
Товариство Червоного Хреста 

України 

– Допомога при надзвичайних ситуаціях та 

стихійних лихах.  

– Гуманітарні програми, основними з яких є 

медико-соціальна допомога, профілактика 

ВІЛ/СНІДу та туберкульозу 

– З'ясування долі членів роз'єднаних родин, 

розшук документів, з'ясування стану могил, 

підтримка через послання Червоного 

Хреста. 

– Розвиток молодіжного руху в рамках своєї 

діяльності. 

– Протидія торгівлі людьми та виховування 

ідеалів гуманізму і толерантності в 

суспільстві шляхом популяризації 

гуманітарних цінностей, основ 

Міжнародного Гуманітарного права, 

впровадження кампаній зі зменшення 

стигми та дискримінації уразливих верств 

населення. 

Деснянська районна організація Товариства 

Червоного Хреста 
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ШАНОВНІ  ДЕСНЯНЦІ! 

Вашій увазі пропонуємо буклет, 

присвячений Товариству Червоного 

Хреста України за проектом 

«Бібліотека як освітній простір». 
 

 

 

 

 

Історія українського Червоного Хреста 

налічує понад 100 років.  

У квітні 1918 року в військово-

революційному Києві відбувся І З'їзд 

Товариства Червоного Хреста України,  

а 18 квітня вважається датою початку 

діяльності Червоного Хреста.  

Основними завданнями, які поклав на 

себе український Червоний Хрест в той 

важкий час, стали допомога біженцям та 

військовополоненим, турбота про інвалідів і 

дітей-сиріт, боротьба з голодом та 

епідеміями, організація лазаретів, госпіталів 

та пунктів харчування для всіх нужденних. 

У голодні 1921-1923 роки Червоний 

Хрест організував безкоштовні їдальні та 

роздачу селянам продовольчих пайків. 

Під час Другої світової війни 

Товариство Червоного Хреста України 

підготувало і направило на фронт понад 100 

тисяч медичних сестер, санінструкторів і 

сандружинниць. 

У повоєнні роки для Червоного Хреста 

України важливе значення отримало 

продовження зміцнення зв'язків і співпраця 

з органами й установами здоров'я та 

залучення широких мас до участі в заходах 

щодо ліквідації санітарних наслідків війни. 

Після Чорнобильської катастрофи, що 

відбулась 26 квітня 1986 року, 

співробітники Червоного Хреста розселили 

десятки мешканців Прип'яті, провели 

обходи, щоб знайти для переселенців 

тимчасові помешкання, склали списки 

евакуйованих і таких що прийшли самі. 

Евакуйованим надавалася грошова та 

медична допомога.  

Для обслуговування мешканців 

забруднених районів було виділено 213 

сестер милосердя. 

Волонтери Червоного Хреста на Майдані 

 

Місія добра і милосердя 
Зараз Товариство Червоного Хреста 

України є учасником Міжнародного руху 

Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

і налічує понад 6,3 мільйона активістів і 

прихильників.  

У патронажній службі Товариства 

працюють 3200 висококваліфікованих 

сестер милосердя.  

Діяльність Товариства охоплює всю 

територію України, де реалізується 

понад 40 проектів і програм. Всі ці 

програми фінансуються за рахунок 

публічних пожертв та домовленостей про 

співпрацю. Щорічно співробітники 

Червоного Хреста України обслуговують 

понад 350 тисяч самотніх літніх людей, 

майже 23 тисячі інвалідів війни і праці, 

понад 25 тисяч учасників Другої світової 

війни, понад 8 тисяч інвалідів дитинства.  

Організація Товариства Червоного 

Хреста Деснянського району здійснила 

благодійну передачу медикаментів для 

поранених бійців, які постраждали 

внаслідок збройного конфлікту в зоні 

АТО. 


