
Партнери Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, які активно беруть участь у діяльності Товариства Червоного Хреста Украї-
ни: Австрійський Червоний Хрест, Американський Червоний Хрест, Британський Червоний Хрест, Данський Червоний Хрест, Німецький 
Червоний Хрест, Фінський Червоний Хрест, Французький Червоний Хрест, Шведський Червоний Хрест, Швейцарський Червоний Хрест, 
Червоний Хрест Люксембургу, Чеський Червоний Хрест, Японський Червоний Хрест, Турецький Червоний Півмісяць, Червоний Півмісяць 
Катару, Польський Червоний Хрест, Китайський Червоний Хрест, Червоний Хрест Латвії, Червоний Хрест Естонії, Червоний Хрест Литви. 
Секретаріат Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФТЧХ і ЧП) і Міжнародного Комітету Червоного 
Хреста (МКЧХ) тісно співпрацюють з ТЧХУ.

Січень 2017
У 2017 році для допомоги внутрішньо переміщеним особам у придбанні предметів першої необхідності Німецький 
Червоний Хрест спільно з Харківською обласною організацією Товариства підтримав 5000 найбільш вразливих осіб 
серед них продовольчими (на 600 грн) та фармацевтичними ваучерами (на 300 грн) протягом 10 місяців. Більшість 
з цих 5000 бенефіціарів – це матері-одиначки, діти і люди похилого віку. Проект був продовженням аналогічного 
у 2015 році, за яким отримали допомогу 6380 вимушених переселенців протягом 7 місяців (всього було роздано 
44000 продовольчих ваучерів). Донор проекту — Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини. Проект 
продовжується і в 2018 році. 

Лютий 2017
У ніч з 30 на 31 січня місто Авдіївка (Донецька обл.) було обстріляне важкою артилерією. Інфраструктура міста 
сильно постраждала: подача тепла і води в житлові будинки припинилася, поставки продуктів харчування скоро-
тилися. З 3 по 6-8 лютого в Авдіївці працював зведений загін швидкого реагування Товариства. 2 лютого з Києва 
до Донецької області вирушили автомобілі Товариства. Волонтери та працівники везли гуманітарний вантаж: 1050 
ковдр, 700 наборів постільної білизни, теплий одяг, продукти харчування та обладнання для облаштування 3 пунктів 
обігріву. Обласні організації Товариства сформували та передали гуманітарні вантажі зі своїх складів, а також із 
допомоги, яку надало місцеве населення. 

Березень 2017
23 березня у місті Балаклія Харківської області почалася евакуація близько 20 тис осіб після вибухів на складі 
зброї. На місце вирушили 11 членів загону швидкого реагування Харківської обласної організації ТЧХУ на 3-х ма-
шинах. 24 березня до них приєдналися співробітники і волонтери Національного комітету. Члени загонів швидкого 
реагування евакуйовували лежачих хворих, надавали першу допомогу постраждалим та брали участь у доставці 
та розподілі гуманітарної допомоги, закупленої Товариством для забезпечення потреб евакуйованого населення. 
Загалом постраждалим було роздано близько 7 т питної води, 700 ковдр, 1050 кг продуктів на суму 25 тис грн, в 
тому числі продуктів швидкого приготування. Враховуючи непросту ситуацію із забезпеченням медикаментами 
мешканців цього та навколишніх населених пунктів, ТЧХУ направило 10784 одиниці медичних препаратів різних 

фармакологічних груп до цього району.

Квітень 2017
З 20 березня по 20 квітня під гаслом «Забезпечуючи найголовніше» пройшов традиційний Всеукраїнський місячник 
ТЧХУ. Його метою було привернути увагу суспільства до проблем вразливих категорій населення, а також сформу-
вати громадську думку на користь милосердя. Волонтери та співробітники проводили збір коштів, продуктів хар-
чування, одягу, взуття, предметів хатнього вжитку, медикаментів, речей для внутрішньо переміщених осіб і хворих, 
особливо тих, хто не може самостійно пересуватися, шкільного приладдя, іграшок тощо та влаштовували численні 
події, націлені на допомогу тим людям, які цього потребують найбільше. 

