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Партнери сім’ї Green Cross:
 ,яірацйевШ ssorC neerG ,lanoitanretnI ssorC neerG  •

Green Cross Білорусь, Green Cross Росія

Національні партнери, які задіяні в міжнародній 
програмі SOCMED:

инїаркУ утропс і ідолом ,икуан і итівсо овтсретсініМ  •
инїаркУ ирутьлук овтсретсініМ  •

ітсалбо їокьсримотиЖ я’вородз инорохо яннілварпУ  •
 ялд ртнец йинчитсіларутан-оголоке йиньланоіцаН  •

молоді
инїаркУ нищбо хиньланоіцан сергноК  •
янракіл ачятид ансалбо акьсримотиЖ  •

віділавні ялд йеціл йикьсримотиЖ  •
йикьциньлемХ-валсяереП .м ртнец йиньлаіцоС  •

»артваз ешаН« дноф йинйідогалб йикьсримотиЖ  •
инїаркУ коліпсфорп тетімок йиньлартнеЦ  •

коліпсфорп тетімок йинсалбо йикьсримотиЖ  •
»ялибонроЧ итіД« дноф йикьсвікрецоліБ  •

адар акьсім акьцитувалС  •
читувалС .м ,автцинмєирпдіп икмиртдіп дноФ  •

»йірбО« яінапмок авогнитласноК  •
»гіребО« яіцазінагро анйідогалБ  •

 нивочер унімбо і їіголониркодне тутитснІ  •
ім. В.П. Комісаренка м. Київ

 ,аримотиЖ йіцартсінімдажред икинватсдерП  •
Славутича, Білої Церкви і Переяслав-
Хмельницького

»анїаркУ віломлаП-тйеглоК« яінапмоК  •
ітсалбо їокьценоД адар акьсім акьсвілроГ  •

їіголоіцос тутитсні йиндоранжім йикьсвїиК  •
инїаркУ віртаіхисп яіцаіцосА  •

»ялибонроЧ іракіЛ« яіцаіцосА  •

GREEN CROSS Ukraine
www.greencross.org.ua



Give humanity a chance
Give the earth a future

i n t e r n a t i o n a l

ÇÅËÅÍÈÉ ÕÐÅÑÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

²ÍÒÅÃÐÀËÜÍÈÉ 
Ï²ÄÕ²Ä SOCMED

 ясьтєамйаз DEMCOS  •
багатофакторними наслідками катастроф в умовах важко-
го соціального середовища і природного оточення.

-ан 3 єургетні амаргорп ітсонвиткефе яннещивдіп ялД  •
прямки:

1. Медичний
2. Соціальний
3. Освітній

Ì²Ñ²ß

Сприяти вирішенню проблем та зниженню страждань сі-
мей і місцевих спільнот, які проживають в районах, еко-
логічно забруднених внаслідок війн, конфліктів, а також в 
результаті використання відповідних воєнних і проми-
слових технологій. 

ÏÐÎÅÊÒÈ ÏÐÎÃÐÀÌÈ SOCMED 
Â ÓÊÐÀ¯Í²

• Екологічні літні оздоровчі табори
• Міжнародний екологічний табір
• Профілактика карієсу (Дракула)
• Здоров’я для майбутнього
• Клуби GCU Матері та дитини (5 регіонів)
• Соціальні кооперативи
• Навчання навчаючих. Школа волонтера
• Інформація і публікація

ÎÑÍÎÂÍ² ÌÎÄÓË² 
SOCMED  

• Діти та молодь
• Сімейна програма

/яіцамрофні/янначваН  •
публікація

31 січня 2002 року видатний політичний діяч, 
Президент-засновник міжнародної організації Green 
Cross International, лауреат Нобелівської премії миру   
М.С. Горбачов і Президент «Грін Крос Україна», ректор 
Національної музичної академії України, професор, 

академік, О.С. Тимошенко 
підписали «Угоду про 
визнання між Green Cross 
Ukraine і Green Cross Inter-
national». З тих пір, завдяки 
цій знаменній події БО 
«Грін Крос Україна» 
успішно реалізовує проекти 
на території України.

SOCMED в Україні направлена на формування 
відповідальності населення держави за майбутнє 
дітей, їх фізичне і духовне здоров’я.
Програма передбачає оволодіння методами самодо- 
помоги з метою надання людям можливості знаходити 
власні рішення і активно діяти.

•

•




