
redcross.org.ua     Мрій! Приєднуйся! Дій!   / redcrossukraine

Дайджест
Жовтень - Грудень 2020

У Міжнародний день людей 
похилого віку співробітники 
і волонтери Тернопільської 
обласної організації 
Товариства Червоного 
Хреста України за підтримки 
небайдужих людей підготували 
смачні та корисні подарунки 
для місцевих жителів (овочі, 
фрукти, печиво та підковдри).   

1 та 2 жовтня Червоний 
Хрест України провів 
семінар з Міжнародного 
гуманітарного права (МГП) 
для капеланів, що приїхали 
з різних регіонів України. 
Даний захід став початком 
дружніх взаємовідносин і 
налагодження подальшої 
співпраці між Червоним 
Хрестом України і військовими 
священниками. 

3 і 4 жовтня були проведені 
завершальні Регіональні 
асамблеї для волонтерів 
з Дніпропетровської, 
Запорізької та інших областей. 
Протягом 2 днів учасники 
обмінювалися досвідом, 
відвідували інформаційні сесії, 
обговорювати актуальні для 
них питання та планували 
діяльність.

Червоний Хрест України 
підписав Меморандум з 
інформаційним порталом 
«Україна по-арабськи». 
Нашими цілями є реалізація 
проєктів на території 
України, що спрямовані 
допомагати незахищеним 
верствам населення та тим, 
хто постраждав внаслідок 
надзвичайних ситуацій та під 
час пандемії коронавірусної 
інфекції. 
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Волонтери загону швидкого 
реагування, організували 
намет з усім необхідним, аби 
мешканці багатоквартирного 
будинку, де стався вибух, 
мали змогу почекати під час 
демонтажу будівлі. При потребі 
волонтери були готові надавати 
першу допомогу та першу 
психологічну допомогу. 

Успішна реалізація проєкту 
«Дитяча академія першої 
допомоги» мотивує наших 
колег: у жовтні запустила 
школу першої допомоги для 
дітей Криворізька організація 
Товариства Червоного Хреста 
України. Школярі відвідали 
навчальний майстер-клас з 
першої допомоги та у кінці 
зустрічі обговорили подальші 
заняття.  

Товариство Червоного Хреста 
України допомагє у ліквідації 
наслідків пожеж на Луганщині. 
Червонохрестовці допомогли 
заселитися та розміститися 
постраждалим у гуртожитках; 
збирали і видавали гуманітарну 
допомогу, надавали першу 
допомогу і першу психологічну 
допомогу.

Протягом 20-21 жовтня керівник 
Департаменту управління 
надзвичайними ситуаціями 
НК ТЧХУ Ілля Михайлов разом 
з учасниками V Міжнародної 
конференції з питань цивільно-
військового співробітництва 
обговорювали тенденції 
розвитку системи захисту 
цивільного населення в умовах 
сучасних збройних конфліктів.

ТЧХУ спільно з УАЛ, 
Міністерством молоді та 
спорту України і партнерами 
запустило проєкт “Молодіжні 
лідери України” у рамках 
ініціативи “Волонтерство – 
це твій ПЛЮС”. Проєкт буде 
реалізовуватися протягом 
2020-2021 років у Харківській 
і Дніпропетровській областях, 
а потім поширюватиметься в 
інших регіонах України.
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ТЧХУ у співпраці з 
інформаційним порталом 
«Україна по-арабськи», ГО 
«Арабський дім» та інші 
зібрали 100 мішків-рюкзаків 
для дітей, які опинились у 
складних життєвих ситуаціях, 
наповнивши їх канцелярією. 
Крім того, благодійники 
передали фліп-чарт, соки та 
дитячі речі.

15 жовтня було підписано 
Меморандум про співпрацю 
між ТЧХУ та Київським 
казенним експериментальним 
протезно-ортопедичним 
підприємством, що  
зосереждує свою діяльність 
на реалізацію заходів 
з допомоги людям з 
інвалідністю

У час діджиталізації сучасні 
гаджети є необхідністю. За 
ініціативи благодійного фонду 
“Favorit Foudation”, Асоціації 
розвитку туризму та інших, 24 
жовтня відбулося урочисте 
вручення сертифікатів, завдяки 
яким було передано плазмові 
телевізори для будинків 
сімейного типу і прийомних 
сімей.

У форумі брали участь 
представники міських, 
районних та обласних 
організацій ТЧХУ, делегатка 
Данського Червоного Хреста 
та  представники НК ТЧХУ.
Учасники обмінювались 
власним досвідом з розвитку 
організацій, волонтерського 
менеджменту, співпраці з 
громадами та організацією 
Клубів активного довголіття.

