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• Київська міська  організація  ТЧХ  працювала  під  
керівництвом  Правління  в  складі  55 осіб   , і  Президії  
Правління  в  складі  9  чоловік.  

• Згідно Статуту Товариства та  основного робочого плану 
проводились засідання Правління та Президії Київської 
міської організації Товариства Червоного Хреста . На розгляд 
Правління виносились актуальні та важливі робочі питання  
програми розвитку центрів Товариства, планування та 
підготовка масових заходів та акцій , питання розвитку 
донорського руху, навчання населення першій допомозі , 
залучення молоді до волонтерства. 
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Після заяв МОЗу  в 2016 році 
було повністю  припинено 
фінансування і пройшла повна  
ліквідація  патронажної  
служби Товариства , що в свою 
чергу може має сумні  наслідки  
для підопічних інвалідів, які 
були під постійним наглядом 
медичних сестер Товариства, 
особливо гостро відчули брак 
кадрового потенціалу під час 
нещодавнього карантину  . 
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Акцентую  вашу увагу, що 
члени правління та 
працівники організації 
провели аналітичну 
роботу, була опрацьована 
інфографіка, це книжечка в 
якій зазначено всі 
показники роботи по 
роках,  тому під час 
доповіді я буду звертати 
увагу саме на інфографіку. 
щоб скоротити час 
доповіді 
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Медико – 
соціальна та 
адресна 
допомога 
потребуючим 



МЕДИКО – 
СОЦІАЛЬНІ 
ЦЕНТРИ  
- В місті Києві повністю   

збережена структура 
Товариства : працюють 
всі 10 районних  
центрів та 
центральний центр  
КМОТЧХУ 

- ( послуги: перша домедична 
допомога, пункти прокату 
речей для догляду, банки 
одягу, видача соціальної 
допомоги ) 

 



 В усіх районних 
організаціях  
працюють:  

 - Пункти прокату 
речей по догляду за 
тяжкохворими,  

-Надається 
допомога 
продуктами 
харчування та 
засобами гігієни ( 
за зверненням) 
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               Гаряче харчування. 



Працюють  10 банків одягу по місту.  Одяг передається як 
небайдужими громадянами міста , так і благодійними фондами, 
магазинами “Хумана” та “Баул” . 

• Одяг приймається в чистому 
вигляді, без механічних 
пошкоджень, натільну 
білизну не приймаємо. 

• Весь прийнятий одяг 
сортується та розкладається 
за номіналом. Ведеться облік 
прийнятого та виданого 
одягу. 



Донорство крові – один з пріоритетних 
напрямків цьогорічної роботи КМОТЧУ. 

• Згідно угоди  та графіка по 
співпраці з Київським 
міським центром 
переливання крові  кожного 
місяця 14 числа в різних 
районах нашого міста 
Червоний Хрест ініціював 
додаткові акції по збору 
донорської крові  



 Забори крові проводились виїзною бригадою  
Київського міського центру переливання крові. 
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Психосоціальна підтримка населення 



Групові та індивідуальні заняття в шпиталі  



Соціально – корисні та значимі акції : «Горнятко 
любові», «Коржик добра», « Ялинка бажань»,                 
« Троянда  для воїна ». 



Групи підтримки : « Орхідея», « Закохані в життя » 



Творчі заняття , арт заняття. 



  Активні ігри  
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         Сімейні та культурні  заходи . 
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 Новинки в діяльності ПСП « Гончарна майстерня » 
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Санітарно просвітницька та культурно – освітня діяльність ( 
проведення різноманітних масових заходів, флешмобів тощо ) . 
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Всього за звітний період проведено 1677 
масових заходів та благодійних акцій . 
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Великодній кошик  

залучалась молодь, 
небайдужі громадяни 
для збору продуктової 
допомоги , яка  
адресно доставлялась 
до потребуючих , акція 
мала успіх і близько 
1000 пенсіонерів 
отримали продуктові 
подарунки до 
Великодня. 
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    « Коржик добра » « Піца сироті » 



Соціальні волонтерські акції ( гарячі новини ) 
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« День батька » , « Змагання вогнеборців». 
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                           День здоров’я .  



ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ 

               День рятівника. 
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Навчання населення 
першій допомозі 
проводиться досить 
фахово та організовано. 
Тренери та інструктори 
КМОТЧХУ проводять 
планові заняття та 
майстер класи . Щорічно 
для популяризації 
діяльності та підвищенню 
цікавості населення до 
навчання проводимо 
масові заходи.  



 День першої допомоги . 2019 



ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ 

  День першої допомоги 2020 
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Важливою ланкою в 
діяльності Товариства є 
робота та надання 
допомоги людям в 
надзвичайних 
ситуаціях, і саме в цьому 
питанні  вже багато років 
поспіль працюємо пліч 
опліч з Головним 
Управлінням державної 
служби з надзвичайних 
ситуацій.  



Участь КМОТЧХУ та районних організацій в спільних 
навчаннях  з Рятувальними службами міста та з ЗСУ.   



 Спільні навчання – результат злагоджена допомога. 



 Окрема тема – люди без постійного місця проживання. 
Програми « Тепло – хелп » та “ Бохо стайл “. 



 Всі районні 
організації щорічно  
долучалися до роботи 
в пунктах обігріву. 

В Подільському районі 
для цієї категорії 
громадян проводиться 
постійно діюча акція « 
Бохо стайл » – 
щопонеділка 
обслуговується саме 
ця категорія громадян. 
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       Волонтерство та молодіжний рух.  



Розвиток волонтерства окремий розділ діяльності                   
                                                                    КМОЧХУ 
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Робота в геріатричних пансіонатах та сиротинцях 
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     Літня школа волонтерства 2020 
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       Реагування на COVID - 19 



Дякую за увагу !  


