Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ)
в Україні
Основні напрямки діяльності у 2021 році
Відновлення житла і водопостачання
872 500

Близько
людей отримали поліпшений доступ
до води завдяки відновленню інфраструктури, постачанню
водоканалам матеріалів для експлуатації та обслуговування, в тому
числі передачі 1 130 літрів палива для аварійного ремонту. Близько
1 630 тонн піску та хімікатів для очищення води було передано для
підготовки та фільтрування води в рамках протидії COVID-19.

4 320 літрів питної води було надано для забезпечення

надзвичайних потреб домогосподарств і соціальних установ, що
виникли через перебої з постачанням питної води.

15 700

Близько
людей за підтримки МКЧХ відремонтували
свої пошкоджені будинки, зокрема й терміново.

1 000

Більш ніж
людей відвідують сім громадських центрів
уздовж ЛЗ*, яким було передано інструменти та будівельні
матеріали для ремонту.

Підтримка охорони здоров’я
61 заклад первинної медико-санітарної допомоги по обидва

боки ЛЗ* отримав ліки проти НІЗ*, медичне обладнання, предмети
медичного призначення та витратні матеріали.

27 закладів охорони здоров’я були відремонтовані, отримали
необхідні матеріали та для них було завершено буріння нової
артезіанської свердловини в рамках протидії COVID-19.

51 лікарня по обидва боки ЛЗ* отримали медичне обладнання
для протидії пандемії COVID-19 та матеріали на випадок
надзвичайних ситуацій. Допомога включає 1 100 000 масок, 596
концентраторів кисню, 174 пульсоксіметрів тощо.

183 заклади та органи охорони здоров’я по обидва боки ЛЗ*

отримали обладнання для холодового ланцюга постачання, а
також медичне, комп’ютерне (ноутбуки з ліцензованим програмним
забезпеченням, принтери, маршрутизатори) та немедичне
обладнання (столи, стільці), а також постери та листівки в рамках
підтримки вакцинації від COVID-19.

1 600

Понад
осіб з інвалідністю отримали доступ до фізичної
реабілітації, допоміжних засобів та інших відповідних послуг.

750

Близько
осіб, які проживають поруч із ЛЗ*, пройшли курси
з надання першої допомоги, що проводились ТЧХУ* за підтримки
МКЧХ.

820

Близько
пацієнтів з цукровим діабетом отримали грошову
допомогу для забезпечення їхніх харчових потреб.

83 людини, які постраждали внаслідок конфлікту та проживають
поруч із ЛЗ*, отримали психологічну та психосоціальну підтримку.

101 помічник громади (вчителі, соціальні працівники та

волонтери) уздовж ЛЗ* отримали допомогу для вдосконалення своїх
навичок подолання стресу. 43 спеціалісти психологічного здоров’я
та помічники громади пройшли підготовку для надання підтримки.

955 військовослужбовців ЗСУ* пройшли підготовку з основ
160

Близько
прокурорів, держслужбовців, співробітників
Верховної Ради України та студентів пройшли навчання з МГП*. 41
людина взяла участь у конкурсах з МГП*.

350

Близько
представників правоохоронних органів взяли
участь у семінарах, присвячених МГП* та міжнародним правилам і
стандартам роботи поліції.

475

Близько
людей отримали грошову підтримку для
забезпечення своїх основних потреб. 26 сімей, родичі яких
померли або отримали поранення внаслідок конфлікту,
отримували щомісячну грошову допомогу чи відшкодування
витрат на поховання.

2 300

Близько
домогосподарств по обидва боки ЛЗ*
отримали грошові гранти або обладнання для малого бізнесу,
заробітку засобів до існування чи на профосвіту.

8 650

Близько
родин отримали інструменти, тепличне
обладнання, насіння чи грошові гранти для збільшення
виробництва продуктів харчування. З них 260 родин отримали
підтримку в рамках протидії COVID-19.

175 соціальних установ і громадських центрів отримали
підтримку у вигляді меблів та засобів гігієни.

540

Близько
соціально незахищених сімей, в тому числі тих,
чиї будинки були пошкоджені, отримали меблі, електроприлади,
домашнє начиння або грошову допомогу для придбання
необхідних речей та покращення умов проживання.

14 800

Понад
родин отримали паливо чи кошти для опалення
своїх будинків у холодний період. 71 родина отримала обігрівачі та
радіатори. 700 родин отримали набори теплоізоляційних матеріалів
для захисту своїх будинків від втрат тепла.

