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Дайджест
Квітень-Жовтень 2021

Для 38 рятувальників 
Донецької області 
Волноваського району 
волонтери Червоного Хреста 
України провели тренінг з 
першої допомоги. Навчання 
проводилося у рамках проєкту 
«Зменшення вразливості щодо 
ризиків від надзвичайних 
ситуацій на сході України», що 
реалізується за підтримки 3Р 
Консорціума.

Сімейні лікарі отримали від 
Червоного Хреста України 
1000 флеш-носіїв з останніми 
протоколами та стандартами 
лікування COVID-19, які 
базуються на рекомендаціях 
UNICEF, Міністерства охорони 
здоров’я України, Всесвітньої 
організації охорони здоров’я.

Червоний Хрест України 
запустив Telegram-канал 
та чатбот для швидкого 
інформування користувачів 
цієї соціальної мережі про 
діяльність Товариства. 
Допомогли нам у реалізації 
чатботу учасники проєкту 
«IT-Кузница» з академії 
програмування “Академия 
программирования”. Розробка 
відбувалася Pro bono 
(добровільно і безкоштовно).

Моніторинговий візит 
представників програми 
«Доступна освіта» МКЧХ до 
міст Луганської області, де 
реалізується проєкт Червоного 
Хреста України  «Безпечні 
школи: Молодь у дії». Мета 
проєкту: отримання молоддю 
життєвих навичок і розвиток 
вміння проєктного менеджменту 
через неформальне навчання. 
Проєкт реалізується з початку 
2021 року в 9 школах Луганської 
та Донецької областей, які 
розташовані поруч з лінією 
розмежування. 
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На Луганщині 29 патронажних 
сестер здійснюють соціально-
побутове обслуговування 168 
людей літнього віку у 20 населених 
пунктах Луганської області. Жінки 
здійснюють догляд за самотніми 
літніми людьми, допомагають їм 
у побуті вдома, готують обіди та 
закуповують продукти, гігієнічні 
засоби і ліки. Деякі з підопічних 
патронажних сестер брали участь 
в акції «Теплі долоні бабусь» та 
в’язали дитячі шкарпетки, які 
передали малюкам до Луганського 
обласного будинку дитини №2.

До Всесвітнього дня здоров‘я 
волонтери і співробітники 
Червоного Хреста України 
організували тематичні акції 
по всій країні: підтримка 
вразливих верств населення 
сертифікатами на отримання 
гуманітарної допомоги; 
організація інформаційних 
та вуличних заходів, квестів, 
походів, екскурсій тощо.

Червонохрестовці продовжують 
інформувати населення країни 
про заходи зі зниження ризиків 
інфікування COVID-19. Друковані 
плакати та кишенькові 
пам’ятки розроблені на основі 
рекомендацій Всесвітньої 
організації охорони здоров’я та 
були схвалені Міністерством 
охорони здоров’я України. 
Завдяки розгалуженій мережі 
місцевих організацій Червоного 
Хреста інформація доходить 
до найвіддаленіших куточків 
країни.

Волонтери Рівненської 
обласної організації 
Товариства Червоного Хреста 
України у рамках реалізації 
проєкту «Підтримка ТЧХУ 
у рамках підготовки та 
реагування на COVID-19 (Hum-
Flex)» забезпечують лікарів 
первинної медико-санітарної 
допомоги захисними масками, 
респіраторами, рукавичками, 
костюмами. Миколаївська та 
Івано-Франківська обласна 
організації Червоного Хреста 
України за підтримки партнерів 
передають медичним 
закладам побутову техніку.
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Запорізька обласна організація 
Товариства Червоного Хреста 
України отримала новий вантаж 
гуманітарної допомоги для 
вразливих верств населення 
- малозабезпечених людей 
віком старше 65 років. Один 
набір з розрахунком на одну 
людину складається з 2 
коробок гігієнічних засобів 
та 1 продуктового пакету. 
Організація допомоги 
відбувалася за підтримки 
Національного комітету 
Червоного Хрест України та 
МФТЧХ і ЧП.

До Великодня ROZETKA та 
Червоний Хрест України 
організували продаж 
благодійних продуктових 
наборів, які доставляли людям 
із соціально вразливих верств 
населення — літнім самотнім 
людям та малозабезпеченим 
сім’ям, які виховують дітей з 
інвалідністю. 

Співробітник Служби 
розшуку Харківської обласної 
організації Червоного Хреста 
України провела декілька 
зустрічей з родинами зниклих 
безвісти та сім’ями, чиї 
рідні загинули внаслідок 
конфлікту на сході України. 
Кожну родину підтримали 
засобами гігієни, яку надав 
Австрійський Червоний Хрест. 
Також було проведено заходи 
з психосоціальної підтримки.

Вздовж лінії розмежування 
організовано 12 дитячих 
ігрових та розвиваючих 
«Куточків надії». Їх розмістили 
на базах навчальних 
закладів Волноваського 
району Донецької області. 
Реалізація здійснювалася в 
межах проєкту «Зменшення 
вразливості щодо ризиків 
від надзвичайних ситуацій 
на сході України», який 
ініціював 3Р Консорціум, до 
складу якого входить ТЧХУ, за 
фінансової підтримки USAID.
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На Тернопільщині волонтери 
передали до великодніх свят 
самотнім літнім людям 280 
продуктових та 20 гігієнічних 
наборів, які були сформовані 
завдяки небайдужим 
мешканцям, організаціям 
та підприємствам. До акції 
долучилися і наші колеги із 
Німецького Червоного Хреста у 
м. Марх.

До Великодня волонтери 
формували та передавали 
святкові продуктові набори 
для людей із соціально 
вразливих верств населення: 
літнім самотнім людям 
та малозабезпеченим 
сім’ям, які виховують 
дітей з інвалідністю. Акція 
відбувалася у співпраці з 
ROZETKA.

