
ІНФОРМАЦІЯ
про роботу Броварської міськрайонної організації 

Товариства Червоного Хреста України за 2014 -2016 роки.

Організація Товариства Червоного Хреста України існує 99 років. У своїй
діяльності наша організація керується Законами України «Про Товариство
Червоного Хреста України», «Про благодійність, благодійні організації»,
Статутом Товариства Червоного Хреста та Положенням Броварської
міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України. 

Це добровільна гуманітарна, громадська та доброчинна організація, метою
діяльності якої є допомога державі у ліквідації наслідків катастроф і
надзвичайних ситуацій, наданні медичної, соціально – побутової, матеріальної
та натуральної допомоги найбільш соціально незахищеним верствам населення.   

Броварська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста
нараховує 150 первинних організацій, які об’єднують 24 тисячі членів
Товариства. Вони розташовані в загальноосвітніх школах, селищних і сільських
радах, на підприємствах, в медичних і державних організаціях та інших
установах.

На протязі десяти років по всіх рейтингових показниках в Київській
обласній організації Товариства Червоного Хреста України Броварська
міськрайонна організація отримує перше місце.

Саме для виконання поставлених завдань ми працюємо весь звітний
період, ведемо роз’яснювальну роботу, згуртовуємо громадськість та
проводимо різні благодійні заходи. На це спрямовані програми та численні
заходи Товариства. 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності нашої організації було і буде
надання матеріальної, натуральної та гуманітарної допомоги одиноким
престарілим, інвалідам, малозахищеним громадянам. Так за:

- 2014 рік було проведено 27 акцій, в яких охоплено 18395 чоловік на
загальну суму 588 752.00 грн.

- 2015 рік було проведено 40 акцій, в яких охоплено 22273 чоловік на
загальну суму 1 182 132.00 грн.

- 2016 рік було проведено 26 акцій, в яких охоплено 13690 чоловік на
загальну суму 592 947.00 грн.

Це акції до Новорічних Різдвяних свят, до Великодніх свят, до Всесвітньої
боротьби з туберкульозом, до Міжнародного Жіночого Дня 8 Березня, до Дня
Перемоги, до Міжнародного дня Захисту дітей, до Дня людей похилого віку, до
Міжнародного дня інвалідів, до Дня ліквідаторів на ЧАЕС та інші, де ветерани
отримують продовольчі набори, діти - святкові подарунки. Урочисті
святкування усіх свят, які ми проводимо з участю керівників міста, депутатів,
спонсорів, учасників художньої самодіяльності, ЗМІ з накриттям святкових
столів, залишають завжди добру пам’ять у ветеранів та дітей.

Організація проводить моніторинг інформації про інвалідів, самотніх
непрацездатних громадян похилого віку та інших соціально – вразливих верств
населення, які потребують допомоги.

ТОВ Червоного Хреста свою роботу спрямувала перш за все на надання
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медико-соціальної, натуральної та іншої допомоги незахищеним верствам
населення міста.

Постійно працює банк одягу. За останні три роки надано допомогу
малозабезпеченим громадянам міста  та переселенцям одягом та взуттям:

   в 2014 році , отримали 4987осіб на суму 384402.00грн., 
   в 2015 році, отримали 4756 осіб на суму 662536.00 грн.,
   в 2016 році, отримали 5203 осіб, на суму 799703.00 грн.

Щорічно на протязі багатьох років проводиться Всеукраїнський
місячник «Червоного Хреста» (весною) та Всеукраїнська благодійна акція
«Милосердя» (восени). Під час проведення цих заходів ми збираємо одяг від
населення та продукти харчування (різні овочі) від сільськогосподарських
підприємств та фермерських господарств району. Нам вдається повністю
забезпечити на осінній, зимовий та весняний періоди будинок престарілих с.
Гоголів, два дитячих будинки, які теж знаходяться в районі, а також передаємо
місцевому територіальному центру та дитячим будинкам сімейного типу (СОС
«Дитяче містечко») м. Бровари. Передано було овочів та отримали допомогу:                       

   -    2014 рік - 8,9 тон, на суму 48 130.00 грн. 
  -  2015 рік - 5,8 тон, на суму 37800.00 грн.
  -  2016 рік – 3,7 тон, на суму 19940.00 грн. 

