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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Дніпровська районна організація
Товариства Червоного Хреста
України в м. Києві, зареєстрована
в Головному управлінні Юстиції
м. Києва 13.03.1997 р.

Організація керується
Положенням про Дніпровську
районну організацію Товариства
Червоного Хреста України в м.
Києві

Згідно Закону  України  « Про 
Товариство Червоного Хреста 
України» - основною метою 
діяльності Дніпровської районної 
організації Товариства Червоного 
Хреста України є попередження та 
полегшення людських страждань 
під час збройних конфліктів, 
стихійного лиха, катастроф та 
аварій, надання допомоги 
медичній службі Збройних Сил і 
органам охорони здоров’я, 
сприяння органам місцевої влади у 
їх діяльності в гуманітарній сфері. 



Мета діяльності Дніпровської організації Товариства
Червоного Хреста:

Здійснення заходів, спрямованих на максимальне
задоволення потреб нужденного населення

Дніпровського району міста Києва в психосоціальній
підтримці, соціальному супроводі та адресній допомозі.



НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ПЕРШІЙ ДОПОМОЗІ

• Підвищення рівня знань населення району навичкам надання
першої допомоги.

• На жаль майже 80 % нашого
населення не вміє надавати
першу допомогу . Наше завдання
навчити якомога більше киян навичкам
умінню надавати першу допомогу.

























Інформування населення щодо профілактики в     
боротьбі з коронавірусом COVID -19



Допомога населенню під час пандемії









Знайомство з роботою Дніпровського 
Червоного Хреста делегацією з Китайської 
народної республіки





МЕДИКО – СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ОДИНОКИХ ГРОМАДЯН 
ПОХИЛОГО ВІКУ , ІНВАЛІДІВ ТА ОСІБ , ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В 

СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

• Соціальна підтримка
нужденних засобами
гігієни, наявними
продуктами харчування , 
одягом, медичними
препаратами згідно
призначення лікаря, 
надання медичних
консультацій та першої
допомоги.







Підтримуємо флешмоб
«Я вакцинуюсь»
Ми – проти спалаху кору !





Проведення в 

студмістечку

університету

Т.Г. Шевченка

безпекового

фестивалю 

"Студмісто-

фест"



Дніпровська районна організація Товариства Червоного Хреста України в м. 

Києві спільно з Київською міською організацією ТЧХУ прийняла участь в 

акції «Ваша безпека – наша турбота», яка пройшла на столичному 

залізничному вокзалі.

Акція покликана продемонструвати

методи надання першої допомоги

людині до приїзду

швидкої допомоги. 

Під час акції медики також

інформували про симптоми та 

методи попередження кору і де 

саме можна провести безкоштовну

вакцинацію.





Дніпровська районна

організація

Товариства Червоного 

Хреста в м. Києві

проводить щорічно

свято людяності і 

добра, благородну

акцію "День Донора " 





Дніпровська районна

організація Товариства

Червоного Хреста

України в

м . Києві в рамках 

психосоціальної

підтримки постійно

проводить тренінги для 

людей вразливих

категорій

Дніпровського району. 

Люди з задоволенням

приймають участь в 

обговоренні

наболівших проблем та 

питань виходу із різних

життєвих ситуацій. 



В рамках психосоціальної

підтримки Дніпровська

районна організація

Товариства Червоного 

Хреста України в м. Києві

проводить психологічні

тренінги для людей 

вразливих категорій

"Лялькотерапія", або

"Лялька - ангел ". 

Тренінги проводить 

досвідчений арт –

терапевт.



Дніпровська

районна організація

Товариства

Червоного Хреста

України в м. Києві в 

рамках 

психосоціальної

підтримки

проводить 

психологічні

тренінги з родинами 

ВПО та сім’ями

демобілізованих

військових





Дніпровський

Червоний Хрест

спільно з 

Київською міською

організацією

Товариства

Червоного Хреста

провів благодійну

акцію " Час 

зупинити

туберкульоз " до 

Міжнародного дня 

боротьби з 

туберкульозом. 





Дніпровська районна

організація Товариства

Червоного Хреста України в м. 

Києві прийняла участь у 

Всеукраїнському турнірі

України з кікбоксингу. Це

травмонебезпечний вид спорту, 

тому наша допомога була

вкрай необхідною. 

Фото з головним суддею 

Всеукраїнського турніру з 

кікбоксингу





Щотижнева акція 

по гарячому 

харчуванню для 

малозабезпечених 

мешканців в 

Дніпровському 

Червоному 

Хресті 

продовжувалась 

понад півтора 

року



Гаряче харчування для одиноких людей 
похилого віку в Дніпровській РО ТЧХУ







Святкуємо

в КМДА

100 - річчя

милосердя, 

доброти , 

любові



Ми прийняли участь у святі -
Дні знань, який проходив в 
Дніпровському районі. 
Проводили майстер- класи по 
наданню першої домедичної
допомоги, вимірювали тиск, 
популяризували роботу 
Товариства Червоного Хреста
України .





Проведення навчань Товариством Червоного Хреста





ПРИЙНЯТТЯ УЧАСТІ  У  СВЯТІ, ПРИСВЯЧЕНОМУ 
50-РІЧЧЮ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

В ПАРКУ «ПЕРЕМОГА»





ПСИХОСОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА СІМЕЙ 
ДЕМОБІЛІЗОВАНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА 

РОДИН ВПО









Проведення безкоштовного медичного 
обстеження для одиноких людей похилого віку 





ПУНКТ ПРОКАТУ РЕЧЕЙ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА 
ДОГЛЯДУ ЗА ТЯЖКОХВОРИМИ

В безкоштовне
користування на 
визначений термін
надаються милиці, 
ходунки, інвалідні візки.



ПРИЙМАЄМО УЧАСТЬ В МЕДИЧНИХ ВИСТАВКАХ 
В МІЖНАРОДНОМУ ВИСТАВКОВОМУ ЦЕНТРІ





Спільно з МБФ 

«ВІДКРИТЕ 

СЕРЦЕ» та ГО 

«ТВЕРДИНЯ» 

допомагаємо

нужденним 

мешканцям 

Дніпровського 

району 









В організації працює банк одягу.  

Всім категоріям малозабезпечених 

громадян району одяг видається 

безкоштовно