Співробітники і волонтери 
Київської міської організації 
Червоного Хреста України 
провели донорську акцію 
спільно з партнерами 
Київводоканал. У результаті 34 
людини стали донорами крові, 
здавши разом 15 літрів крові, 
а це близько 100 врятованих 
людей! 

На Київщині ЗШР Червоного 
Хреста України взяв участь у 
спільних з рятувальниками 
навчаннях для протидії та 
ліквідації наслідків лісових 
пожеж. Всього участь взяли 
14 київських рятувальних 
і комунальних служб, було 
залучено 18 одиниць техніки 
та близько 80 осіб. ЗШР 
розгорнув медичний пункт, 
намет для забезпечення гарячим 
харчуванням на 100 осіб, надавав 
першу допомогу.

У проєкті Луганської обласної 
організації Червоного Хреста 
України «Патронажна служба» 
працює 29 патронажних сестер. 
Вони підтримують і допомагають 
людям похилого віку, які через 
збройний конфлікт на сході 
України залишилися на самоті. 
Через стан здоров’я більшість з 
підопічних не справляється по 
господарству, тому регулярна 
підтримка сестер дуже важлива.
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«Ілляшев та Партнери» 
захистили емблему Червоного 
Хреста у спорі з однією з 
найбільших аптечних мереж 
в Україні. 12 квітня 2021 року 
Господарський суд м.Києва 
визнав недійсною торгову 
марку за свідоцтвом №38130, 
яка включає в себе зображення 
у вигляді червоного хреста. 
Понад 400 аптек мережі в 100 
містах України використовували 
дану торговельну марку. 
Юридичні послуги Товариству 
надавалися фірмою pro bono 
(тобто безкоштовно), оскільки 
фірма соціально відповідальна 
і розуміє надзвичайно важливу 
місію Товариства.

Більше 20 учасників, мешканців 
Донського, Кам‘янки та 
Миколаївки, отримали від 
червонохрестовців навички 
надання першої допомоги, 
ознайомились із діяльністю 
волонтерів на місцях, пройшли 
ввідний курс волонтера. Зустрічі 
проводились у рамках проєкту 
«Підтримка надійності заходів 
реагування й спроможності 
громад у Волноваському районі, 
Східна Україна», що реалізується 
за підтримки Гуманітарного 
фонду для України. 

Закарпатська обласна 
організація Червоного Хреста 
України передала Чопському і 
Мукачівському прикордонним 
загонам гуманітарну допомогу 
для мігрантів: 35 розкладушок, 
100 подушок та 80 шерстяних 
ковдр, а для дітей – дитячі 
ванни, стільці для харчування 
та манежі. Всього передано за 
квітень гуманітарної допомоги 
на загальну суму у 13 тисяч 
гривень.

Червонохрестовці на 
Тернопільщині вже 15 рік 
поспіль організовують збір та 
передачу святкових наборів 
для самотніх літніх людей. 
Цього разу волонтери передали 
продуктові набори для 280 
пенсіонерів.
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Волонтерка Товариства 
Червоного Хреста України взяла 
участь у заході, що відбувся у 
прямому ефірі, присвяченому 
Всесвітньому дню Червоного 
Хреста і Червоного Півмісяця. 
Модератором стріму виступив 
Президент Міжнародної 
Федерації Товариств Червоного 
Хреста і Червоного Півмісяця 
Франческо Рокка. Марія 
Балазюк, волонтерка з міста 
Красноград, розповіла про свою 
роботу в Червоному Хресті 
України, а також зіграла для 
глядачів на фортепіано.

Вперше в Україні стартує 
проєкт «Твій шлях» – 
профільне навчання зі 
шкільної парти. Участь у 
презентації нового проєкту, що 
відбулася на початку травня у 
Кропивницькому, брали участь 
міська влада,  представники 
МВС, ДСНС, поліції, ГО «SETU», 
уповноважена Президента з 
питань волонтерської діяльності 
та генеральний директор 
Товариства Червоного Хреста 
України.

Алла Новікова, співробітниця 
Запорізького Червоного Хреста, 
отримала медаль ім.Флоренс 
Найтінгейл за активність під час 
збройних конфліктів та стихійних 
лих, а також у сферах охорони 
здоров’я та медичної освіти. Таку 
медаль у цьому році отримали 25 
видатних медсестер з 18 країн. 
Медаль ім.Флоренс Найтінгейл 
— нагорода, заснована МКЧХ в 
1912 р. для медичних сестер і 
санітарок, які співпрацюють з 
Національними товариствами. 

Волонтери Червоного Хреста 
України підтримують пацієнтів, 
які амбулаторно лікуються 
від туберкульозу. Проєкт 
залучив до медико-соціального 
супроводу понад 500 пацієнтів 
з туберкульозом. Червоний 
Хрест України у партнерстві з 
Альянсом громадського здоров’я 
направляють зусилля на 
зменшення рівня захворюваності 
на туберкульоз, підтримуючи 
контрольоване амбулаторне 
протитуберкульозне лікування.
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Червоний Хрест України та 
ROZETKA ініціювали акцію 
«Благодійний продуктовий 
набір», щоб кожен бажаючий 
міг підтримати соціально 
незахищені верстви населення.
На сайті ROZETKA можна 
онлайн оплатити набір 
продуктів тривалого зберігання, 
а наші волонтери доставлять їх 
людям із соціально вразливих 
верств населення.

Procter & Gamble та Червоний 
Хрест України підтримують 
медичну спільноту України 
та передали медикам понад 
10 тисяч одиниць засобів 
індивідуального захисту для 
допомоги у боротьбі з пандемією: 
респіратори типу FPP3, захисні 
багаторазові костюми, окуляри та 
антисептики.

