ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Реалізовані у 2019 році міжнародні програми та проекти, спрямовані на надання
допомоги населенню, постраждалому в результаті збройного конфлікту

Надзвичайні ситуації: попередження та реагування
ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ПРО РИЗИКИ МІН/ВЗВ

За підтримки
Проект спрямований на підвищення рівня
обізнаності про ризики мін/ВПВ серед населення,
яке проживає поблизу лінії розмежування та
навчання більш безпечнішої поведінки з метою
мінімізації
травмування
при
виявленні
вибухонебезпечних предметів.
1 інформаційна сесія для волонтерів та
співробітників Краматорського ХАБу Донецької ОО ТЧХУ
Місця реалізації: Мар’їнка, Красногорівка, Волноваха, Миколаївка, Новотроїцьке, Авдіївка.
Кількість волонтерів: 10
Кількість бенефіціарів, які отримали інформацію у 2019 р.: 1801 чол.

«DISASTER RISK REDUCTION» (МІНІМІЗАЦІЯ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ)
За підтримки ECHO і OFDA.
Період реалізації: січень 2018 – грудень 2020
Основні активності проекту полягають у підготовці та
інформуванні мешканців населених пунктів
Донецької області вздовж лінії розмежування щодо
дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

1

Проект здійснюється в рамках консорціуму гуманітарних організацій: ACTED, IMPACT, ТЧХУ,
Данський ЧХ, R2P.
Планується відбір 37 населених пунктів уздовж лінії розмежування на території підконтрольній
Україні.
У кожному населеному пункті буде сформована група ініціативних небайдужих людей (10-15
волонтерів), готових отримати нові знання та навички і застосовувати їх у разі необхідності, а
також ділиться ними з оточуючими. Ці групи пройдуть тренінги з першої допомоги, першої
психологічної допомоги та ХБРЯ (Хімічна, біологічна, радіологічна та ядерна небезпека).
У рамках проекту, із залученням експерта щодо зниження ризиків стихійних лих на рівні
спільноти від Австрійського Червоного Хреста, на рівні населених пунктів будуть підготовлені
інструкції з реагування на загрози, яким піддається конкретний населений пункт. На даний
момент йде процес завершення аналізу ризиків, яким піддається перший район впливу –
Світлодарська дуга.

Охорона здоров’я та опіка
ПРОГРАМА ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ

За підтримки
Період реалізації: січень–грудень 2019
Надання психосоціальної підтримки ВПО та
місцевому населенню пільговим категоріями, які
опинилися у складних життєвих обставинах
Типи діяльності:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Групи підтримки
Психоедукація (тренінгові заняття, семінари)
Арт-заняття
Сімейні заходи для демобілізованих (творчі заняття)
Соціальні заходи (акції, флешмоби)
Міні-тренінги для співробітників/волонтерів

Місця реалізації: Маріуполь, Волноваха, Мар’їнка, Бахмут, Костянтинівка, Лиман, Мирноград.
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ПАТРОНАЖНА СЛУЖБА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ: ДОГЛЯД НА ДОМУ

За підтримки
Надання гігієнічних та соціально побутових послуг
самотнім/умовно самотнім людям похилого віку
та особам з особливими потребами (28
патронажних сестер).
Кількість підопічних:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фото: МКЧХ

Лиман – 13
Райгородок – 3
Семенівка – 5
Слов’янськ – 11
Краматорськ – 5
Дружківка – 6
Константинівка – 14
Бахмут – 6
Мирноград – 4

10. Білозірське – 13
11. Добропілля – 18
12. Білицьке – 13
13. Авдіївка – 6
14. Мар’їнка – 15
15. Красногорівка – 11
16. Волноваха – 7
17. Маріуполь – 14

