18 000
32

лікарні по обидва боки від лінії
зіткнення отримали ліки, вакцини,
внутрішньовенні рідини та інші
медичні матеріали для надання
допомоги пораненим і хворим.

30

закладів первинної медикосанітарної допомоги отримали
препарати для лікування хронічних
захворювань.

60

учасників по обидва боки лінії
зіткнення взяли участь у чотирьох
базових тренінгах з надання першої
допомоги, проведені волонтерами
Червоного Хреста за підтримки МКЧХ.

50

волонтерів ТЧХУ і громадських
працівників взяли участь у трьох
тренінгах із надання психосоціальної
допомоги.

230

17

осіб, які мешкають уздовж лінії
зіткнення, отримали психосоціальну
підтримку під час 174 групових сеансів
і домашніх візитів.
родичів зниклих безвісти отримали
психосоціальну підтримку.

Турбота про
загиблих

40

фахівців взяли участь у двох
семінарах із пошуку і вилучення тіл,
проведених МКЧХ по обидва боки від
лінії зіткнення.

1

бюро судово-медичної експертизи у
Донецьку отримало спеціалізоване
обладнання.

1

сім’я отримала допомогу для
поховання родича.

Мінна небезпека
дітей по обидва боки від лінії зіткнення
взяли участь у заходах до
понад Міжнародного дня просвіти з питань
мінної небезпеки, організованих
МКЧХ: освітній сесії, ляльковій виставі
та театралізованому шоу.

200

Відновлення житла
та водопостачання

18 000
430

понад осіб у 11 населених пунктах по обидва
боки від лінії зіткнення отримали
інструменти й будівельні матеріали
для відновлення пошкоджених
будинків, зокрема термінового
ремонту.

700

Безпечні школи
вчителів та учнів працюватимуть і
понад навчатимуться у безпечніших умовах
завдяки захисній плівці для вікон,
встановленій у сімох школах та
чотирьох дитячих садках по обидва
боки лінії зіткнення.

2 100

1 000

осіб відвідали пункти обігріву
близько Червоного Хреста по обидва боки
мосту в Станиці Луганській та
отримали допомогу від волонтерів
Червоного Хреста.

200

Відвідування
затриманих

13
7

затриманих, зокрема п’ять вперше
зареєстрованих, відвідали делегати
МКЧХ у трьох місцях тримання під
вартою на контрольованих урядом
територіях.
коротких усних і письмових
повідомлень передано між
затриманими та їхніми рідними.

19 000

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

19 000

2 000

45 000

осіб скористалися товарами
широкого вжитку (склянки та ложки,
гігієнічні засоби, стільці), переданими
двом пунктам пропуску.

4

пункти пропуску по обидва боки від
лінії зіткнення отримали необхідні
медичні матеріали і реанімаційне
обладнання.

4

пункти обігріву в Зайцевому,
Олександрівці та по обидва боки мосту
в Станиці Луганській підтримано МКЧХ.

3

КПВВ у Мар’їнці, Новотроїцькому і
Станиці Луганській отримали підтримку
у вигляді утримання туалетів.

Відновлення
сімейних зв’язків

15
8
8

сімей зниклих безвісти отримали
фінансову допомогу.
нових запитів про розшук
зниклих безвісти осіб отримано.

3 000
1 800

мешканців 25 населених пунктів на
контрольованій урядом території
отримали щомісячну грошову
допомогу для забезпечення своїх
базових потреб.

1 340

домогосподарств по обидва боки
лінії розмежування отримали
інструменти, насіння, добрива для
відновлення пасовищ і тваринний
корм для підтримки господарств.

Співпраця з ТЧХУ
волонтерів Червоного Хреста
взяли участь у спільних роздачах
допомоги, ремонті будинків та
близько долучились до інших програм:
першої допомоги, психосоціальної
підтримки, поглиблення обізнаності
про ризики мін/вибухонебезпечних
залишків війни й безпечну
поведінку.

120

пацієнтів, які проживають у селах
поруч із лінією зіткнення, отримали
близько допомогу від чотирьох мобільних
клінік ТЧХУ за підтримки МКЧХ,
Австрійського та Фінського
товариств Червоного Хреста.

1 850

260

самотніх людей похилого віку, у
тому числі особи з інвалідністю,
отримали допомогу від 44
медсестер патронажної служби
ТХЧУ за підтримки МКЧХ.

140

дітей і 40 дорослих відвідали вісім
виступів лялькового театру в
Авдіївці, які організовано
волонтерами ТЧХУ за підтримки
МКЧХ для психосоціальної
допомоги населенню.

Збройні сили та
силові структури

запитів про розшук зниклих
безвісти осіб закрито. 685 справи,
зареєстрованих МКЧХ з початку
конфлікту, залишаються
відкритими.

Скорочення: КПВВ - контрольний
пункт в'їзду-виїзду, МГП – міжнародне
гуманітарне право, СБУ – Служба
безпеки України, ТЧХУ – Товариство
Червоного Хреста України.

мешканців Ясинуватського району
скористались автобусом, що
курсує за підтримки МКЧХ.

мешканців населених пунктів
вздовж лінії розмежування
отримали світлодіодні лампи та
понад панелі, їх також передано 41
школі, дитячому садку і
фельдшерсько-акушерському
пункту, що обслуговують понад
7 000 людей.

85 000

9

1 800

осіб отримали продуктові набори
(вагою 17 кг кожен) із гречкою,
понад рисом, макаронами, борошном,
соняшниковою олією, цукром,
консервованою яловичиною і
сардинами, чаєм і дріжджами.

літрів питної води і два 750-літрових
баки передано одній зі шкіл.

Пункти пропуску

820

осіб взяли участь у 34 навчальних
сесіях із питань мінної небезпеки.
білбордів про небезпеку мін
встановлено вздовж доріг, що ведуть
до пункту пропуску Станиця
Луганська на неконтрольованій
урядом території.
понад плакатів й інформаційних буклетів із
мінної небезпеки роздано людям, які
проживають вздовж лінії зіткнення.
маркувальних знаків, 15 рулонів
маркувальної стрічки та інше
обладнання передано відповідним
структурам по обидва боки лінії
зіткнення.

літрів питної води доставлено
мешканцям Авдіївки у зв’язку з
перебоями у роботі Донецької
фільтрувальної станції.
тон сульфату алюмінію і 60 тон
фільтраційного піску і 40 тон
активованого вугілля доставлено
основному підприємству з
водопостачання і водовідведення у
Донецькій області та основному об‘єкту
з водоочищення у Луганській області.

Економічна безпека

44

поліцейські та офіцери СБУ
взяли участь у двох семінарах,
присвячених міжнародним
стандартам правоохоронної
діяльності, МГП, а також діяльності
МКЧХ з відновлення сімейних
зв’язків і відвідування затриманих.

164

військові взяли участь у чотирьох
семінарах, присвячених МГП і
МКЧХ.
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понад флаконів і картриджів інсуліну
передано медичним установам для
потреб хворих на цукровий діабет.

Українa, квітень 2018 р.
500 працівників в офісах у Києві, Донецьку,
Луганську, Маріуполі, Слов'янську,
Сєверодонецьку та Одесі
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