Готуючись до пляжного сезону, 
ТЧХУ проводить навчання 
лайфгардів у Києві. 12-ти 
годинна програма з першої 
допомоги є частиною підготовки 
рятувальників. Вже четвертий рік 
вони регулярно оновлюють та 
отримують нові знання з надання 
першої допомоги, ретельно 
вивчаючи теоретичні питання та 
відпрацьовують їх за допомогою 
сучасних засобів на практиці.

Червоний Хрест України у 
співпраці з Центром громадського 
здоров’я інформують населення 
про вакцини від COVID-19, їх 
ефективність, етапи вакцинації 
та спростовують деякі найбільш 
поширені міфи про небезпеку 
вакцин. Так, для мешканців 
смт. Щербинівка та медичних 
працівників місцевої амбулаторії 
червонохрестовці провели 
освітню сесію.  

У Миколаєві пройшла 
підготовка 17 представників 
місцевих та обласних 
організацій, Національного 
комітету, різних відділів 
та напрямків діяльності 
Товариства для проведення 
оцінки організаційного 
потенціалу місцевої організації 
(ВОСАF). Це є важливою 
умовою універсального й 
інтегрального підходу до 
розвитку місцевих організацій. 
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Луганська обласна 
організація ТЧХУ зустрілася 
з представниками місцевої 
влади для вирішення питання 
щодо належного використання 
символіки Червоного Хреста. 
Використання зображення 
у вигляді хреста червоного 
кольору дозволено національним 
законодавством України та 
міжнародними угодами тільки 
Товариству Червоного Хреста і 
його представництвам в Україні.

Червоний Хрест України 
розпочав співпрацю з 
кросплатформінговим медіа 
«#ШоТам». Найближчим часом 
на сторінках Товариства 
з’являтимуться тематичні 
відеоролики, які розкажуть 
про діяльність Червоного 
Хреста та його можливості. 
Перше відео розказує історію 
волонтерки Наталії Лихачової, 
яка у небезпечній ситуації в 
маршрутці врятувала пасажирів.

Інструктори з першої 
психологічної допомоги 
Червоного Хреста України 
провели 8-годинний тренінг з 
першої психологічної допомоги 
для волонтерів Маріупольської 
міської організації та членів 
Загону швидкого реагування 
Донецької обласної організації 
Червоного Хреста України.

На Вінниччині волонтери 
провели на свіжому повітрі квест 
для родин демобілізованих 
військовослужбовців та 
внутрішньо переміщених осіб. 
Вінницька обласна організація 
Червоного Хреста України 
підготувала локації із цікавими 
завданнями, спортивні ігри, 
вправи на згуртованість, аби 
об’єднати родини та покращити 
їх психоемоційний стан.

Волонтери Подільської районної 
організації Червоного Хреста в 
м.Києві регулярно проводять 
акцію «Бохо-стайл». Людям, 
які тимчасово опинилися без 
місця проживання, волонтери 
передають чистий сезонний одяг, 
а спільно з місцевою владою, 
благодійними організаціями та 
активістами – організовують для 
бездомних гарячі обіди.
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Мирноградська міська 
організація Товариства 
Червоного Хреста України 
передала візочок для 
перевезення пацієнтів, які 
лікуються від COVID-19, до 
опорної лікарні міста. Також 
завдяки співпраці Червоного 
Хреста України та компанії 
Procter & Gamble медичні 
працівники 8 областей країни 
продовжують отримувати 
засоби індивідуального захисту.

У столиці вночі Загони швидкого 
реагування Червоного Хреста 
України взяли участь у 
антитерористичних навчаннях 
на об’єктах метрополітену, 
де відпрацьовували навички 
сортування постраждалих, 
їхню евакуацію, взаємодію з 
працівниками екстреної медичної 
допомоги. Також розгорнули 
сортувальний намет і намети для 
підтримки постраждалих.

У Кривому Розі та Миколаєві 
пройшли тренінги з управління 
ризиками надзвичайних ситуацій, 
де учасники отримали нові 
знання, які закріпили практично. 
Дніпропетровська і Миколаївська 
обласні організації Товариства 
отримали набори з першої 
допомоги, першої психологічної 
допомоги та необхідне 
екіпірування для безпечного 
і ефективного реагування на 
надзвичайні ситуації.

До Міжнародного дня захисту 
дітей волонтери Червоного Хреста 
України організували тематичні 
заходи, аби забезпечити дітям 
святковий настрій та подарувати 
теплі емоції, посмішки й подарунки. 
Наприклад, червонохрестовці 
на Одещині відвідали малечу 
з дитячого будинку, а з дітьми 
ВПО – влаштували екскурсію до 
дельфінарію.   

Волонтери продовжують 
протидіяти поширенню COVID-19: 
проводять інформаційні сесії 
серед студентів та медиків,  
забезпечують населення ЗІЗ, 
беруть участь у дослідженнях 
імунітету до коронавірусу SARS-
CoV-2, проводять соціологічні 
опитування, підтримують 
медичну спільноту.
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На сході країни Червоний Хрест 
реалізує проєкт «Відновлення 
засобів до існування та 
задоволення основних потреб 
у сфері охорони здоров’я 
в Донецькій та Луганській 
областях шляхом стійкої та 
гендерно-чутливої підтримки». 
221 домогосподарство 
отримало грантову допомогу 
для розбудови власного 
виробництва, а мобільна 
медична бригада у 15 віддалених 
селах Донецької області 
забезпечує медико-діагностичні 
послуги літніх людей.

До Всесвітнього дня донора 
в.о. президента Товариства 
Червоного Хреста України 
Поліщук Микола Єфремович 
розповів у щоденній 
прямоефірній програмі 
«Суспільна студія» на телеканалі 
«UA: Перший» про безоплатне 
донорство крові.

