Міжнародний Комітет
Червоного Хреста (МКЧХ)
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сімей зниклих безвісти отримали
психосоціальну підтримку.

Турбота про
загиблих

30

9

бюро судово-медичної
експертизи по обидва боки від лінії
зіткнення отримали необхідне
обладнання.
підрозділи з пошуку і вилучення
тіл отримали мішки, витратні
матеріали, намети та інше
обладнання.
сім’я отримала підтримку для
поховання загиблого родича.
сім’ї зниклих безвісти були
проінформовані про процес
ідентифікації.
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2

34
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коротких усних і письмових
повідомлень передано між
затриманими та їхніми рідними.

Відновлення
сімейних зв’язків
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сімей зниклих безвісти отримали
фінансову допомогу.
нових запитів про розшук
зниклих безвісти осіб отримано.
запитів про розшук зниклих
безвісти осіб закрито. 696 справ,
зареєстрованих МКЧХ з початку
конфлікту, залишаються
відкритими.
сім’ї скористалися допомогою з
організації перевезення, щоб
возз'єднатися з родичами, зв’язок з
якими було втрачено внаслідок
збройного конфлікту.

осіб отримуватимуть допомогу в
кращих умовах завдяки поліпшенню
приміщень п’ятьох медичних
установ по обидва боки від лінії
зіткнення, зокрема передачі водного
резервуара в Авдіївці.
осіб у 17 населених пунктах по
обидва боки від лінії зіткнення
отримали інструменти й
будівельні матеріали для
відновлення пошкоджених
будинків, зокрема термінового
ремонту.
установи тримання під вартою
поліпшили свої умови за підтримки
МКЧХ: встановлено систему
вентиляції в Одеському СІЗО та
реконструйовано дах у
Миколаївському СІЗО.

Співпраця з ТЧХУ

390

Відвідування
затриманих
затриманих, зокрема 13 вперше
зареєстрованих, відвідали
делегати МКЧХ у чотирьох місцях
тримання під вартою на
підконтрольних уряду територіях.

тон фільтрувального піску, один
резервний генератор і два
насосні двигуни передано
основному підприємству з
водопостачання і водовідведення у
Донецькій області.
тон хлору придбано за підтримки
МКЧХ для основного підприємства
з водопостачання і водовідведення
у Луганській області.
населених пунктів отримали
матеріали для підтримки
інфраструктури водопостачання,
зокрема хімреагенти для обробки
води, матеріали та обладнання.
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волонтерів Червоного Хреста
взяли участь у спільних роздачах
допомоги, ремонті будинків і
долучились до інших програм:
першої допомоги, психосоціальної
підтримки, поглиблення обізнаності
про ризики мін/вибухонебезпечних
залишків війни й безпечну
поведінку.
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
тому числі особи з інвалідністю, по
обидва боки від лінії зіткнення
отримали допомогу від 99
медсестер патронажної служби
ТЧХУ за підтримки МКЧХ.
волонтер бригад швидкого
реагування ТЧХУ, а також сім
волонтерів і співробітників
Червоного Хреста Білорусі
вдосконалили свої навички під час
щорічної зустрічі БШР у Києві,
проведеної за фінансової
підтримки МКЧХ. Десять
волонтерів за підтримки МКЧХ
узяли участь у Міжнародній школі
підготовки до надзвичайних
ситуацій у Мінську.
волонтерів ТЧХУ вдосконалили
свої навички надання першої
допомоги під час тренінгу для
інструкторів за фінансової
підтримки МКЧХ.

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

18 000

осіб отримали гігієнічні набори з
близько необхідними засобами: милом,
пральним порошком, шампунем
тощо.

15 000

1 260
165

домогосподарств по обидва боки
від лінії зіткнення отримали
підтримку для їхнього господарства
та тваринницької діяльності: 14 000
курей, 4 100 качок, 2 800 тон корму,
177 шліфувальних машин та 50
аптечок.
домогосподарств отримали
теплиці, набори для ремонту і
добрива.

14

підприємців отримали гранти для
реалізації своїх економічних
ініціатив.

18

сім'ям поранених або загиблих у
результаті конфлікту надано
грошову допомогу.

осіб на підконтрольних уряду
близько територіях отримали щомісячну
грошову допомогу для
задоволення своїх основних
потреб.

400

1 100
106

осіб отримуватимуть допомогу у
поліплених умовах завдяки
передачі світлодіодних ламп і
торшерів до медичних установ.
домогосподарств отримали пічки
булер’ян для підготовки до зими.

Мінна небезпека

154

акумулятори для
металодетекторів і десять
маркувальних знаків передано
відповідним службам.

близько осіб взяли участь у семи
навчальних сесіях із питань
мінної небезпеки.

130

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

2 800
18

білбордів про мінну небезпеку
встановлено по обидва боки лінії
зіткнення.

Збройні сили та
силові структури

42
23

військові взяли участь у двох
семінарах, присвячених МГП і
МКЧХ, проведених на
підконтрольних уряду територіях.
представники Національної
гвардії взяли участь у семінарі з
МГП і міжнародних правил та
стандартів поліцейської діяльності,
проведеному у Слов’янську.

Скорочення: БШР – бригада швидкого реагування; МГП – міжнародне гуманітарне право; СІЗО – слідчий ізолятор; 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
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Відновлення житла
та водопостачання

KYI 18/04677

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.
учасники узяли участь у п’яти
базових тренінгах з надання
першої допомоги.
тренінгів з надання
психосоціальної підтримки
проведено для працівників
соціальної сфери, охорони здоров'я
та шкільних вчителів.
сеансів психосоціальної
близько підтримки проведено для людей,
які мешкають вздовж лінії
зіткнення.

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

Джерело: МКЧХ

Підтримка
охорони здоров’я

Основні напрямки діяльності