Товариство Червоного 
Хреста України (ТЧХУ) 
долучилося до проєкту 
психологічної реабілітації 
військовослужбовців 
Збройних Сил України (ЗСУ), 
які виконували завдання з 
пошуку зниклих безвісти, 
транспортування тіл загиблих 
військовослужбовців у складі 
пошукової групи в рамках 
проєкту ЗСУ «ЕВАКУАЦІЯ 200».
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Тривалий час одна з мереж 
медичних центрів в Україні 
використовувала зображення 
червоного хреста на білому тлі 
як власну торгову марку, проте 
завдяки зусиллям фахівців, 
3 листопада 2020 року було 
прийнято судове рішення про 
припинення неправомірного 
використання емблеми 
Червоного Хреста.

3 листопада, Президент МКЧХ 
Петер Маурер та Президент 
України Володимир Зеленський 
обговорили пошук гуманітарних 
рішень для тисяч людей, 
що постраждали внаслідок 
конфлікту, зокрема сімей 
зниклих безвісти, затриманих 
тощо. Йдеться про підхід 
реагування на гуманітарні 
проблеми, у центрі якого – 
люди.

 Під час візиту Петер Маурер 
заклав камінь на місці 
будівництва першого відділення 
невідкладної медичної допомоги 
в Бахмуті, будівництво якого 
вкрай необхідне, оскільки 
збройний конфлікт на Сході 
країни негативно впливає 
на всі сфери життя людей, їх 
життєдіяльність та здоров’я.

Товариство Червоного Хреста 
України приєднається до 
роботи державної комісії для 
координації дій та комунікації 
під час надзвичайних ситуацій, 
зокрема в рамках протидії 
COVID-19. Працівники та 
волонтери вже долучаються 
до боротьби з поширенням 
COVID-19 та до контролю за 
дотриманням протиепідемічних 
заходів.

На початку нового року в 
Лисичанську відкриють 
молодіжний центр Луганської 
обласної організації Товариства 
Червоного Хреста України, що 
профінансовано колегами з 
Люксембурзького Червоного 
Хреста. Наразі вже ведуться 
початкові ремонтні роботи. 
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У Тернополі, в Українському 
будинку “Перемога”, волонтери 
Товариства Червоного Хреста 
України вчили дітей надавати 
першу медичну допомогу. 
У навчаннях взяли участь 
переможці конкурсу малюнку 
“Врятуй життя”. 40 переможців 
конкурсу малюнків нагородили 
грамотами та вручили 
подарунки.

«Мій герой - це ти» - 
міжнародний проєкт, втілений 
Референтною групою 
Міжвідомчого постійного 
комітету з психічного 
здоров’я та психосоціальної 
підтримки в умовах 
надзвичайної ситуації. Його 
мета — підтримати малюків 
усього світу під час пандемії 
коронавірусу. 

Голова Калуської організації 
ТЧХУ Зінаїда Хемич повідомила, 
що працівники та волонтери 
Червоного Хреста передали 
760 гігієнічних наборів 
першої необхідності та 1000 
продуктових наборів для 
жителів району та міста, які 
постраждали від повені.

ТЧХУ спільно з Vodafone Україна 
запустили короткий номер для 
збору благодійних внесків, які 
будуть спрямовані на подолання 
наслідків пандемії COVID-19. 
Відтепер кожен, хто є абонентом 
Vodafone Україна, може зробити 
свій внесок, щоб підтримати 
заклади охорони здоров’я 
та допомогти вразливим 
категоріям населення у боротьбі 
з COVID-19. 

Загони швидкого реагування 
Червоного Хреста України 
разом з волонтерами 
Подільської районної організації 
Товариства Червоного Хреста 
м. Києва роздали обіди людям 
літнього віку та особам з 
інвалідністю, що були зібрані 
доброзичливими і небайдужими 
батьками Новопечерської 
школи.
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ТЧХУ долучається до підготовки 
громад, які знаходяться 
поруч із лінією зіткнення, до 
реагування на надзвичайні 
ситуації. Відбувається це 
шляхом проведення регулярних 
тренінгів з надання першої 
допомоги, першої психологічної 
допомоги, сесій щодо розробки 
індивідуальних планів при 
надзвичайних ситуаціях тощо. 

“Не вірю, краще перевірю!”, – під 
таким гаслом ТЧХУ розпочинає 
кампанію з інформаційної 
гігієни. Дана кампанія 
реалізується за підтримки 
Данського Червоного Хреста та 
при фінансуванні Міністерства 
закордонних справ Данії у 
рамках міжнародного проєкту 
підготовки та реагування на 
ситуацію з СOVID-19 в Україні. 

