
ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадського суспільства 

протягом року до дня подання заяви

1. Назва Оболонська районна організація Товариства Червоного 
Хреста України в м Києві

2. Скорочена назва Оболонська РО ТЧХ
і

3. Юридична адреса: м. Київ , вул. Озерна , 8А 
Фактична адреса : м.Київ, вул. Тимошенко, 1А 
тел. 4 1 2 - 3 6 - 7 6

4. Мета і напрямки діяльності
Медико -  соціальна допомога одиноким громадянам похилого віку, 
інвалідам, потребуючим, які опинилися в складних життєвих обставинах.

5. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду:

Етапи реалізації Опис заходів 
здійсненого етапу

Кількість
чоловік
отримали
допомогу

Результати 
здійсненого етапу

Медико -  соціальна Соціальна протягом Покращення
підтримка одиноких підтримка 2018 року матеріально -
громадян похилого нужденних — соціального
віку, інвалідів та осіб, засобами гігієни, становища
які перебувають в наявними 2 2 7 потребуючих
складних життєвих продуктами отримали громадян .
обставинах. харчування , 

одягом, медичними 
препаратами згідно 
призначення лікаря, 
надання медичних

допомогу Зменшення 
випадків 

ускладнень 
захворювань в 

одиноких
і консультацій та 

першої допомоги.
громадян 

похилого віку,



1

інвалідів шляхом 
контролю за їх 

станом та вчасним 
направленням до 

лікаря.
Медико -  соціальна Покращення березень - Підвищити рівень
допомога під час обізнаності червень знань населення
надзвичайних та населення основам 2018р району навичкам
аварійних ситуацій в надання першої надання першої
місті допомоги, 250 допомоги.

проведення майстер майст ер Забезпечено
класів, навчальних клас необхідними

курсів для перш ої речами людей, які

і

населення. 
Забезпечення 
необхідними 

речами людей, які 
потрапили в 
надзвичайну 
ситуацію .

допомоги потрапили в
надзвичайну
ситуацію.

Робота банку одягу та Не кожна протягом Кожен
майстерні з ремонту малозабезпечена 2018 року потребуючий мав
одягу для нужденних. людина має змогу 

купити собі одяг та
змогу вибрати 
собі безкоштовно

взуття в магазині і 1305 чол необхідні речі за

»

тому не оновлюють 
речі роками. В 
Оболонській 
РОТЧХ в банку 
одягу кожен 
потребуючий 
зможе підібрати 
речі за сезоном.

отримали
допомогу

сезоном.

Пункт прокату речей В безкоштовне протягом Покращення
для реабілітації та користування на 2018 року доступу до дорого

догляду за визначений термін вартісних речей
тяжкохворими. надаються милиці, 

ходунки, інвалідні 
візки, ролатори.

22 чол. для реабілітації та 
одужання для 
одиноких 
громадян 
похилого віку та 
інвалідів.



Оболонська районна організація має багаторічний досвід роботи з 
різними категоріями малозабезпечених осіб. Успішна реалізація та 
накопичений досвід роботи з малозабезпеченими категоріями надало 
можливість охопити послугами Товариства більш як 1800 чоловік з за- 
планових 1700 осіб , а саме з загальних ресурсів організації джерелами
надходження якої є благодійні та членські внески, пожертвування , 
спонсорська допомога на загальну суму 190 817,00 грн., а з місцевого 
бюджету по програмі «Соціальне партнерство» планувалось 200 осіб для 
отримання допомоги , а отримало 250 чоловік на суму 49 992,96 грн. , що і 
надало можливість покращити рівень їх матеріального та медичного 
забезпечення , підвищити якість життя.

(КирієнкоЛ.С.)Підпис керівника громадської організації
Печатка громадської організації



Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС на 
участь в установчих зборах щодо обрання нового складу

Громадської ради при
Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації

Кирієнко Лариса Сергіївна

Членство в ІГС

Місце роботи

Громадянство, число, місяць і р 
народження

Місце народження 

Освіта

Громадська діяльність

Можливий напрямок роботи у 
громадській раді

Голова Оболонської районної 
організації Товариства Червоного 
Хреста України в м. Києві

Оболонська районна організація 
Товариства Червоного Хреста України 
в м. Києві

Україна, 18.04.1965

М. Київ

Вища

Медико-соціальна підтримка 
незахищених категорій населення

Соціальна сфера

Контактні дані:

Моб. телефон: 096-522-98-07

Адреса: м. Київ. Вул. Тимошенка, 1А

Телефон організації: 412-36-76


