подобається 6 016 людям

підписані 6 534 людини

ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ УКРАЇНИ

публікації

людини

54

підписані 1 251

ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ УКРАЇНИ

публікації724

читачів914

ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ УКРАЇНИ

перегляди12 872

відео84



/redcrossukraineredcross.org.ua
/photos

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ

Контакти:
01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 30 
телефон: +380 (44) 235-01-57 
факс: +380 (44) 288-16-58
e-mail: national@redcross.org.ua
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