ТЧХУ за підтримки партнерів 
допомагає соціально уразливим 
громадянам - готує і привозить 
обіди, воду й смаколики 
до будинків соціального 
піклування, соціальних установ 
стаціонарного перебування літніх 
людей та притулків для самотніх 
і умовно самотніх людей, 
організовує харчування на вулиці 
у різних куточках країни.

У Закарпатті волонтери 
Червоного Хреста України 
розпочали видачу 24 тисяч 
захисних масок для 4 опорних 
лікарень області, 6 соціальних 
установ стаціонарного 
перебування літніх людей та 
притулку для самотніх і умовно 
самотніх людей Товариства 
Червоного Хреста України у 
Закарпатті.

Замість згорілого під час 
жовтневих пожеж пункту 
надання допомоги на 
контрольному пункті в’їзду-
виїзду (КПВВ) Станиця 
Луганська встановили 
тимчасовий намет, що був 
наданий представниками 
ТЧХУ. До встановлення 
тимчасових тентів волонтери 
використовували для надання 
допомоги лише медпункт.
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Створенням книги займалося  
ТЧХУ за підтримки Данського 
Червоного Хреста і Міністерства 
Іноземних справ Данії в 
рамках міжнародного проєкту 
підготовки та реагування на 
ситуацію з СOVID-19 в Україні. 
Легка у розумінні і цікава 
аудіокнига стає чудовим 
помічником аби підтримати 
малечу у час СOVID-19.

ТЧХУ запустило новий вебсайт 
про COVID-19 – CORONAвірус, 
завдяки якому можна отримати 
швидкий доступ до важливої і 
достовірної інформації.
На сайті можна знайти відповіді 
на найпоширеніші питання про 
COVID-19, правила профілактики 
у карантин та ознайомитися з 
алгоритмом дій у випадку, якщо 
людина захворіла.

 7 організацій ТЧХУ з різних 
куточків України провели конкурс 
дитячого малюнку «Поспішай 
творити добро разом з Червоним 
Хрестом». Конкурс складався із 
серії арт-терапевтичних занять, 
до яких долучились 105 дітей із 
родин, що опинились у складних 
життєвих обставинах.

У Одеській області ТЧХУ 
співпрацює з громадською 
організацією “Правозахисний 
ромський центр”. За їх сприяння 
450 сімей із спільнот ромів 
отримали гігієнічні набори, 
та 30 дитячих наборів з 
психосоціальної підтримки. 
Налагоджена співпраця та 
передача наборів була б 
неможливою без допомоги 
Миколаївської ОО ТЧХУ.

Наразі розробляється 
нова Стратегія розвитку 
волонтерства на 2021-2025 
роки. Це важливий документ, 
який окреслює основні цілі та 
пріоритети у волонтерському 
розвитку на найближчі 
5 років. Особлива увага 
приділятиметься популяризації 
та діджиталізації волонтерської 
діяльності.



/redcrossukraine       Мрій! Приєднуйся! Дій!           redcross.org.ua  

ТЧХУ розпочинає спільну 
координацію діяльності з 
Апаратом Ради національної 
безпеки і оборони України  разом 
з Уповноваженою Президента з 
волонтерської діяльності. Метою 
такої співпраці є консолідація 
спільних зусиль, спрямованих 
на захист національної безпеки, 
реалізації заходів та іншу 
діяльність.

Ювілейна Х Асамблея об’єднала 
60 представників різних 
напрямів діяльності Товариства 
з усіх регіонів країни. Протягом 
3 днів, разом із досвідченими 
тренерами, учасники додатково 
ознайомились з такими 
напрямами: волонтерський 
менеджмент, методи 
психосоціальної підтримки та 
іншими.

У цьому році ТЧХУ долучилося 
до участі у 12-му Національному 
фестивалі соціальної реклами та 
посіло перші місця у тематичній 
номінації «STOP!COVID». Творчі 
роботи мають впливати на 
зміну поведінки отримувачів 
соціальної реклами і на 
користь дотримання правил, 
що сприятимуть боротьбі з 
пандемією.

27 волонтерів Товариства 
отримали нагороди: медалі 
«Відзнака Ради національної 
безпеки і оборони України» та 
почесні грамоти – за активну 
громадянську позицію, активне 
долучення до формування 
національної безпеки, 
розвитку волонтерського руху, 
самовіддану благодійну та 
гуманітарну діяльність.

Заступник Секретаря Ради 
національної безпеки та 
оборони України Олексій 
Соловйов та Уповноважена 
Президента з питань 
волонтерської діяльності 
Наталія Пушкарьова отримали 
подяки від Товариства за 
вагому підтримку розвитку 
волонтерського руху та 
ефективне партнерство у 
вирішенні гуманітарних питань.
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