Травень 2017
З 7 по 13 травня у м. Київ проходив пісенний конкурс «Євробачення-2017». 44 волонтера і співробітника Товариства 
здійснювали підтримку масштабної події – чергували на кількох локаціях події та надавали за необхідності першу 
допомогу тим, хто звертався. Усього було зафіксовано близько 456 звернень. До того ж, до початку “Євробачення” 
представники Товариства проводили тренінги з навичок надання першої допомоги у Київській міській державній 
адміністрації для київських волонтерів (так званих «амбассадорів»), котрі допомагали гостям конкурсу.

Червень 2017
З 2 по 5 червня в м. Запоріжжя відбувся перший етап проекту «Тренер з міжнародного гуманітарного права 
(МГП)» - тренінг з МГП та Основоположних принципів Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також з 
розвитку тренерських навичок. Учасниками навчання стали співробітники та волонтери зі східних областей Укра-
їни. Тренінг проводили представники Товариства, МКЧХ і Фінського Червоного Хреста. Учасники дізналися про 
основні принципи та джерела МГП, захист цивільних осіб та об’єктів під час збройного конфлікту, захист емблеми 
Червоного Хреста, Червоного Півмісяця та Червоного Кристалу, концепцію безпечнішого доступу та про методику 
викладання. Тренери поширюватимуть в Україні знання про МГП, яке покликане захищати цивільне населення та 
осіб, які не беруть участь у військових діях, від наслідків збройного конфлікту. Влітку на восени 2017 року тренери 
з МГП продовжили навчання, а у 2018 році розпочнеться цикл навчання нових тренерів. З уже підготовлених тре-

нерів двоє стали сертифікованими тренерами з МГП та майстер-тренерами.

БЮЛЕТЕНЬ: ТОП-15 НОВИН 2017 – ПОЧАТКУ 2018 РОКУ
Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ)

Більше інформації про 
Партнерську зустріч



Липень 2017
Протягом 3-х тижнів липня команда міжнародної благодійної організації “RED NOSES Clowndoctors International” 
працювала в Україні на запрошення Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 
у координації з Товариством, підтримуючи отримувачів допомоги ТЧХУ та проводячи навчання його волонтерів і 
співробітників. Організація “RED NOSES Clowndoctors International” діє в 10 країнах і складається з 346 клоунів, які 
працюють у лікарнях із хронічно та гостро хворими дітьми, у будинках для літніх людей, з людьми з розумовими 
та іншими порушеннями. Команда, яка була в Україні, – це чотири професійних клоуни з різних країн Європи. 3 
тижня вони працювали у Києві, Прилуках і Полтаві.

Вересень 2017
До Всесвітнього дня першої допомоги, яке відзначалося 9 вересня, тематичні заходи та майстер-класи від Черво-
ного Хреста відбулися в усіх областях країни. Наприклад, співробітники та волонтери Запорізької обласної орга-
нізації провели опитування серед мешканців міста на знання навичок надання першої допомоги. За допомогою 
гриму та підручних засобів волонтери імітували найпоширеніші травми та просили перехожих надати першу допо-
могу, а потім навчали їх. В Україні діє тренінговий центр Товариства «Школа першої допомоги». Тренінги з першої 
допомоги проводяться як на платній (для корпоративного сектору, приватних осіб), так і безоплатній основі (для 
соціально незахищених осіб, мешканців селищ вздовж лінії розмежування, школярів тощо).

Жовтень 2017
Мобільні медичні бригади ТЧХУ – це унікальні підрозділи професіоналів, які роблять медико-діагностичну допо-
могу доступною для населення, котре постраждало від збройного конфлікту і знаходиться в населених пунктах 
Донецької і Луганської областей із обмеженим доступом до медичних послуг. Висококваліфікований лікар, дві 
медсестри, водій і обладнаний автомобіль доставляють медичну допомогу у ті населені пункти, де мешканці не 
мають достатнього до неї доступу. Так тисячі пацієнтів мають змогу отримати  повний спектр терапевтичних 
обстежень, зокрема електрокардіограму, глюкозометрію і навіть ультразвукову діагностику в умовах сільських 
медпунктів. Діяльність мобільних медичних бригад стала можливою завдяки підтримці Фінського Червоного Хре-
ста, Австрійського Червоного Хреста, МФТЧХ і ЧП, а також безперервної матеріально-технічній підтримці та коор-
динації роботи з боку МКЧХ.

