Міжнародний Комітет
Червоного Хреста (МКЧХ)

лікарень отримали необхідне
медичне обладнання і матеріали.

78

шкільних психологів взяли
участь у п’яти тренінгах з надання
психосоціальної допомоги.

61

людина отримала психосоціальну
підтримку в рамках групових сесій і
домашніх візитів.

23

інвалідних візки передано
соціальній установі у Донецьку.

25

людей взяли участь у двох
тренінгах з надання першої
допомоги, проведених МКЧХ і
ТЧХУ.

Збройні сили та
силові структури

93
2

службовці ЗСУ взяли участь у
трьох семінарах, присвячених
МКЧХ і застосуванню МГП.

1
320

Мінна небезпека

300

попереджувальних знаків, три
рулони маркувальної стрічки й
69 карток з міжнародних
стандартів протимінної
діяльності передано місцевим
службам по обидва боки від лінії
зіткнення.

108

осіб взяли участь у дев’яти
навчальних сесіях з питань мінної
небезпеки. Роздано понад 1 600
плакатів та інформаційних
буклетів з мінної небезпеки.

12

волонтерів місцевого Червоного
Хреста у Луганську взяли участь у
чотириденному тренінгу,
присвяченому вибухонебезпечним
залишкам війни.

48 000

людей скористались пунктом
обігріву із гарячими напоями, а
також отримали допомогу від 27
волонтерів ТЧХУ і двох
фельдшерів на контрольнопропускному пункті у Станиці
Луганській.

35 000

домогосподарств отримали
пелети й дерев'яні брикети для
опалення своїх будинків.

167
18

сімей, чиї родичі були поранені
або загинули внаслідок конфлікту,
отримали грошову допомогу.

понад

домогосподарств отримали
загалом 558 тон корму для
утримання домашньої худоби.

2 000

понад людей отримали фінансову
допомогу.

1 300

Співпраця з ТЧХУ

2

морги по обидва боки від лінії
зіткнення отримали обладнання:
візки та холодильну систему.

2

представники ЦВС і Національної
поліції за підтримки МКЧХ взяли
участь у курсі із судово-медичної
ідентифікації особи в Мілані.

70

велосипедів передано для
медсестер патронажної служби
ТЧХУ, які допомагають соціально
незахищеним особам у Донецькій і
Луганській областях.

Відновлення
сімейних зв’язків

20

офіцерів поліції взяли участь у
тренінгу з надання першої
допомоги, проведеного ТЧХУ у
Покровську за підтримки МКЧХ.

сімей зниклих безвісти отримали
фінансову допомогу.

83

волонтери ТЧХУ взяли участь у
реалізації спільних програм МКЧК і
ТЧХУ.

офіцерів поліції взяли участь у
правоохоронної діяльності.

населених пунктів отримали
матеріали для підтримки
інфраструктури водопостачання,
зокрема хімреагенти для обробки
води.

Турбота про
загиблих

старших офіцерів ЗСУ відвідали
щорічний міжнародний семінар
МКЧХ в Мексиці щодо правил, що
регулюють військові операції.

з питань МГП і
30 семінарі
міжнародних правил і стандартів

осіб отримали необхідні предмети
гігієни: мило, пральний порошок,
шампунь.

понад

морг отримав ворота і матеріали
для паркану.

мешканців у семи населених
понад пунктах отримали будівельні
матеріали для капітального
ремонту своїх пошкоджених
будинків.

12

осіб отримали продуктові набори
вагою 17 кг кожен.

48 000

25
1
19

сім’я скористалися допомогою з
організації перевезення, щоб
возз'єднатися з родичем, зв’язок з
яким було втрачено внаслідок
збройного конфлікту.
нових запитів про розшук зниклих
безвісти осіб отримано.

Скорочення: ЦВС - відділ цивільновійськового співробітництва
Збройних сил України, ЗСУ –
Збройні сили України, МГП –
міжнародне гуманітарне право,
ТЧХУ – Товариство Червоного
Хреста України.

330

людей взяли участь у тренінгах з
мінної небезпеки та надання
першої допомоги, що були
проведені волонтерами місцевого
Червоного Хреста у Луганську за
фінансової підтримки МКЧХ.

Відвідування
затриманих

4

місця утримання під вартою
відвідано, а також з'ясовані умови
утримання 17 затриманих, у тому
числі п’ятьох вперше
зареєстрованих.

9

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

©МКЧХ 2017 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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27

19

освітніх і медичних установ
Торецького району отримали
резервуари для зберігання 28 000
літрів води. Одна школа
отримала ізоляційні матеріали та
ПВХ вікна.

понад

KYI 17/06991

47

закладів первинної медикосанітарної допомоги по обидва
боки від лінії зіткнення отримали
препарати для лікування хронічних
захворювань.

49

радіаторів, 390 м труб і три
кондиціонери передано для
дитячого відділення кардіохірургії
медичного закладу.

Економічна безпека

Джерело: МКЧХ

150 000

Криза в Україні. Жовтень 2017
500 працівників в офісах у Києві, Донецьку,
Луганську, Маріуполі, Слов'янську,
Сєверодонецьку та Одесі

Відновлення житла
та водопостачання

Підтримка
охорони здоров’я
понад флаконів інсуліну передано до
Донецька для хворих на діабет.

Основні напрямки діяльності