Інструктори з першої 
психологічної допомоги 
Червоного Хреста України 
провели 8-годинний тренінг з 
першої психологічної допомоги 
для волонтерів Маріупольської 
міської організації та членів 
Загону швидкого реагування 
Донецької обласної організації 
Червоного Хреста України.

16 червня волонтер Загону 
швидкого реагування Червоного 
Хреста України Ілля Багута 
двічі за день надавав першу 
допомогу людям. Спершу на 
виставці допоміг людині, в 
якої виникло запаморочення, 
а ввечері – зупинив зовнішню, 
небезпечну для здоров’я, 
кровотечу у постраждалого від 
ДТП мотоцикліста. 

На початку червня вийшло 
нове відео у співпраці 
Червоного Хреста України та 
кросплатформінгового медіа 
«#ШоТам». Цього разу у сюжеті 
розповідають про діяльність 
Патронажної служби Товариства 
на прикладі Наталі Литвинової з 
Херсонщини. Жінка більше  
3 років кожного дня відвідує  
7 людей, здебільшого самотніх 
та літніх.
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Напередодні Дня медичного 
працівника в.о. Президента 
Товариства Червоного Хреста 
України Микола Поліщук 
відвідав церемонію відкриття 
пам’ятного знаку медичним 
працівникам, які пожертвували 
своїм життям у боротьбі з 
пандемією COVID-19 в Україні. 
Захід відбувся на території 
Київської міської клінічної 
лікарні №4.

Волонтери Загону швидкого 
реагування Червоного Хреста 
України чергували на місці 
вибуху житлового будинку 
у с. Білогородка Київської 
області: розгорнули 2 пункти 
гідратації, пункт підзарядки 
мобільних засобів. 8 волонтерів 
надавали першу допомогу та 
першу психологічну допомогу 
постраждалим та рятувальникам.

У селі Співаківка, що на 
Луганщині за 50 кілометрів 
від лінії конфлікту, вже другий 
рік існує дружній простір для 
дозвілля людей поважного 
віку. Червоний Хрест України 
та місцева влада підтримали 
мешканців та допомогли 
реалізували їх мрію. Про це 
розповідає відеоролик медіа 
«ШоТам».

У червні спеціалісти Червоного 
Хреста України провели 
тренінги з першої психологічної 
допомоги для партнерів 
технічної робочої групи з 
питань психічного здоров’я 
та психосоціальної підтримки 
в Україні. Робочу групу 
очолюють представники ВООЗ, 
Міжнародного Медичного 
Корпусу в Україні. Всього взяли 
участь близько 50 учасників. 
Велику увагу приділяли 
питанням підтримки вразливих 
верств населення в умовах 
пандемії COVID-19.
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За підтримки фонду USAID 
Україна Херсонська обласна 
організація Червоного Хреста 
України допомагає хворим на 
туберкульоз у різноманітному 
вигляді: оформлення 
документів, допомога у 
працевлаштуванні, психологічні 
та юридичні консультації, видача 
продуктових та гігієнічних 
наборів, відшкодування 
транспортних витрат тощо. Така 
підтримка значно заохочує 
людей дотримуватися терапії та 
покращує комфорт життя.

На вершині найбільшої в Україні 
гори Говерла тренерка з першої 
допомоги Закарпатської обласної 
організації Товариства Червоного 
Хреста України провела майстер-
клас з основ надання першої 
допомоги.

Кросплатформінгове медіа 
«#ШоТам» у співпраці з 
Червоним Хрестом України 
випустило чергове відео про 
рівних інструкторів YABC, 
які популяризують культуру 
ненасильства та миру.

Фахівці та волонтери Служби 
розшуку і психосоціальної 
підтримки Львівської обласної 
організації ТЧХУ провели зустріч 
для сімей, чиї рідні зникли 
безвісти через події на Сході 
країни: учасники ознайомилися 
з методами подолання стресу 
та взяли участь у творчому 
майстер-класі. Частину 
виготовлених робіт передали 
для тих родин, які не змогли бути 
присутніми на зустрічі. 

До розгляду на засіданні 
Верховної Ради України внесли 
Законопроєкт № 5061, який 
надає право на передачу ТЧХУ 
та його місцевим організаціям 
в оренду державного та 
комунального майна без 
проведення аукціону. Таку 
можливість держава надає 
за умови збереження і 
використання орендованих 
приміщень для ведення нашої 
статутної діяльності.
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Заступник Секретаря РНБО 
Олексій Соловйов провів зустріч 
з Уповноваженою Президента 
України з питань волонтерської 
діяльності Наталією 
Пушкарьовою, заступником 
директора Європейського 
регіонального офісу МФЧХ 
і ЧП Ельханом Рахімовим, 
головою делегації МФЧХ і ЧП 
в Україні Георгієм Гігіберія 
і генеральним директором 
Національного комітету ТЧХУ 
Максимом Доценко. Сторони 
провели коротку дискусію щодо 
нинішньої ситуації з COVID-19 
в Україні та про успіхи спільної 
діяльності, а також обговорили 
можливості посилення 
співпраці.

На Сході країни близько 600 
тисяч людей проживають 
вздовж лінії розмежування. 
Крім небезпеки збройного 
конфлікту, тут зберігається 
несприятлива екологічна та 
промислова ситуація, проблеми 
із забезпеченням комунальних 
послуг, наданням медичної 
допомоги. Червоний Хрест 
допомагає і підтримує людей, 
які проживають у Донецькій та 
Лугансткій областях: волонтери 
проводять тренінги з першої 
допомоги, першої психологічної 
допомоги, тренінги по зниженню 
ризиків надзвичайних ситуацій.

