Міжнародний Комітет
Червоного Хреста (МКЧХ)

42

особи покращили свої навички
надання першої допомоги під час
трьох тренінгів.

77

працівників соціальної сфери та
охорони здоров’я взяли участь в
11 тренінгах з надання
психосоціальної допомоги.

120

групових сеансів і домашніх
візитів здійснено для надання
психосоціальної підтримки людям,
що мешкають вздовж лінії
розмежування.

35

родичів зниклих безвісти
отримали психосоціальну
підтримку.

Турбота про
загиблих

2

судово-медичних заклади
отримали комп'ютерне
обладнання і засоби
індивідуального захисту.

3

фахівців прослухали курс з
судово-медичної остеології,
проведений МКЧХ.

17

родичів зниклих безвісти взяли
участь в інформаційних сесіях,
присвячених судово-медичній
тематиці.

Відвідування
затриманих

18
7

65
110

мешканців Попасної отримали
понад постійний доступ до питної води
завдяки відкриттю двох
водонапірних веж, встановлених
МКЧХ замість однієї пошкодженої.

4 000
815

метрів труб, п’ять заглибних
насосів, один зварювальний
генератор передані основному
підприємству з водопостачання і
водовідведення у Донецькій
області.

5

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

100

тон хімреагентів для очистки
води передано основному об'єкту
з очистки води в Луганській
області.

осіб в шести населених пунктах по
обидва боки від лінії зіткнення
понад отримали інструменти для
робочих бригад і будівельні
матеріали для капітального
ремонту пошкоджених будинків.

500

Пункти пропуску
осіб, у тому числі 932 особи з
інвалідністю та діти, відвідали
понад пункти обігріву Червоного Хреста
по обидва боки мосту в Станиці
Луганській та отримали допомогу
від волонтерів Червоного
Хреста.
пункти обігріву в Зайцевому,
Олександрівці та по обидва боки
мосту в Станиці Луганській
підтримано МКЧХ.

43 000

понад

20 000
понад

20 000
285

1 000
638
понад

4 600
62

3
18 000

КПВВ у Мар’їнці, Березовому і
Станиці Луганській отримали
допомогу у вигляді утримання
туалетів.
порцій гарячих напоїв надано
людям на КПВВ у Станиці
Луганській.

Відновлення
сімейних зв’язків

5

сімей зниклих безвісти отримали
фінансову допомогу.

Мінна небезпека

2

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

осіб взяли участь у п’яти
навчальних сесіях з питань мінної
небезпеки

4

нових запити про розшук зниклих
безвісти осіб отримано.

плакатів й інформаційних
буклетів з мінної небезпеки
роздано людям, що проживають
вздовж лінії розмежування.

6

запитів про розшук зниклих безвісти
осіб закрито. 671 справа про
зникнення осіб, зареєстрованих
МКЧХ з початку конфлікту,
залишаються відкритими.

осіб отримали продуктові набори
(вагою 17 кг кожен) з гречкою,
рисом, макаронами, борошном,
соняшниковою олією, цукром,
консервованою яловичиною і
сардинами, чаєм і дріжджами.
осіб отримали необхідні предмети
гігієни: мило, пральний порошок,
шампунь тощо.
осіб на підконтрольний уряду
території отримали грошову
допомогу для відновлення
поголів'я худоби і вирощування
сільськогосподарських культур.
осіб отримали 3 000 тон вугілля.
пар взуття передано дітям у
реабілітаційних центрах та
інтернатах.
домогосподарств у 25 населених
пунктах у грудні та січні отримали
грошову допомогу для поліпшення
умов проживання у зимовий
період.
домогосподарства отримали
теплиці.

осіб на підконтрольній уряду
понад території отримали щомісячну
грошову допомогу для
забезпечення своїх базових
потреб.

1 600

Збройні сили та
силові структури

4

затриманих, у тому числі трьох
вперше зареєстрованих,
відвідали делегати МКЧХ.
коротких усних і письмових
повідомлень передано між
затриманими та їхніми рідними.

Економічна безпека

22

офіцери правоохоронних органів
взяли участь у семінарі з
міжнародних стандартів
правоохоронної діяльності.

Співпраця з ТЧХУ

132

волонтери ТЧХУ взяли участь у
реалізації програм з економічної
безпеки, відновлення житла і
водопостачання, психосоціальної
підтримки та першої допомоги.

333

дитини і 40 дорослих відвідали
п'ять виступів лялькового театру,
організованих двома волонтерами
ТЧХУ для психосоціальної
допомоги населенню за підтримки
МКЧХ.

268

соціально незахищених осіб у
Донецькій і Луганській областях
отримали допомогу від 43
медсестер патронажної служби
ТЧХУ за підтримки МКЧХ.

Скорочення: КПВВ - контрольний пункт в'їзду-виїзду, МГП – міжнародне гуманітарне право, ТЧХУ – Товариство Червоного Хреста України.
©МКЧХ 2018 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

7

закладів первинної медикосанітарної допомоги отримали
препарати для лікування хронічних
захворювань.

Відновлення житла
та водопостачання

KYI 18/01114

21

лікарня по обидва боки від лінії
зіткнення отримала необхідні
медичні матеріали (перев'язувальні
матеріали, антибіотики,
внутрішньовенні рідини, рентген
матеріали і т. д.) для надання
допомоги пораненим і хворим.

Криза в Україні. Січень 2018 р.
500 працівників в офісах у Києві, Донецьку,
Луганську, Маріуполі, Слов'янську,
Сєверодонецьку та Одесі

Джерело: МКЧХ

Підтримка охорони
здоров’я

Основні напрямки діяльності

