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ЗМІСТ

➢ Хто ми

➢ Наші партнери i мобілізовані ресурси

➢ Контекст, в якому ми працюємо / Кому і яка потрібна допомога

➢ Кому і як ми вже допомагаємо

➢ Зовнішні передумови розвитку Товариства

➢ Стратегічний план 2018-2020



ХТО МИ

✓ Компонент Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця – найбільшої гуманітарної мережі в світі

✓ Найчисленніша гуманітарна організація в Україні зі сторічним досвідом діяльності, яка під час збройних
конфліктів і природних катастроф захищає життя людини, попереджує та полегшує її страждання

✓ Партнер органів державної влади у діяльності в гуманітарній сфері - підтримка найбільш вразливих категорій

✓ З 2013 р фокус на допомозі постраждалим і переміщеним особам із зони збройного конфлікту та Криму



Партнери по Міжнародному Руху ЧХ та ЧП у 2018

Міжнародна Федерація Товариств ЧХ та ЧП - Міжнародний комітет ЧХ – Австрійський ЧХ,                                           Американский ЧХ, 
Датский ЧХ, Люксембургский ЧХ, Німецький ЧХ, Фінський ЧХ, 
Французький ЧХ

Партнери по Руху у 2014-2017 рр

Американський ЧХ, Австрійський ЧХ, Азербайджанський ЧХ, Британський ЧХ, Болгарський ЧХ, Канадський ЧХ, Китайський ЧХ,
Чеський ЧХ, Данський ЧХ, Німецький ЧХ, Естонський ЧХ, Фінський ЧХ, Французький ЧХ, Угорський ЧХ, Ісландський ЧХ, Іранський ЧХ,
Ірландський ЧХ, Італійський ЧХ, Японський ЧХ, Латвійський ЧХ, Литовський ЧХ, ЧХ Люксембургу, ЧХ Монако, Нідерландський ЧХ,
Польський ЧХ, Катарський ЧХ, Російський ЧХ, Сінгапурський ЧХ, Словацький ЧХ, Словенський ЧХ, Іспанський ЧХ.

Співпраця з іншими організаціями

Ред Ноузес Інтернешнл, Державні інституції, місцева влада, ГІЗ, ВПП, ВОЗ, ЮНІСЕФ, РАТН, УВКБ ООК, ЕвроКомісія, уряди Канади, 
Чехії, Італії, Данії, Японії, Нідерландів, Словакії, Польщі, DFID, CERF

Інноваційне партнерство

ГО «Пляжний патруль», мережа ресторанів Hesburger, KFC, межа магазинів «Епіцентр», SUNOIL, «Сім-Нетворкс», Майкрософт, 

НАШИ ПАРТНЕРИ



КОНТЕКСТ, У ЯКОМУ МИ ПРАЦЮЄМО

➢ З 2014 року – збройний конфлікт на Сході України, внутрішньо-переміщені люди з Криму та зони збройного конфлікту
➢ Зниження інтересу до конфлікту в Україні, незважаючи на те, що гинуть мирні люди і страждання людей тривають

➢ Зростає рівень вразливості населення з початку конфлікта (зростання цін на 80% / Інфляція 87% / комунальні послуги я
підвищилася у 11 разів / ціни на газ - у 10 разів / ціна на електроенергію – у 5,5 разів / середня заробітна плата виросла не
більш, ніж в 2 рази / знецінення національної валюти більш, ніж в 3 рази / мінімальний прожитковий мінімум – 55
євро/місяць / мінімальна заробітна плата – 116 євро/місяць)

➢ Недостатність державної підтримки (Сім'ї з мінімальним доходом отримують субсидію від держави, але 57% доходів іде на
забезпечення харчуванням иа 17% на оплату комунальних послуг)

➢ Поза межею бідності - 60% населення

➢ З 2017 року - нові умови організації діяльності по всій країні, зважаючи на суттєве зменшення підтримки від держави.
Районні організації без достатнього кадрового потенціалу для реалізації статутної діяльності



ХТО ПОТРЕБУЄ ДОПОМОГИ ТА ПІДТРИМКИ

Населення України - 42,4 млн. осіб

✓ 29% пенсіонерів (середня пенсія 81,6 євро)

✓ 18,2% населення залежить від державної підтримки 

✓ 2,8 млн. - особи з інвалідністю

✓ 1,5 млн. - внутрішньо-переміщені особи (ВПО)

✓ Більше 800тис. - Біженці до інших країн

✓ 3,4 млн люди, які потребують допомоги у зоні конфлікту (1.8 млн.на непідконтрольної території / 0,6 млн.на лінії 
розмежування/ понад 1млн на підконтрольної території)