8 550

Близько
школярів отримали шкільні набори. 500
дітей отримали набори першокласника (стілець, стіл, шафа,
органайзер, плащ та настільна лампа).

2 500 людей, прикутих до ліжка, отримали набори для
забезпечення своїх потреб, 600 людей отримали ковдри.

20 родин з віддалених районів отримали електровелосипеди
для покращення їхнього доступу до товарів та послуг.

135 ВПО* в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях

отримали грошову допомогу на свої базові потреби та підготовку
до зими.

Доступ до освіти
5 200

Близько
дітей навчатимуться у кращих умовах завдяки
ремонту, передачі будівельних матеріалів чи встановленню вікон
у 24 навчальних закладах по обидва боки ЛЗ*.

15 600

Близько
учнів, в тому числі 1 870 дітей з
інвалідністю, в 101 навчальному закладі по обидва боки ЛЗ*
отримали допомогу у забезпеченні належних умов викладання та
навчання в навчальних закладах та бібліотеках.

43 навчальні заклади по обидва боки ЛЗ* отримали санітарні
засоби у рамках протидії COVID-19.

150

Близько
учнів покращили свої навички управління
проектами, 10 їхніх проєктів з покращення доступу до освіти та
безпеки в школах були підтримані грантами.

110 учасників Клубів активного довголіття долучилися до

тренінгів, проведених за підтримки МКЧХ та ТЧХУ* для сприяння
навчанню протягом всього життя та сталості громади до наслідків
несприятливих ситуацій.

16 дітей зниклих безвісти осіб, а також дітей – жертв мін
отримали ноутбуки та матеріали для навчання.

*Скорочення: ВЗВ – вибухонебезпечні залишки війни; ВПО – внутрішньо переміщена особа; ДСНС – Державна служба України з надзвичайних ситуацій; ЗІЗ – засоби індивідуального захисту; ЗСУ – Збройні Сили України; КПВВ – контрольний
пункт в’їзду-виїзду; КУТ – контрольовані урядом України території; ЛЗ – лінія зіткнення; МГП – міжнародне гуманітарне право; МФЧХ – Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця; НІЗ – неінфекційні захворювання
(наприклад, діабет, астма, підвищений кров’яний тиск, ішемічна хвороба серця); ТЧХУ – Товариство Червоного Хреста України; ХБРЯ – хімічний, біологічний, радіологічний та ядерний.
©МКЧХ 2022 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.
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МГП* та підвищення обізнаності щодо МКЧХ на 33 сесіях.

37 000

Близько
людей вздовж ЛЗ* регулярно отримували
продукти та засоби гігієни.

Source: ICRC

Гуманітарне право

Економічна безпека

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ)
в Україні
Основні напрямки діяльності у 2021 році
Відновлення сімейних зв’язків
813 родин, зареєстрованих МКЧХ, досі шукають
своїх зниклих родичів. 43 нові справи про розшук
зареєстровано, 33 – закрито.

157 родин зниклих безвісти осіб отримали грошову
допомогу або ваучери. 37 сімей отримали гранти для
своїх мікроекономічних ініціатив.

233

МКЧХ допоміг
особам вразливих категорій
перетнути ЛЗ*, щоб возз’єднатися із членами своєї сім’ї.

140 родичів зниклих безвісти осіб отримали
психологічну підтримку.

62 сім’ї зниклих безвісти осіб взяли участь у режимі

онлайн у Євразійській міжнародній конференції сімей
зниклих безвісти. Для Асоціацій сімей зниклих безвісти
було проведено три тренінги. Шість проєктів Асоціацій
отримали фінансову підтримку.

Мінна небезпека
22 400

Близько
людей уздовж ЛЗ* вдосконалили
свої знання про ризики мін під час очних та дистанційних
навчальних сесій, зокрема проведених за участі ТЧХУ*.

7 350

Близько
маркувальних знаків, 5 810
дерев’яних стовпчиків і 418 рулонів маркувальної стрічки
передано відповідним структурам для позначення
небезпечних зон по обидва боки ЛЗ*.

17 безпечних дитячих майданчиків було побудовано
з метою зниження загрози від мін та ВЗВ* вздовж ЛЗ*.

316 працівників відповідних органів та структур,

залучених до підвищення обізнаності щодо мінної
небезпеки, взяли участь у 32 семінарах та навчальних
сесіях.

2 нових центри протимінної діяльності в м. Чернігові
та м. Мерефі отримали підтримку у вигляді обладнання
та матеріалів. ДСНС* отримала обладнання для ХБРЯ*
інцидентів для підвищення її готовності до техногенних
надзвичайних ситуацій в Луганській області.