Розповсюджуючи марки, щорічно на початку року, запрошуємо до
членства в Товариство усіх, кому небайдужий чужий біль. Кожен, хто придбає
марку Червоного Хреста, залучається до дієвого милосердя. Ми пояснюємо, на
які цілі підуть їхні кошти, таким чином залучаємо їх до благодійності.

Не забуваємо ми і тих, кого обділено здоров’ям, дітей – інвалідів. Кожен
рік до Міжнародного дня інвалідів проводимо благодійні заходи з роздачею
подарунків кожному.

           - 2014 рік – охоплено 240 дітей  на суму 24405.00 грн. 
           - 2015 рік   - охоплено 269 дітей  на суму 30201.00 грн.          
           - 2016 рік –  охоплено 293  дітей  на суму 31378.20 грн.           

Наша організація спільно з місцевим територіальним центром надає
санітарно – гігієнічні послуги одиноким хворим людям похилого віку та
лежачим самотнім інвалідам. Здійснюється щоденно прання білизни. Ми маємо
стаціонарну пральню (де є пральна та сушильна машина).Так лише за 2016 рік
випрано білизни для 635 одиноких престарілих людей на суму 6340.00 гривень. 

Ще одним з пріоритетних напрямків нашої роботи є медико –соціальна
допомога в рамках державної програми «Патронажна медична сестра», яку
здійснює патронажна медична служба.

В Броварській організації по місту працює 4 патронажні медичні
сестри, які надають медичну та соціально-побутову допомогу самотнім
престарілим, лежачим тяжко хворим та інвалідам.

          Всього на обліку та обслуговуються Червоним Хрестом – 3900 осіб.
          З них одиноких  - 1950 осіб.
В тому числі:
                     - інвалідів – 52 осіб,
                     - учасників ВВВ – 149 особи,
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                     - інвалідів дитинства – 1125 особа,
 -  інші категорії – 624 осіб.

Патронажні сестри ЧХ разом з соціальними працівниками
територіального центру щомісяця в середньому обслуговують 60 лежачих
хворих. Зокрема за :

          - 2014 рік – обслужено 915 чоловік;
     - 2015 рік – обслужено  945 чоловік; 
     - 2016 рік – обслужено  963 чоловік. 

Патронажні медичні сестри виконують різноманітні призначення лікаря, а
також доручення своїх підопічних соціально - побутового характеру. Крім
цього проводять санітарно-просвітницьку роботу з учнівською молоддю,
беруть участь в проведенні благодійних акцій.

 Надано 15898 медичних послуг.
Працюємо ми і над поповненням матеріальної бази. Крім літератури та

наочних посібників вже стало традицією кожен рік перед початком навчального
року закупати та передавати медикаменти, апарати для вимірювання
артеріального тиску в усі навчальні заклади.

             - 2014 рік –отримали 14 навчальних закладів  на суму 8236.00 грн.                
             - 2015 рік - отримали 14 навчальних закладів  на суму 8670.00 грн.
             - 2016 рік – отримали 14 навчальних закладів  на суму 13 546.00грн.
Передано Броварській ЦРЛ медикаменти на суму 284 289.63 грн.
З метою підвищення значення організації Товариства Червоного Хреста

серед громадськості наші працівники приймають активну участь в житті міста,
плідно співпрацюють на місцях з охороною здоров’я, освітою, управлінням
праці та соціального захисту населення, ветеранськими організаціями та
релігійними громадами, які переймаються соціальним захистом.

Через різке зниження температури повітря  проводиться акція «Підтримка
вразливих груп населення під час холодної погоди в Україні». Головна мета якої
є попередження випадків переохолодження, а за необхідності, надання першої
допомоги постраждалим, а також забезпечення нужденних обігрівом, теплим
одягом та взуттям, засобами особистої гігієни, надання гарячого харчування.
Через ЗМІ, інтернет поширювалось звернення про допомогу нужденним під
час холодів. 