На ХХІІ З‘їзді ТЧХУ відбулося 
обрання представників вищого 
керівництва: Президентом 
ТЧХУ – Поліщука Миколу, 
чотирма Віце-Президентами 
ТЧХУ – Пришко Валентину, Сабо 
Іванну, Розенка Павла, Богдана 
Олександра. Новими членами 
Ревізійної комісії було обрано 
Шендрик Світлану, Лисенко 
Ольгу, Богданова Євгена, 
Корогот Тетяну та Титикала 
Володимира. Генеральним 
директором Національного 
комітету залишається Максим 
Доценко. Також на З‘їзді було 
ухвалено Звіт про діяльність 
ТЧХУ за 2016-2020 рр. та Звіт 
про роботу Ревізійної комісії 
ТЧХУ. Також затвердили 
Протокол внесення змін та 
доповнень до Статуту ТЧХУ в 
його новій редакції.
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У ТЧХУ працює лінія підтримки 
«Давай поговоримо». За 
номером 0 800 331 800 можна 
записатися на безкоштовну 
консультацію до психолога, 
який допоможе впоратися 
з емоційним виснаженням, 
яке виникло через пандемію 
COVID-19. Спеціалісти надають 
психосоціальну підтримку 
працівникам медичних 
установ, військовослужбовцям, 
ветеранам ООС/АТО та 
працівникам соціальних служб.

7 червня 2021 року розпочалося 
перше в Україні метрологічне 
дослідження для визначення 
частки загального населення, 
що має антитіла до збудника 
COVID-19. Дослідження 
проводилося за координації 
Центру громадського здоров’я 
України та за підтримки ТЧХУ. Так, 
за попередніми результатами, 
не менше 40% українців мають 
антитіла до SARS-CoV-2.

Випущено статтю «Об’єднатися 
заради гуманності: досвід 
викладання Міжнародного 
гуманітарного права військовим 
капеланам». Автори статті 
– Тимур Короткий, радник 
Президента ТЧХУ з питань 
міжнародного гуманітарного 
права і завідувач кафедри 
міжнародного права та 
порівняльного права НАУ, 
та В’ячеслав Майєвський, 
міжнародний юрист і 
національний координатор з 
міжнародного гуманітарного 
права ТЧХУ. 

Компанія Метінвест передала 
будівельні матеріали для ремонту 
офісу ТЧХУ на вулиці Пушкінській 
в Києві з метою запобігання 
зсуву ґрунту та пошкодженню 
пам’ятника архітектури.

Кросплатформінгове медіа 
«#ШоТам» випустило чергове 
відео про діяльність ТЧХУ. У 
сюжеті розповідається історія 
волонтерки з Криворізької 
організації ТЧХУ, яка вдало 
поєднує особисте життя та 
допомогу людям у вільний час.
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Служба розшуку Товариств 
Червоного Хреста України в 
Харківській області та Польщі 
серед невідомих солдат 
знайшла дані про долю батька 
Лариси Юхимівни Тереховой, 
яка шукала свого батька 
декілька десятків років. 

Волонтери Харківської обласної 
організації ТЧХУ провододять 
регулярні спортивні заходи: 
настільний теніс, вправи 
на баланс, координацію, 
витривалість, організовують 
спільні пробіжки тощо. На 
заходи долучають вперше чергу 
вразливі верстви населення: 
малозабезпечені родини, 
багатодітні сім’ї, внутрішньо 
переміщених осіб тощо. 

Волонтерський відділ ТЧХУ 
організував Літній табір 
волонтерів: протягом трьох 
днів 39 волонтерів з 13 
областей обмінювалися 
досвідом, здобували нові 
практичні та теоретичні 
навички, вдосконалювали 
свої особисті якості, ділилися 
ідеями та продумувати соціальні 
проекти для кращої діяльності 
Товариства на місцевих рівнях. 

До Міжнародного дня захисту 
дітей волонтери Червоного Хреста 
України організували тематичні 
заходи, аби забезпечити дітям 
святковий настрій та подарувати 
теплі емоції, посмішки й подарунки. 
Наприклад, червонохрестовці 
на Одещині відвідали малечу 
з дитячого будинку, а з дітьми 
ВПО – влаштували екскурсію до 
дельфінарію.   

У Києві відкрилась фотовиставка 
«Мої діти не бачили мирного 
неба», присвячена дітям, які 
народились в умовах збройного 
конфлікту на сході України. 
Виставка розкриває історії 
сімей, діти в яких народилися 
і вже стали школярами під час 
ведення бойових дій. 
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Волонтери Загонів швидкого 
реагування НК ТЧХУ чергували 
під посольством Білорусі та 
надавали першу допомогу 
постраждалим під час 
вшанування пам’яті загиблого 
білоруського активіста Віталія 
Шишкова.

Закарпатська обласна організація 
ТЧХУ за підтримки Угорського 
Червоного Хреста передала 
медичним і соціальним установам 
250 тисяч захисних масок. 

Відбулася ІІІ Літня школа з 
першої допомоги за участю 
міжнародних експертів у Полтаві 
з 9 по 15 серпня. Учасники 
Літньої школи організовували 
6 паралельних тренінгів для 
представників місцевих 
об’єднаних територіальних 
громад, журналістів і 
представників обласної 
державної адміністрації.

Презентація міні-проектів 
від школярів Донецької та 
Луганської областей, які беруть 
участь у проекті «Безпечні 
школи: Молодь у дії». Проекти 
спрямовані на розвиток шкіл, у 
яких вони навчаються.

Співробітники та волонтери 
ТЧХУ спілкуються з 
населенням та поширюють 
друковані матеріали про 
вакцинацію від COVID-19.