✓ більше 2,5 тис. - жертви серед мирного населення

✓ близько 9 тис. поранених серед мирного населення

✓ серед потребуючих допомогу: 60% - жінки та діти, 30% - люди похилого віку

✓ Україна - третя у світі за рівнем забрудненості мінами



• 251 центр колективного
проживання ВПО

• Близько 6 тис. ВПО

• 44% - жінки

• 29% - діти

• 19% - літні люди



ЗРОСТАЮЧІ ПОТРЕБИ ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ

✓ Доступ до первинних медичних послуг (особливо у сільській місцевості)

✓ Доступ до медикаментів

✓ Доступ людей літнього віку (вразливі категорії) до медико-соціальної підтримки

✓ Зростання потреб у протезуванні; зростання показників інфекційних захворювань (мультирезистентний
туберкульоз, ВІЛ/СНІД)

✓ Потреба у психо-соціальній та ментальній підтримці

✓ Потреби у відновлені будівель та господарств

✓ Продовольчі потреби в зоні конфлікту та доступ до якісного харчування

✓ Потреба у забезпеченні постійного доходу осіб працездатного віку із числа ВПО

✓ Потреба у відновленні родинних зв'язків

✓ Потреба в отриманні знань про вибухонебезпечні предмети.



МОБІЛІЗОВАНІ РЕСУРСИ

702,8 млн. грн. (17,7 млн. євро) – допомога внутрішньо-переміщеним
особам.
86,3 млн. грн. (2,9 млн. євро) – медикаменти та обладнання для
лікарень.
86,9 млн. грн. (2,9 млн. євро) – реалізація цільових проектів та програм.

203,52 млн. грн. (6,8 млн. євро) – продуктові ваучери, набори, грошова
допомога.
19,06 млн. грн. (0,6 млн. грн. – фармацевтичні та гігієнічні ваучери,
предмети гігієни.
78,55 млн. грн. – будівельні матеріали, відновлення та реконструкція
будівель на сході України.
97,71 млн. грн. – мобільні медичні бригади.
77,71 млн. грн. – психосоціальна підтримка.

✓ Новації у допомозі: грошова підтримка для
розвитку самозайнятості населення:

- Грошовий грант у розмірі 26,5тис.грн.(
883EUR)

- Кількість бенефіціарів протягом пілотного
періоду: 166 осіб (129 ВПО)

- Тривалість: лютий-листопад 2017р.)
- Діяльність розвивається у 2018р.
- Географія напрямку: Донецька, Луганська,

Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська
області.



КОМУ МИ ВЖЕ ДОПОМАГАЄМО

✓Населення, яке проживає в зоні конфлікту, на постраждалих від конфлікту територіях

✓Внутрішньо-переміщені особи

✓Місцеве населення з числа найбільш вразливих верст населення



ЯК: ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАГОНІВ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ У 2017

Основні партнери – МКЧХ, МФЧХ, Австрійський ЧХ, Німецький ЧХ, GIZ

➢ 20 активних загонів та 3 ланок на районному рівні – 453
члени

Основні види діяльності: тренінги з першої допомоги,
чергування під час масових заходів, реагування на НС,
організація роботи пунктів обігріву, інша діяльність (роздача
гуманітарної допомоги, участь в акціях, суддівство на
змаганнях).

Члени загонів швидкого реагування активно брали участь в
реагуванні на НС у Донецькій, Харківській, Вінницькій областях

Євробачення 2017 - Зафіксовано 456 звернень за першою
допомогою



ЯК: НАДАННЯ ДОПОМОГИ НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ 

В Станиці-Луганській на КПВВ у 2017 р – пункт надання допомоги
волонтерами ЧХ (536 тис. осіб, серед них 6823 – осіб з інвалідністю, 15284 –
дітей)

Гарячи та холодни напої- 442,8 тис. осіб
Першу допомогу – 6539 осіб
Мандат МКЧХ дозволяє організувати роботу Пунктів надання допомоги по
обидві сторони лінії розмежування

Основні партнери – МКЧХ



➢ Натуральна допомога

➢ Обласні організації залучали гуманітарну допомогу (медичні меблі
та апаратуру, медзасоби, постільну білизну, одяг, взуття)

➢ Діяльність на Сході країни з проведення реконструкції
пошкоджених будівель

Основні партнери - Китайський, Французький та Фінський ЧХ (натуральна допомога) / гуманітарна допомога (Німецький, Нідерландський,
Угорський та Шведський ЧХ) / реконструкція пошкоджених будівель спільно з Люксембурзьким ЧХ за підтримки GIZ

ЯК: ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ



Надається у форматі груп ваємодопомоги, майстер-класів, арт-занять, інформаційних
тренінгів і зустрічей, сімейних заходів, виїзних семінарів, екскурсій, відвідування 
госпіталів і реабілітаційних центрів, де надається ПСП демобілізованим
військовослужбовцям, організація роботи 20-ти кімнат безпеки.