Пункти пропуску
10,000
masks were provided to the Human
У пунктах обігріву/охолодження по обидва боки мосту

2 пункти пропуску по обидва боки ЛЗ* отримали

підтримку у вигляді обслуговування туалетів і контейнерів
для сміття, функціонування двох пунктів обігріву/
охолодження та загального покращення об’єктів.

18

МКЧХ сприяв передачі
посилок та повідомлень
між затриманими та їхніми сім’ями.

28 000

Умови утримання
затриманих в 49 місцях
тримання під вартою по обидва боки ЛЗ* було покращено
завдяки різноманітній підтримці щодо охорони здоров’я та
протидії розповсюдженню COVID-19, покращенню санітарногігієнічних умов, наданню продуктів харчування, а також
наданим матеріалам та здійсненим відновлювальним роботам,
в тому числі з покращення умов утримання осіб з інвалідністю.

Турбота про загиблих

9 наборів для проведення розтину, 10 800 респіраторів,
близько 6 900 мішків для трупів та понад 3 700 одиниць
дезінфікуючого гелю було передано установам судовомедичної експертизи по обидва боки ЛЗ*.

17 установ судово-медичної експертизи отримали дизайнпроєкти, матеріали, і в їхніх існуючих приміщеннях було
проведено відновлювальні роботи.

Співпраця
2 пункти вакцинації було облаштовано у відділеннях

ТЧХУ*. До 192 500 людей по всій Україні звернулися, в тому
числі через друковану продукцію, присвячену вакцинації,
виготовлену за підтримки МКЧХ та МФЧХ*. До того ж,
представники ТЧХУ проконсультували близько 172 000
людей щодо питань вакцинації як індивідуально, так і на
групових інформаційних сесіях.

400

Близько
жителів КУТ* поруч із ЛЗ* отримали медичну
допомогу від двох мобільних клінік ТЧХУ* за підтримки
Австрійського Червоного Хреста та МКЧХ.

680

Близько
самотніх літніх людей, зокрема особи з
інвалідністю, по обидва боки ЛЗ* отримали допомогу від 124
патронажних сестер Червоного Хреста за підтримки МКЧХ.

9 чергувань загонів швидкого реагування (ЗШР)

відбулись за фінансової підтримки МКЧХ під час
надзвичайних ситуацій, масових зібрань та протестів.
Близько 200 волонтерів ЗШР покращили свої навички
швидкого реагування завдяки навчанню за фінансової
підтримки МКЧХ та участі в щорічних зборах ЗШР.

3 100

Близько
людей звернулись на гарячу лінію
Червоного Хреста в Луганській області, присвячену питанням
COVID-19, яка працює за фінансової підтримки МКЧХ.

400

Близько
волонтерів Червоного Хреста взяли
участь у спільних із МКЧХ роздачах допомоги, відновленні
будинків, а також у програмах надання першої допомоги
та психологічної підтримки, доступу до освіти, протидії
COVID-19, поглиблення обізнаності про ризики і безпечну
поведінку.

2 відділення ТЧХУ* було відновлено з метою покращення

доступності приміщень. Підтримано 17 проєктів ТЧХУ* та
його місцевих відділень. 30 волонтерів пройшли підготовку з
підвищення кваліфікації та англійської мови.
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*Скорочення: ВЗВ – вибухонебезпечні залишки війни; ВПО – внутрішньо переміщена особа; ДСНС – Державна служба України з надзвичайних ситуацій; ЗІЗ – засоби індивідуального захисту; ЗСУ – Збройні Сили України; КПВВ –
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11 700

Близько
людей отримали медичні послуги,
зокрема близько 10 700 людей пройшли тестування на
COVID-19 за участі двох медсестер ТЧХУ* у медичносоціальній кімнаті ТЧХУ* на КПВВ* Чонгар у Херсонській
області за фінансової підтримки МКЧХ.

26

Делегати МКЧХ відвідали затриманих у
місцях
тримання під вартою. 31 затриманого зареєстровано.

Source: ICRC

Rights Department of the NPU*.
у Станиці Луганській волонтери Червоного Хреста
допомогли людям при перетині пункту пропуску, в тому
числі людям з інвалідністю та дітьми. До того ж, понад 16
750 людей отримали першу медичну допомогу від ТЧХУ*
та близько 180 000 людей, що перетинають ЛЗ*, було
запропоновано напої (чай, цукор) та засоби гігієни.

Відвідування затриманих