Волонтери та працівники ЗШР  
Червоного Хреста України 
надали допомогу евакуйованим 
мешканцям з Афганістану: 
83 особи, зокрема 8 українців 
та громадяни інших держав 
попросили про термінову 
евакуацію.

14 серпня  ЗШР Івано-Франківської 
ОО ТЧХУ спільно з рятувальними 
службами здійснювали пошукові 
роботи хлопчика 2015 р.н. Всього 
було залучено до пошукових робіт 
245 осіб, 25 од. техніки, 7 собак та 
квадрокоптер.
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Фахівці ТЧХУ провели дводенний 
тренінг з міжнародного 
гуманітарного права для 
представників обласних інститутів 
післядипломної педагогічної 
освіти, центрів професійного 
розвитку вчителів, викладачів 
закладів шкільної та вищої 
освіти, а також волонтерів ТЧХУ, 
які є тренерами з Міжнародного 
гуманітарного права.

Червоний Хрест України 
отримав сертифікати атестації 
програм з першої допомоги 
від Глобального референc-
центру Міжнародної Федерації 
Товариств Червоного Хреста і 
Червоного Півмісяця. 

Вийшов сюжет про діяльність 
членів Консорціуму щодо 
посилення спроможності до 
зниження ризику катастроф 
в регіонах, постраждалих від 
конфлікту на сході України, 
з метою зниження ризиків 
і захисту навколишнього 
середовища на територіях. 

21-25 серпня відбулася VIII 
щорічна зустріч ЗШР ТЧХУ, 
яка зібрала більше 100 
волонтерів з різних куточків 
країни для теоретичних та 
практичних сесій від ТЧХУ з 
метою покращення навичок 
реагування на надзвичайні 
ситуації й підвищення 
потенціалу загонів швидкого 
реагування. 

В рамках Всеукраїнського 
Форуму Україна 30 
«Захисники, там де ми - 
там Україна!» відбувся IV 
Міжнародний волонтерський 
та ветеранський форум, в 
якому взяв участь президент 
ТЧХУ Микола Поліщук. На 
заході обговорювалися різні 
гуманітарні питання, в тому 
числі і про волонтерську 
діяльність, міжнародне 
гуманітарне право тощо.

Червоний Хрест України надавав 
допомогу пасажирам, які прибули 
23 серпня у Бориспіль на третьому 
рейсі із Кабула. На борту було 
близько 100 пасажирів, зокрема,  
27 дітей. Надавали першу 
допоомогу та забезпечували 
засобами першої необхідності. 
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ТЧХУ надало допомогу 
евакуйованим пасажирам 
з Ісламської Республіки 
Афганістан, які прибули 22.08 
в аеропорт Бориспіль. Понад 
80 пасажирів були на борту 
українського військово-
транспортного літака Іл-76МД 
Повітряних сил Збройних 
Сил України, з них 31 є 
громадянами України. ЗШР 
забезпечив перекладача, 
надавав першу допомогу, 
засоби першої необхідності. 

За підтримки Червоного Хреста 
України З 16 серпня  2021 
року розпочало роботу дитяче 
відділення у Всеукраїнському 
центрі комплексної реабілітації 
для осіб з інвалідністю, що 
розташоване у селі Лютіж.

Під час тривалих святкових 
вихідних з нагоди Дня 
незалежності волонтери ЗШР 
з Києва, Запоріжжя, Ужгороду, 
Житомиру, Луганську, Одеси 
об’єдналися разом у столиці, 
аби бути поруч і підтримувати 
людей на святковому параді та 
концерті. В інших містах країни 
ЗШР також патрулювали та 
надавали при потребі прошу 
допомогу. 

28 серпня до Міжнародного 
аеропорту «Бориспіль» 
прибули три чергових літаки, 
які евакуювали з Афганістану 
– загалом 360 осіб. Серед 
евакуйованих було близько 
80 громадян України та понад 
50 дітей. Волонтери Загону 
швидкого реагування оперативно 
долучилися до зустрічі 
евакуйованих в аеропорті: 
надавали першу допомогу та 
засоби першої необхідності. 

Підготовлено матеріали 
про реалізацію з 2018 
року Данським Червоним 
Хрестом в Україні проєкту 
«Сприяння захисту, добробуту 
та соціальній згуртованості 
в Україні» за підтримки 
Міністерства закордонних 
справ Данії та внесків місцевих 
організацій Данського 
Червоного Хреста.
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Близько тисячі господарств 
найбільш вразливих груп 
населення стали учасниками 
Програми від ТЧХУ 
«Підтримка розбудови доходу 
домогосподарств - реагування 
на Covid-19». За підтримки 
МФЧХ і ЧП програма надає 
домогосподарствам грошові 
гранти для розпочатку або 
відновлення своєї діяльності. 
За 2017-2020 роки було 
надано підтримку 938 
домогосподарствам – 3129 
осіб отримали допомогу у 
еквіваленті 29 923 тис. грн.

ТЧХУ та Інтернет-магазин 
«Епіцентр» запустили благодійну 
акцію «Портфелик надії». Її мета 
— допомогти дітям із сімей, що 
опинилися у складних життєвих 
обставинах, зібрати шкільне 
приладдя.

Для безпечного прийому 
хасидських паломників в Умані 
були встановлені намети ТЧХУ, 
де бажаючі отримували засоби 
індивідуального захисту, 
інформацію та допомогу. 
Центр громадського здоров’я 
доставив майже 20 тисяч 
антисептиків і 190 тисяч 
медичних масок. 

Подільська районна організація 
ТЧХУ міста Києва запустила 
акцію «Хочу до школи, як усі!», де 
кожен бажаючий міг придбати 
необхідні шкільні канцтовари 
і передати їх потребуючим 
родинам. Благодійну ініціативу 
підтримала мережа оптової 
торгівлі METRO Cash & Carry 
Ukraine, також до акції долучилася 
ІТ-компанія «Elex» та небайдужі 
громадяни. Всього зібрали 70 
наборів шкільних канцтоварів.

