10
16

Відновлення житла
та водопостачання

18 000
200

3

16

130
208

5

шкіл отримали медичні засоби,
перев’язувальні матеріали,
комплекти першої допомоги та
апарати для вимірювання
артеріального тиску.

вчителів та учнів працюватимуть і
вчитимуться у більш безпечних
понад умовах завдяки установці сендвічпанелей та противибухової плівки
на вікна у чотирьох школах по обидва
боки лінії зіткнення.
школи та дитячі садки отримали
необхідні побутові предмети:
ковдри, матраци, банки, відра,
мийні засоби, чашки та склянки.

800

4

Мінна небезпека

10
440

дітей із Донбасу, які постраждали
від мін або нерозірваних
боєприпасів, зіграли футбольний
матч із відомим футболістом
Гаїскою Мендьєтою в центрі Києва
під час фіналів Ліги чемпіонів
УЄФА.
осіб взяли участь у 21 навчальній
сесії з питань мінної небезпеки.

плакатів й інформаційних
понад буклетів із мінної небезпеки
роздано людям, які проживають
вздовж лінії зіткнення.

3 000

35

маркувальних знаків, 1,2 км
маркувальної стрічки та інше
обладнання передано відповідним
структурам по обидва боки лінії
зіткнення.

Збройні сили та
силові структури
близько військових взяли участь у п’ятьох
семінарах, присвячених МГП і
МКЧХ.

180

тон сульфату алюмінію, 100 тон
активованого вугілля і 20 тон
фільтраційного піску доставлено
основному підприємству з
водопостачання і водовідведення у
Донецькій області та основному
об‘єкту з водоочищення у
Луганській області.

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

700

7

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

Турбота про
загиблих

14

Безпечні школи

літрів питної води доставлено
мешканцям Авдіївки у зв’язку з
перебоями у роботі Донецької
фільтрувальної станції.

110
17

учасників взяли участь у
міжнародному семінарі в Одесі,
присвяченому пошуку зниклих
безвісти осіб та ідентифікації тіл
під час конфліктів, катастроф і
стихійних лих.
судово-медичних установ та дві
групи з пошуку та вилучення тіл
по обидві сторони лінії зіткнення
отримали судово-медичне
обладнання та витратні матеріали.

1

сім’я отримала допомогу для
поховання родича.

2

ексгумації по обидва боки лінії
зіткнення проведено за участі
МКЧХ.

Відновлення
сімейних зв’язків

29
14
7

сімей зниклих безвісти отримали
фінансову допомогу.
нових запитів про розшук
зниклих безвісти осіб отримано.
запитів про розшук зниклих
безвісти осіб закрито. 686 справи,
зареєстрованих МКЧХ з початку
конфлікту, залишаються
відкритими.

Відвідування
затриманих

64
22

30

затриманих, зокрема 21 вперше
зареєстрованого, відвідали
делегати МКЧХ у чотирьох місцях
тримання під вартою на
контрольовані й урядом території .
короткі усні й письмові
повідомлення передано між
затриманими та їхніми рідними.
працівників пенітенціарної системи
взяли участь у семінарі з міжнародних
стандартів поводження з
ув'язненими, проведеному у
Білоцерківському центрі підвищення
кваліфікації персоналу пенітенціарних
установ.

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

22 000

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

22 000

3 900

домогосподарств отримали
набори насіння для підтримки
сільськогосподарської діяльності.

42

домогосподарства отримали по 25
голів домашньої птиці та корм.

290

домогосподарств у Станиці
Луганській отримали комплекти для
дезінфекції великої рогатої худоби,
аби забезпечити належні гігієнічні
умови її утримання.

1 800

мешканців контрольованої урядом
території отримали щомісячну
грошову допомогу для
забезпечення своїх базових
потреб.

100
1

домогосподарств уздовж лінії
зіткнення отримали теплиці та
добрива для відновлення своєї
сільськогосподарської діяльності й
вирощування овочів.
психоневрологічний центр
отримав комплект для
реставрації теплиці та
зрошувальну систему, щоб
відновити свою діяльність з
вирощування овочів.

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.

170

1 275

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

самотніх людей похилого віку, у
близько тому числі особи з інвалідністю,
отримали допомогу від 88
медсестер патронажної служби
ТХЧУ за підтримки МКЧХ.

550

26

волонтерів і співробітників ТЧХУ
вдосконалили свої навички
надання першої допомоги під час
тренінгу для інструкторів і
тренерів, проведеному за
фінансової підтримки МКЧХ.

волонтерів у складі дев'яти
близько бригад швидкого реагування за
фінансової підтримки МКЧХ
надавали допомогу під час масових
зібрань в Україні.

50

4

лялькові вистави організували
волонтери ТЧХУ в Авдіївці за
підтримки МКЧХ для надання
психологічної підтримки
місцевим дітям.

Скорочення: МГП – міжнародне гуманітарне право, ТЧХУ – Товариство Червоного Хреста України, УЄФА – Союз європейських футбольних асоціацій.
©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

лікарень по обидва боки від лінії
зіткнення отримали ліки,
внутрішньовенні рідини та інші
медичні матеріали для надання
допомоги пораненим і хворим.
закладів первинної медикосанітарної допомоги отримали
препарати для лікування хронічних
захворювань.
реабілітаційні центри у Донецьку
отримали інвалідні візки,
запчастини для протезів і
матеріали для протезування.
осіб узяли участь у тренінгу з
надання першої допомоги,
проведеному ТЧХУ за підтримки
МКЧХ.
близько волонтерів ТЧХУ і соціальних
працівників навчилися надавати
психосоціальну допомогу під час
15 тренінгів.
близько осіб, які мешкають уздовж лінії
зіткнення, отримали психосоціальну
підтримку під час 155 групових сеансів
і домашніх візитів.
родичів зниклих безвісти
отримали психосоціальну
підтримку.

Українa, травень 2018 р.
500 працівників в офісах у Києві, Донецьку,
Луганську, Маріуполі, Слов'янську,
Сєверодонецьку та Одесі
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Підтримка
охорони здоров’я

Основні напрямки діяльності

Джерело: МКЧХ

Міжнародний Комітет
Червоного Хреста (МКЧХ)