Основні партнери – Міжнародна Федерація, Уряд Японії, Британський та Фінським ЧХ

ЯК: ПСИХОСОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА

Напрямок розвивається у партнерстві з Данським Червоним Хрестом з 2014 
року:
✓ Поліпшення якості надання послуг
✓ Визначення одним із основних напрямів діяльності
✓ Включення в загальну систему волонтерського менеджменту
✓ Охоплення - понад 53 тис. осіб



✓ 373 інструктори та 60 тренерів

✓ Тренінги та майстер класи з першої допомоги – 28тис. осіб у 2017 р

✓ Навчання населення навичкам надання першої допомоги в буферній зоні
(зона конфлікту)

✓ 2 положення, що регламентують діяльність з першої допомоги

✓ Cпівпраця з ГО «Пляжний Патруль» (тренінги з навчання першій допомозі
лайфгардів)

ЯК: ШКОЛА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

Основні партнери – МКЧХ, МФЧХ та ЧП



✓ Отримано 4535 звернень

✓ 892 нових розшукових справ (59% наслідків Другої світової війни та інших
збройних конфліктів в світі, 9% - збройний конфлікт в Україні, 32 % -
втрата родинного зв’язку в мирний час)

✓ 795 звернень, пов’язаних з подіями в Криму та на сході України (80 нових
розшукових справ за критеріями МКЧХ, 51 справу позитивно закрито, 41
зв’язок з рідними відновлений за допомогою працівників та волонтерів
Донецької і Луганської обласних організацій)

✓ Програма відновлення родинних та консульських зв’язків для затриманих
в Україні мігрантів у 2-х пунктах тимчасового перебування іноземців та
осіб без громадянства (ПТПІ Чоп та Мукачеве, підвідомчій Державній
прикордонній службі України). 110 мігрантам надана гуманітарна
допомога засобами особистої гігієни.

ЯК: ВІДНОВЛЕННЯ РОДИННИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Основні партнери - МКЧХ



✓ Припинення централізованого фінансування патронажної служби з боку держави
- з місцевих бюджетів посильна допомога для продовження допомоги одиноким 
громадянам похилого віку (31 посада – місцевий бюджет, 146 посад –
партнерство)

Проект “Догляд на дому” - пілотний у реформуванні Патронажної служби (268 
осіб - лікування та профілактика туберкульозу, медична допомога, лікування та 
профілактика ВІЛ/СНІД)

Більше 200 тис осіб, які охоплені проектами охорони здоров’я та опіки протягом 
2017р., включаючи проекти у сфері туберкульозу та ВІЛ/СНІД 

Основні партнери – USAID за співробітництва з РАТН, Глобальний Фонд за співробітництва з Альянсом громадського здоров’я, МКЧХ, Міжнародна Федерація, Французький,
Американський, Австрійський, Британський, Фінський ЧХ

ЯК: МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ



➢ 33 тис. осіб - допомога від лікарів мобільних бригад у Донецькій (12
населених пунктів - 1580 бенефіціарів) та Луганській (129 населених
пунктів - 31638 бенефіціарів) областях

➢ Компліментарний підхід до організації діяльності ТЧХУ

✓ Кожна ММБ є добре обладнаною, високопрофесійною (досвідчений лікар,
дві медсестри і водій-санітар)

✓ Безпека – у співпраці з суб-делегаціями МКЧХ
✓ Співпраця з центрами первинної медико-санітарної допомоги обласного і

районного підпорядкування та сприянню відділів охорони здоров’я
обласного рівня

ЯК: МОБІЛЬНІ МЕДИЧНІ БРИГАДИ

Основні партнери – Міжнародна Федерація , Міжнародний комітет, Австрійський ЧХ, Фінський ЧХ



✓ Розробка шкільного курсу "Досліджуючи гуманітарне право" (ДГП).
Модернізація навчального курсу ДГП, розробка методичних
рекомендацій та проведення вебінарів і семінарів по основах МГП.