Президент ТЧХУ та Головний 
фахівець Служби розшуку брали 
участь у прес-конференції, 
присвячену актуальній 
проблемі – безвісти зниклі 
через конфлікт на сході України. 
Організаторами конференції 
були представники МКЧХ, 
які разом з сім’ями зниклих 
безвісти намагалися віднайти 
шляхи вирішення цих питань. 
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ТЧХУ створило серію 
анімаційних роликів про 
вакцинацію від COVID-19. Відео 
надають найнеобхіднішу та 
найактуальнішу інформацію 
населенню для того, щоб 
люди були максимально 
проінформованими та 
впевненими щодо прийняття 
свого рішення про вакцинацію. 
Відео розроблені агенцією 
соціальних змін Nudge та у 
координації з Комунікаційним 
центром вакцинації від COVID-19 
Центру громадського здоров’я 
МОЗ України.

ТЧХУ провело 
загальнонаціональний семінар з 
обміну досвіду у рамках діяльності 
напрямку «Психосоціальна 
підтримка». 16 найактивніших 
волонтерів і координаторів 
напрямку з 7 регіонів України 
брали участь у семінарі з обміну 
досвіду. 

За підтримки Данського 
Червоного Хреста 7-10 вересня 
ТЧХУ організувало проведення 
тренінгу для інструкторів з 
психосоціальної підтримки. 
Інструкторська команда з ПСП 
поповнилася 10 інструкторами 
з Київської, Херсонської, 
Миколаївської, Харківської, 
Донецької та Львівської 
областей. 

Проведено безкоштовний онлайн 
майстер-клас з першої допомоги 
від ТЧХУ до Всесвітнього дня 
першої допомоги. Майстер-
тренер, керівник Департаменту 
першої допомоги ТЧХУ Надія 
Ямненко розповіла про принципи 
надання першої допомоги, першу 
допомогу у разі опіків тощо. 

Волонтери ТЧХУ 6-10 вересня 
брали участь у тренінгу 
зі зменшення ризиків 
надзвичайних ситуацій. 
Під час програми учасники 
вчилися проводити аналіз 
загроз, вразливостей, ресурсів, 
служб та організацій на місцях 
надзвичайних ситуацій і 
відпрацьовували нанесення 
отриманої інформації на карту. 
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До Всесвітнього дня надання 
першої допомоги волонтери 
ТЧХУ проводили тематичні 
заходи, майстер-класи та 
тренінги в різних куточках 
країни. Основна мета заходів 
– надати людині можливість 
отримати навички та знання з 
першої допомоги, які можуть 
стати у нагоді під час кризових 
ситуацій. 

Кожної другої суботи вересня 
по всьому світу відзначають 
Всесвітній день надання першої 
допомоги. Цьогорічна тема – 
«Будь героєм першої допомоги у 
школі та у своїй громаді!». В різних 
країнах звертали увагу суспільства 
про важливість навчання дітей 
навичкам надання першої 
допомоги.

ТЧХУ брало участь в урочистому 
відкритті нової спортивної 
школи для дітей із соціально-
незахищених родин, яку 
розвиває на території України 
Компанія «Епіцентр» та ГО 
«Епіцентр дітям». Генеральний 
директор НК ТЧХУ Максим 
Доценко привітав багаторічного 
партнера із значущою подією. 

ЗШР (Київський та 
Бориспільський) ТЧХУ брали 
участь у повномасштабному 
навчанні аварійно-рятувальних 
служб у Міжнародному аеропорту 
«Бориспіль». Волонтери 
евакуйовували пасажирів з 
крила літака, транспортували їх 
до сортувальних майданчиків 
та надавали їм першу допомогу. 
Всього було задіяно у навчаннях 
близько 10 волонтерів та 2 
одиниці техніки. 

Волонтери і співробітники 
ТЧХУ на Дніпропетровщині 
регулярно вдосконалюють 
свої вміння та навички 
реагування на надзвичайні 
ситуації. Спільні навчання з 
рятувальниками дозволяють 
розібрати алгоритми надання 
швидкої командної роботи, 
що дозволить врятувати 
постраждалих від небезпеки.
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До Всесвітнього дня надання 
першої допомоги волонтери 
ТЧХУ проводили тематичні 
заходи, майстер-класи та 
тренінги в різних куточках 
країни. Основна мета заходів 
– надати людині можливість 
отримати навички та знання з 
першої допомоги, які можуть 
стати у нагоді під час кризових 
ситуацій. 

Червоний Хрест України запустив 
два опитування у соціальних 
мережах: «Чи вакциновані ви?», 
«Ваш досвід вакцинації».

Служба розшуку ТЧХУ у 
Міжнародний день зниклих 
безвісти різноманітними 
способами намагалась 
підтримати родини, чиї рідні 
зникли безвісти у зв’язку зі 
збройним конфліктом, який вже 
восьмий рік триває в Україні: 
інформувала про проблему,  
проводила інформаційні акції, 
організовувала зустріч з родинами 
зниклих безвісти та надавала 
гуманітарну підтримку тим сім’ям, 
які цього потребують тощо. 

17 вересня у прес-центрі 
Луганської обласної державної 
адміністрації відбулася зустріч 
представників місцевої 
влади та Луганської обласної 
організації ТЧХУ з делегацією 
Австрійського Червоного Хреста, 
де обговорювались питання 
подальшого співробітництва 
у сфері охорони здоров’я 
та гуманітарної допомоги 
населенню, яке проживає 
вздовж лінії розмежування.