З 2012 року діє Програма Глобального фонду «Медико – соціальний
супровід хворих на туберкульоз» згідно якої патронажні сестри надають
контрольоване лікування та соціальний супровід до 1,5 року хворим на
туберкульоз (малозабезпеченим, безробітним, ВІЛ-інфікованим, зловживаючим
алкоголем, наркоманам, звільненим з місць позбавлення волі), які пройшли курс
лікування інтенсивної терапії. Хворим видано пайків на суму: 2014 рік – 19936
грн., 2015 рік – 22992 грн., 2016 рік – 18165 грн.

Для залучення до волонтерського руху молоді наші працівники
співпрацюють з учнівською та студентською молоддю. З виховною метою вони
розповідають учням та студентам про історію та сьогодення нашої організації.

В цьому напрямку створені волонтерські загони в усіх школах.
Проводяться акції з метою спрямування молоді на безпечну поведінку. Нерідко
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саме необізнаність молоді стає причиною розповсюдження ВІЛ – інфекції.
Одним із заходів боротьби стали тренінги для інструкторів з профілактики ВІЛ
– інфекції, встановлення бігбордів вздовж траси в рамках Міжнародного
проекту «Підвищення інформованості молоді по ВІЛ - СНІДу – залог здоров’я
нації в майбутньому», що діє за підтримки американського Червоного Хреста. 

Одним з напрямків діяльності Товариства залишається створення центрів
по навчанню населення навикам надання першої допомоги, створення
волонтерського загону швидкого реагування Червоного Хреста. Протягом 2016
року було проведено по школах міста Бровари 27 лекцій з навчання по першої
допомоги. Проведені семінари для вчителів ЗОШ міста Бровари.

З 2014 року у нас на обліку стоїть більше 6000 переселенців. 
Нашою організацією спільно з Київським регіональним відділенням

самаритян України для внутрішньо переселених осіб з Донецької та Луганської
областей, АР Криму, які проживають на території м. Бровари було видано
протягом 2016 року на загальну суму 193553.00грн. Це дорослі та дитячі
продуктові набори, постіль, ковдри, памперси. 

Сім’ям внутрішньо переселених осіб по програмі Датського Червоного
Хреста були надані подарункові сертифікати номіналом по 200 грн. в «Сільпо»,
в «Ашан», «Метро» на суму: 

- 2015 рік – 454 250.00грн.
- 2016 рік – 220 400.00грн.
Також видавались подарункові сертифікати від Епіцентру по 50 грн.

кожний:
- 2015 рік – 2150.00 грн.(43чол.)
- 2016 рік – 4150.00 грн. (83 чол.)

На протязі всіх років постійно з Міжнародного Червоного Хреста ми
приймаємо гостей з різних країн. Вони знайомляться з нашою роботою по
допомозі переселенцям. 

Всього за період 2014-2016 роки проведено 93 різних акцій в яких було
охоплено54358 осіб та  витрачено 2 363 831.00 грн. 

Виконання кошторису міської  Програми  «З турботою про кожного»
2015-2017 р.

 2015 рік:
- затверджено на сесії міської ради кошторис на суму 355 тис. грн.,

             - виділено з місцевого бюджету на рік  - 355 тис. грн.,
- використано коштів  - 355 тис. грн.
З них:

              - заробітна плата працівникам – 88,6 тис. грн.,
              - нарахування на заробітну плату – 32,6 тис. грн.,

 - послуги банку –  0,1 тис. грн.
    2016 рік:

- затверджено на сесії міської ради кошторис на суму 430 тис. грн.,
             - виділено з місцевого бюджету на рік  - 430 тис. грн.,

- використано коштів –  420,9 тис.  грн.
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З них:
            -  заробітна плата працівникам – 114,4 тис. грн.,
            - нарахування на заробітну плату – 25,2 тис. грн.,
            -  послуги банку – 0,1 тис. грн.,
            -  оплата комунальних послуг – 78,7 тис. грн.,

- оплата продуктових наборів при проведенні благодійних акцій –
202,5 тис.  грн.

Голова БМРО ТЧХУ Л.Б.Драпей