✓ Ряд меморандумів про співробітництво з навчальними закладами
(зокрема Інститутом міжнародних відносин, Академією прокуратури,
Києво-Могилянською академією)

✓ Молодіжний інформаційний центр Товариства ЧХ України (проведення
семінарів з МГП, заходів у форматі обговорень, курсів першої допомоги)

✓ «Тренери з МГП» (11 кандидатів у тренери з МГП / два МГП тижні / 2
кандидати в тренери по МГП сертифіковані як майстер-тренери з МГП)

✓ Інструкція з використання символіки ЧХ в Україні, посібник «Емблема
гуманності» та плакати з цитуванням норм національного права.
Моніторинг правопорушень ЗУ «Про символіку ЧХ, ЧП, ЧК в Україні» (84
випадки - 30% позитивно вирішено)

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО ТА ЗАХИСТ ЕМБЛЕМИ

Основні партнери – Міжнародний комітет



«Молодь як агенти позитивних змін поведінки»

Створення координаційної системи абсолютно всіх проектів Товариства з 
волонтерським компонентом та сприяння написанню нових

Проект структури волонтерського руху

✓ Основні профайли волонтерів по напрямах діяльності, перелік наявних
тренінгів та навчань.

✓ В процесі розробки молодіжна політики Товариства

Проект плану діяльності в сфері розвитку волонтерства до 2020 року

✓ Стандартні операційні процедури для організації діяльності Загонів
швидкого реагування

РОЗВИТОК ВОЛОНТЕРСТВА

Основні партнери – МФЧХ, МКЧХ, Данський ЧХ, Фінський ЧХ, Австрійський ЧХ



✓ Відеоролики соціальної реклами («Перша допомога: вчись сам та навчай інших»;
«Творімо добро разом»; «Ми – Червоний Хрест»)

✓ Прес-конференції (Місяць ЧХ; Всесвітній День ЧХ та ЧП; Всесвітній день надання першої
медичної допомоги; Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом; Всесвітній день боротьби з
туберкульозом; Збір допомоги мешканцям Авдіївки)

✓ Публічні акції, акції донорства крові - більше 1 тис.

✓ Розробка сайтів організацій

✓ Створення відео-дайжестів

✓ Новинний дайжест діяльності ТЧХУ на Сході

✓ Соціальна реклама до Сторіччя

✓ Посібник та відео щодо налагодження комунікацій на місцевому рівні

✓ Співпраця з німецьким журналістом – документальний фільм про патронажну службу у
Львівській області та матеріал щодо діяльності Товариства у Донецькій області

✓ Регулярне проведення Skype нарад з організаціями

✓ Перехід до Microsoft форм звітності

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ



Передумови:
• Збільшення очікувань зі сторони донорів і бенефіціарів.
• Забезпечення пдівищення оперативності та ефективності Руху в умовах

зростаючих комплексних ситуаціях.
• Фокус спільних рисах та забезпеченні належного рівня співпраці.
• Потреба у інклюзивному мисленні та доповненні один одного з метою

уникнення конкуренції. Поодинці неможливо реагувати на виклики
сьогодення.

Посилення координації та комунікації
всередині Руху (SMCC)

Тестування SMCC в Україні



➢ Україна як об`єкт оперативної обстановки в Європі і 
Центрально-Азійському регіоні для випробування
процесу Посилення Координації і Співробітництва в 
рамках Руху (SMCC)

➢ Зосередженність Плану Дій, прямо скерованого на 
удосконалення координації і співробітництва на рівні
країни в конкретній оперативній обстановці для 
посилення гуманітарного впливу і впровадження
передового досвіду Міжнародної Федерації, МКЧХ, ПНТ

➢ Створено трирівневий механізм Координації
складових Руху, ефективно працювала робоча група
SMCC.

➢ Розроблено концептуальний документ про 
організаційний розвиток (ОР) та розбудову потенціалу
Товариства, який був прийнятий керівництвом
Товариства, схвалений усіма Партнерами Руху, 
представленими в країні і значно посилив співпрацю
між Міжнародною Федерацією, Міжнародним
комітетом та партнерськими національними
товариствами

ПОСИЛЕННЯ КОМУНІКАЦІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ВСЕРЕДИНІ РУХУ



СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ТЧХУ 2018-2020 РОКИ

I. Розвиваємося, забезпечуючи підготовку та реагування
на надзвичайні ситуації

II. Допомагаємо людям бути фізично здоровими та 
розвиваємо стійкість до психосоціальних викликів

III. Зміцнюємо співпрацю та забезпечуємо належну
комунікацію

IV. Будуємо потужне, надійне та прозоре у своїй
діяльності Національне Товариство