Всього підопічних – 164

МОБІЛЬНІ МЕДИЧНІ БРИГАДИ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ
За підтримки Австрійського ЧХ
Період реалізації: січень 2018 – грудень 2019
Основна діяльність:
Проект спрямований на сприяння установам
первинної медичної допомоги районного та
місцевого рівнів в наданні допомоги вразливим
верствам населення, яке постраждало від
збройного конфлікту і мають ускладнений доступ
до діагностики та лікування захворювань
загальнотерапевтичного профілю.
До складу ММБ входять: 2 медичні сестри, 1 водій-санітар.
Допомога в 22 локаціях: Возрождение, Воздвиженка, Мироновка, Курдюмовка, Майорск,
Сухая Балка, Отрадовка, Николаевка 1.2, Нелеповка,Дроновка, Серебрянка, Бахмутка, пгт.
Луганское, Кодема, Дача, Верхнекаменское, Переездное, Пески 2, Жованка, Травневе,
Гладосово, Семигорье.
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ПРОЕКТ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ПАЦІЄНТІВ З ТБ/МРТБ.
ФОРМУВАННЯ ПРИХИЛЬНОСТІ ПАЦІЄНТІВ ДО ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ»
За підтримки Глобального фонду по боротьбі зі
СНІДом, туберкульозом та малярією
Період реалізації: 01.01.2019 – 31.12.2019
Здійсненення медико-соціального супроводу
хворих на чутливий та мультирезистентний
туберкульоз на етапі амбулаторного лікування.
На супроводі – 695 пацієнтів.
В рамках проекту клієнтам надаються якісні, наближені до нього послуги, метою яких є
максимальне збереження для клієнта звичайного способу життя. Проект спрямований на
підвищення прихильності пацієнтів до лікування, а також враховує особисті потреби людини
яка знаходиться на супровід. В зв’язку з цим з цього року введено новий вид супроводу – відео
– ДОТ.
Медико-соціальний супровід включає:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

щоденна доставка ПТП клієнту та контроль за прийомом;
проведення оцінки якості надання медичних послуг шляхом опитування клієнта
(задоволеність послугами);
індивідуальна підтримка: допомога в оформленні групи інвалідності, відновленні
документів, пошук житла, надання одягу та інше;
консультація юриста;
консультації психолога;
сприяння в організації госпіталізації (за необхідності);
інформування клієнтів з питань чутливого ТБ та МРТБ;
контроль за вчасним проходженням клієнтом моніторингу лікування;
оплата дороговартісних обстежень для діагностики ТБ/моніторингу лікування/моніторингу
побічних реакцій (комп’ютерна томографія, аудіометрія, дослідження гормонів щитовидної
залози ін.);
надання продуктових наборів;
надання гігієнічних наборів;
сплата щомісячно за послуги інтернету (для Відео ДОТ);
поповнення мобільних телефонів;
надання одягу;
оплата проїзду клієнтів до місця отримання ПТП та до лікаря-фтизіатра.
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ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В СІЛЬСЬКИХ ЗАКЛАДАХ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

За підтримки
Період реалізації: вересень 2018 – червень 2019
Місця реалізації:
1. Реконструкція
будівлі
харчоблоку
Світлодарської лікарні м. Світлодарськ (ФОП
Гомон) Бюджет: 7 570 200 грн.
2. Будівництво ФАПів у Слов’янському районі (с.
Андріївка, с. Малинівка) ТОВ Модультехнострой.
3. Будівництво ФАПів у Покровському районі (с. Красний Лиман, с. Успенівка) ТОВ Еталон СК.
Загальний бюджет: 16 355 910 грн.

ПРОЕКТ «ЛІНІЯ ЖИТТЯ»

За підтримки
Період реалізації: серпень 2019 – грудень 2020
Реконструкція ФАПів та амбулаторій у Донецькі області на
суму 380 100 євро.
Місця реалізації:
1. Клинове – ФАП (Бахмутський район) – 2 227 752 грн.
2. Веролюбовка – амбулаторія (Константиновский район) –
2 715 807 грн.
3. Красногорівка – ФАП (Ясинуватський район) – 6 113 465 грн.
4. Галіцинівка – амбулаторія (Марьинский район) – 4 407 646 грн.
Компонент КЕШ – видача грошей протягом 2020 р.
Видача 32,60 євро 2112 сім’ям з найбільш незахищених верств населення щомісяця протягом
2020 року.
Всього допомоги на суму 1 426 052 євро.
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РЕКОНСТРУКЦІЯ ХАРЧОБЛОКУ КЗОЗ «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ МІСТА
СЛОВ’ЯНСЬК»

За підтримки
Період реалізації: вересень 2019 – грудень
2020 р.
Бюджет: 720 000 євро.

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ ВПО І МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ

За підтримки
Період реалізації: 01.02.2019 – 31.12.2019
Надання цільової грошової допомоги
початку/відновлення джерела прибутку.

для

Надано допомогу 136 чол. ВПО та місцеві жителі
по 26 000 грн.
Місця реалізації: Лиманська ОТГ – 72 чол.,
Бахмутський район – 14 чол., Костянтинівський район – 50 чол.
Обсяг наданої населенню допомоги: 3 536 000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЛЯЛЬКОВОГО ТЕАТРУ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ

За підтримки
Період реалізації: серпень 2017 – грудень 2019
Проведення вистав та психосоціальних заходів
для дітей волонтерами Донецької ОО ТЧХУ
Місце реалізації: м. Авдіївка
В 2019 році: 35 вистав для 2167 глядачів.
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