Волонтери ТЧХУ продовжують 
інформаційно-просвітницьку 
діяльність щодо вакцинації: 
спілкуються з населенням, 
поширюють друковані 
матеріали, проводять зустрічі 
з медичним персоналом, 
організовують інформаційні 
зустрічі у навчальних закладах, 
проводять моніторинг роботи 
Центрів вакцинації населення 
на території міст тощо. 
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Згідно дослідження Zagoriy 
Foundation ТЧХУ є однією з 
впізнаваніших організацій 
з високим рівнем довіри! У 
дослідженні «Благодійність 
очима українців 2021» українці 
чули про діяльність ТЧХУ 
(57% серед опитувальних), 
Товариство має високий 
ступінь довіри серед 
опитувальних людей від 80 до 
90%, що у таблиці дослідження 
посідає друге місце серед 15 
благодійних фондів.

Волонтери ТЧХУ долучилися до 
еко-толоки і допомогли прибрати 
у парках, біля озер та, наприклад, 
у Києві, на берегах Дніпра. 
Також екологічні акції ініціювали 
волонтери в різних куточках країни. 

У Міжнародний день жестових 
мов, волонтери Тернопільської 
обласної організації ТЧХУ 
провели майстер-клас з навичок 
надання першої допомоги для 
учнів спеціалізованої школи, 
які мають порушення слуху. 
Майстер-клас супроводжувався 
сурдоперекладом. 

Інструктори ТЧХУ провели до 
Міжнародного дня жестових 
мов тренінг з першої допомоги 
для людей з порушенням 
слуху, який супроводжувався 
сурдоперекладом.

Волонтери ТЧХУ продовжують 
інформаційно-просвітницьку 
діяльність щодо вакцинації: 
спілкуються з населенням, 
поширюють друковані 
матеріали, проводять зустрічі 
з медичним персоналом, 
організовують інформаційні 
зустрічі у навчальних закладах, 
проводять моніторинг роботи 
Центрів вакцинації населення 
на території міст тощо. 

ТЧХУ продовжує інформаційно-
просвітницьку діяльність 
щодо вакцинації від COVID-19: 
розповсюджує серед населення та 
організацій інформаційні плакати 
і листівки, діляться інформацією 
про склад вакцин, їх дію, можливі 
побічні реакції та де пройти 
вакцинацію. 
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25-26 вересня в м.Очаків, 
Миколаївської області, у 
рамках реалізації проекту 
«Підвищення потенціалу ТЧХУ 
в управлінні у надзвичайних 
ситуаціях» відбулися 
Міжрегіональне польове 
навчання з реагування на 
надзвичайні ситуації для 
волонтерів ЗШР та обласних 
організацій Товариства, де 
учасники здобували нові 
знання та обмінювалися 
досвідом. 

ЗШР ТЧХУ надавав допомогу 
евакуйованим пасажирам із 
Кабулу, які прибули 23 вересня 
до Міжнародного аеропорту 
«Бориспіль»: першу допомогу, 
продукти харчування і засобами 
індивідуального захисту, 
організував надання першої 
психологічної допомоги, 
послуги перекладача та роботу 
пунктів підзарядки мобільних 
телефонів, каремати, теплі 
ковдри та організував окреме 
приміщення для відпочинку 
вагітній жінці.

Червоний Хрест України 
підтримав Кліматичний марш 
2021, яку організувала ГО 
«Екодія». Волонтери ЗШР НК 
ТЧХУ долучилися до супроводу 
події і надавали постраждалим 
першу допомогу. 

8 волонтерів ТЧХУ їздили до 
Данії - ділитися своїм досвідом 
волонтерської діяльності та 
запозичувати іноземний. Поїздка 
відбулася у рамках проєкту 
«Молодіжні лідери України», 
і вона стала винагородою і 
мотивацією до подальшого 
плідного волонтерства для 
молодіжних лідерів проєкту, 
що були найбільш завзятими 
та активними протягом його 
реалізації.

Волонтери ТЧХУ брали участь 
у проведенні Всесвітнього дня 
серця: провели майстер-клас 
з першої допомоги для всіх 
бажаючих. Слухачі прийняли 
активну участь у практичному 
відпрацюванні отриманих 
теоретичних знань.
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13 жовтня відзначався 
Міжнародний день із зменшення 
небезпеки стихійних лих. 
Консорціум зі зменшення 
ризиків під  керівництвом ACTED 
разом з ІMPACT, БФ «Право на 
захист», Товариством Червоного 
Хреста України та Данським 
Червоним Хрестом, у відео 
представили результати своєї 
діяльності. 

24 жовтня фахівці відділу 
психосоціальної підтримки 
провели практичний семінар 
«Психосоціальна підтримка 
у надзвичайних ситуаціях» 
для членів загону швидкого 
реагування Луганської обласної 
організації Червоного Хреста 
України.

На Луганщині у м. Сєвєродонецьк 
18-22 жовтня тренери відділу 
психосоціальної підтримки 
НК ТЧХУ провели тренінг 
для інструкторів з Першої 
психологічної допомоги. Участь 
у навчанні брали волонтери 
та співробітники Червоного 
Хреста Донецької, Луганської та 
Харківської областей. Загалом 
долучилися до тренінгу 10 осіб.

ТЧХУ 20 жовтня брало 
участь у круглому столі 
«Особливості здійснення 
освіти з міжнародного 
гуманітарного права та прав 
людини в умовах збройного 
конфлікту на території України». 
Обговорювалися питання 
можливості викладання тем з 
МГП у закладах освіти України.

Червоний Хрест України підписав 
Меморандум про співпрацю 
з Громадською спілкою 
«Міжнародна асоціація сприяння 
сталому розвитку Півдня України 
«Євростратегія» та Громадською 
спілкою «Рада соціального 
інвестування». 
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