Листопад 2017
VII Національна Молодіжна Асамблея ТЧХУ пройшла у Харкові з 23 по 27 листопада та об’єднала біля 100 пред-
ставників Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця з усього світу. На Асамблеї учасники разом 
із тренерами вивчали міжнародне гуманітарне право, волонтерський менеджмент, методи психосоціальної під-
тримки та процеси соціальної згуртованості; вони визначали роль волонтерів в діяльності Товариства, особливо в 
умовах надзвичайних ситуацій, та набували навички ефективних комунікацій; аналізували досвід закордонних ко-
лег та обмінювались власним. Традиційно на Асамблеї були підбиті результати волонтерської діяльності за 2017 
рік та конкурсу «Найкращий волонтер ТЧХУ 2017». 

Грудень 2017
У грудні була затверджена Стратегія ТЧХУ на 2018-2020 роки. Товариство йде шляхом реформування, що перед-
бачає забезпечення розвитку основних напрямів діяльності та послуг, що відповідають викликам сьогодення; 
впровадженні сучасних технологій, особливо у сфері комунікацій та обліку; розвитку кадрового потенціалу та 
становлення волонтерства у Товаристві як основи для забезпечення цiлiсностi Червоного Хреста в Українi.

У 2017 році в Товаристві відзначалося 25-річчя з дня створення Служби розшуку.  11-13 грудня у Києві відбулася 
зустріч працівників Товариства з 15 обласних організацій, Служби розшуку та відділу захисту Делегації Міжнарод-
ного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) для підбиття підсумків діяльності з відновлення родинних зв’язків (ВРЗ) 
у 2017 році та обговорення єдиного плану роботи з розшуку та ВРЗ на наступний рік. Товариство у рамках свого 
мандату та статутних завдань задовольняє потреби громадян країни у розшуку та ВРЗ. Щорічно за зверненнями 
громадян України та запитами з партнерських служб розшуку з-за кордону розпочинається робота над тисячами 
нових розшукових справ. І ця діяльність Служби розшуку в Україні не дублюється жодною з державних структур.

Січень 2018
З 2018 році діє нова концепція членства у Товаристві. З нового року замість марки «Членський внесок» впрова-
джено членський квиток з індивідуальним номером, що діятиме 1 рік, та є не лише підтвердженням факту сплати 
членського внеску, але документом, що підтверджує факт членства конкретного громадянина в організації. Розміри 
членських внесків на 2018 рік складають: пільгове – 50 гривень, звичайне – 200 гривень, привілейоване – 500 гри-
вень. Також введено форму колективного та корпоративного членства.

Лютий 2018
Товариство Червоного Хреста України – організація, що користується найбільшою довірою та впізнаваністю се-
ред вітчизняних громадських і благодійних організацій, згідно дослідження CoreStone  та GFK Ukraine. Товариство 
є найбільш відомою організацією, що збирає пожертви, – 46% опитаних її знають. Більшість із тих, хто знає про То-
вариство, довіряють йому. Загалом Товариству довіряють 74% опитаних, а серед тих, хто робив грошові або речові 
пожертви, – рівень довіри склав 78% респондентів. Основними мотиваційними факторами пожертв є переконан-
ня, що гроші дійдуть до тих, хто їх потребує, особисте знайомство з людьми у скруті, гострота соціальної проблеми, 
прозорість діяльності і звітності організації. Також ТЧХУ входить в трійку лідерів благодійних організацій Украї-
ни за рівнем довіри, поряд з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста та Фондом Ріната Ахметова «Розвиток 

України». Важливо, що Товариство – на третьому місті у рейтингу щодо участі українців у волонтерській діяльності. Більшість волонтерів (43%) 
займалися волонтерством самостійно, або в складі групи, що не є постійною організацією, а 2% волонтерів країни – це волонтери Товариства.

Березень 2018
У березні завершується проект «Підтримка вразливого населення у зимовий період», який Товариство з грудня 
2017 року впроваджує за сприяння Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. 
Одним із прикладів активностей у рамках проекту є благодійна акція Київської міської оргінізації до Дня святого 
Валентина. Акція була спрямована на допомогу пораненим, що лікуються в військових шпиталях, демобілізованим 
військовослужбовцям, внутрішньо переміщеним особам та іншим киянам, що перебувають в складних життєвих 
умовах. Небайдужі люди приносили в організацію чашки з привітаннями та солодощами. 15 лютого співробітники 
та волонтери завітали до поранених демобілізованих, що лікуються в шпиталі, щоб подарувати горнятка з любов’ю.


