Міжнародний Комітет
Червоного Хреста (МКЧХ)

150

волонтерів ТЧХУ, громадських
працівників і викладачів
навчились надавати першу
допомогу завдяки 11 тренінгам.

114

медичних і соціальних
працівників долучилися до 13
тренінгів з психологічної підтримки.

370

мешканців територій вздовж ЛЗ
отримали психосоціальну підтримку
під час 172 групових та
індивідуальних зустрічей.

близько

близько

45 000

картриджів і флаконів інсуліну
передано для хворих на діабет.

Пункти пропуску

80 000

людей отримали допомогу від
волонтерів Червоного Хреста у
пунктах обігріву/охолодження по обидва
боки мосту у Станиці Луганській і на
пункті пропуску Майорське.

1

пункт першої допомоги у Станиці
Луганській отримав ліки від
хронічних захворювань
внутрішньовенні рідини та набори
для їх введення .

3

пункти пропуску отримують
підтримку МКЧХ у вигляді
утримання туалетів і сміттєвих баків.

1 500

плакатів і листівок про небезпеку
мін/ВЗВ роздано на пункті пропуску.

Відновлення
сімейних зв’язків

2

сім’ї скористались допомогою з
організації перевезення, щоб
возз'єднатися з родичами, зв’язок з
якими було втрачено внаслідок
збройного конфлікту.

18

нових запитів про розшук зниклих
безвісти осіб отримано. Шість запитів
про розшук, зареєстрованих МКЧХ,
закрито.

753

справи про розшук, зареєстровані
МКЧХ з початку конфлікту,
залишаються відкритими.

122

сім’ї зниклих безвісти отримали фінансову
допомогу. 41 сім’я зниклих безвісти
отримала психосоціальну підтримку.

Збройні сили та
силові структури

79

офіцерів поліції, професорів і
студентів взяли участь у трьох семінарах
з міжнародних правил і стандартів
поліцейської діяльності та МГП.

21

представник ВМС ЗСУ взяв
участь у семінарі, присвяченому
МГП і діяльності МКЧХ.

5
5 300
1

тон активованого вугілля для
очищення води передано головному
водопровідно-каналізаційному
підприємству Луганської області.
м³ – об’єм резервуару,
відремонтованого МКЧХ, щоб
запобігти його протіканню. Шість
населених пунктів отримують
очищену води завдяки матеріалам
та інструментам, переданим для
підтримки водної інфраструктури.
установа утримання під вартою
отримала матеріали для ремонту
каналізації, щоб покращити умови
утримання.

мешканців семи населених пунктів
по обидва боки ЛЗ отримали
підтримку у вигляді інструментів і
понад матеріалів для ремонту
пошкоджених будинків, зокрема
термінового. Одна сім’я, чий
будинок було зруйновано унаслідок
конфлікту, отримала новий дім,
збудований МКЧХ.

1 000

Економічна безпека

20 000
близько

3 000
близько

2 600

67
460

осіб по обидва боки від лінії зіткнення
отримали продуктові набори (вагою 17
кг кожен) із гречкою, рисом,
макаронами, борошном, соняшниковою
олією, цукром, консервованою
яловичиною і сардинами, чаєм і
дріжджами, а також набори із засобами
гігієни.
домогосподарств отримали добрива,
матеріали та інструменти для теплиць,
а також кошти (КУТ) для їхніх
господарств.
домогосподарств отримали кошти
(КУТ), набори для теплоізоляції
будинків і паливо (5 600 тон вугілля
загалом) для поліпшення умов взимку.
домогосподарств і приватних
підприємств на КУТ отримали гранти
для своїх бізнес-ініціатив.
осіб на КУТ отримують щомісячну
допомогу на покриття своїх базових
потреб.

Відвідування
затриманих

Турбота про
загиблих

87

затриманих, зокрема 34 вперше
зареєстрованих, відвідали делегати
МКЧХ у 16 місцях тримання під вартою
на КУТ.

2

судово-медичні заклади і відділ
поліції отримали обладнання і
меблі для проведення судовомедичної експертизи.

35

коротких усних і письмових
повідомлень передано між
затриманими та їхніми рідними.

2

родини отримали допомогу з
поховання загиблих родичів.

12
40

фахівців прослухали перший курс з
судово-медичної ідентифікації у
нещодавно відкритому тренінговому
центрі при Дніпропетровському
обласному бюро СМЕ.
офіцерів ЦВС узяли участь у сесії
щодо зобов’язань перед загиблими,
передбачених МГП. Чотири
офіцери поліції взяли участь у
тренінгу із взяття відбитків пальців
для ідентифікації.

Доступ до освіти
і вчителів користуються
понад дітей
їдальнями навчальних закладів, яким
МКЧХ передав необхідні матеріали та
засоби.

100

Мінна небезпека
близько

1 200

1 400
500

дітей і вчителів навчаються і
працюють у двох школах, яким
МКЧХ надав матеріали для укриттів,
зокрема матраци і ковдри.

15

шкільних вчителів взяли участь у
тренінгах з психосоціальної
підтримки.

30

студентів сільськогосподарського
коледжу отримали меблі для
покращення умов навчання і
проживання.

260

учнів взяли участь у творчих гуртках,
організованих волонтерами Червоного
Хреста задля створення дружнього і
безпечного середовища. МКЧХ надав
матеріали для проведення занять.

мешканців територій уздовж ЛЗ
покращили свої знання про небезпеку
мін/ВЗВ завдяки навчальним сесіям.

3

набори обладнання передано
відповідним структурам по обидва боки
ЛЗ для підтримки їхньої діяльності з
розмінування.

50

знаків, чотири рулони маркувальної
стрічки і сім банерів передано
відповідним структурам для
позначення небезпечної території.

700

дітей і вчителів по обидва боки ЛЗ
покращили свої знання про небезпеку
мін/ВЗВ завдяки заняттям і
театральним виставам.

працівників пенітенціарної сфери
покращили свої знання міжнародних
стандартів поводження із затриманими
завдяки семінару МКЧХ.

Співпраця з ТЧХУ

260
понад

500
близько

700

близько

1 900

волонтерів Червоного Хреста взяли
участь у спільних роздачах допомоги,
ремонті будинків і долучились до програм
першої допомоги, психосоціальної
підтримки, поглиблення обізнаності про
ризики мін/ВЗВ і безпечну поведінку.
дітей і дорослих отримали
психологічну підтримку завдяки 11
ляльковим виставам, організованим
волонтерами ТЧХУ з допомогою МКЧХ.
самотніх людей похилого віку по
обидва боки ЛЗ отримали допомогу
(підтримка з господарством, особистою
гігієною тощо) від 107 медсестер
патронажної служби Червоного
Хреста за підтримки МКЧХ.
пацієнтів у селах поруч із ЛЗ
отримали допомогу від чотирьох
мобільних клінік ТЧХУ за підтримки
Австрійського Червоного Хреста та
МКЧХ.

Скорочення: ВЗВ – вибухонебезпечні залишки війни; ВМС – Військово-Морські Сили ЗСУ; ЗСУ – Збройні Сили України; ІХС – ішемічна хвороба серця; КУТ – контрольовані
українським урядом території; НКУТ – непідконтрольні українському урядові території; ЛЗ – лінія зіткнення; МГП – міжнародне гуманітарне право; СМЕ – судово-медична
експертиза; ТЧХУ – Товариство Червоного Хреста України; ЦВС – Цивільно-військове співробітництво ЗСУ.
©МКЧХ 2019 Використані в цьому документі кордони, назви і позначення не означають будь-якого офіційного визнання або висловлення політичної точки зору МКЧХ і не ставлять під сумнів суверенітет над
зазначеними територіями.

kyi_kyiv@icrc.org

31

Відновлення житла
та водопостачання

KYI 19/00714

15

лікарень по обидва боки ЛЗ
отримали антибіотики,
перев’язувальні матеріали,
внутрішньовенні рідини та набори
для анестезії для надання допомоги
пораненим і хворим.
заклад первинної медико-санітарної
допомоги по обидва боки ЛЗ отримав
ліки від хронічних захворювань (діабет,
гіпертонія, астма, ІХС).

Українa, січень - лютий 2019 р.
540 працівників в офісах у Києві, Донецьку,
Луганську, Маріуполі, Слов'янську,
Сєверодонецьку та Одесі

Джерело: МКЧХ

Підтримка
охорони здоров’я

Основні напрямки діяльності

