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Green Cross Ukraine працює в рамках 

міжнародної програми SOCMED 

з 1999 року

.

Мета: сприяти кращому і безпечному майбутньому для наступних поколінь

шляхом забезпечення ефективної підтримки, надання соціальної, медичної та

освітньої допомоги з метою поліпшення здоров'я і якості життя населення, яке

проживає в екологічно несприятливих регіонах України і забруднених

територіях в результаті воєн, конфліктів, а також використання промислових

технологій



Міжнародна програма Socmed

Міжнародна програма SOCMED в Україні прагне заохотити зростання самодопомоги і
відповідальності населення в сфері захисту здоров'я, допомогти в забезпеченні медичного
обслуговування, надання екологічної освіти

SOCMED в Україні спрямована на формування відповідальності населення країни за
майбутнє дітей, їх фізичне і духовне здоров'я

Програма передбачає оволодіння методами самодопомоги з метою надання людям
можливості знаходити власні рішення і активно діяти



Міжнародна програма Socmed

Програма SOCMED в Україні прагне 

продовжувати проводити діяльність по 

проектам, які в подальшому будуть 

надавати допомогу в оздоровленні та 

лікуванні, а також забезпечувати 

соціально-психологічну підтримку та 

екологічну освіту сім'ям, дітям та 

підліткам



Міжнародна програма Socmed
SOCMED має справу з багатофакторним наслідками катастроф в умовах 
складної соціального середовища і природного оточення

Для підвищення ефективності програма

інтегрує три напрямки:

• Соціальний

• Медичний

• Освітній



Міжнародна програма Socmed

ГОЛОВНІ МОДУЛІ SOCMED

▪ Дитяча і молодіжна програма

▪ Сімейна програма

▪ Навчання, інформація, публікація



Міжнародна програма Socmed

• діти і підлітки із захворюваннями, викликаними наслідками аварії на ЧАЕС і які

постійно проживають на територіях, які належать до 3-4 чорнобильських зон

• діти з неповних сімей та багатодітних сімей

• сім'ї та діти, які проживають в екологічно несприятливих регіонах України

• найбільш незахищені верстви населення

• діти з дитячих будинків та інтернатів

Цільові групи, отримувачі допомоги



Міжнародна програма Socmed

Основна діяльність, яка реалізується в 
регіонах

• Житомир і Житомирська область

• Чернігівська область (село Ріпки)

• м. Славутич

• м. Біла Церква і Білоцерківський р-н.

• м. Переяслав-Хмельницький і 

Переяслав-Хмельницький район

• м. Бахмут (Донецька область)



Міжнародна програма Socmed

Основні напрямки роботи

• Оздоровлення дітей та молоді

• Надання медичної допомоги

• Екологічна освіта

• Надання консультативної, інформаційної та 

психологічної підтримки матерям з дітьми, 

багатодітним, малозабезпеченим сім'ям

• Підвищення рівня обізнаності та свідомості з 

метою поширення знань про здоровий спосіб 

життя, правильне харчування і охорону 

навколишнього середовища



Дитяча і молодіжна програма

Терапевтичні табори
Медичне, соціальне та психологічне оздоровлення і реабілітація 

дітей, які постраждали від Чорнобильської аварії та які 

проживають в екологічно несприятливих регіонах України



Міжнародна програма Socmed

Результати проекту 2000-2018

• Кількість залучених дітей - понад 2700 дітей, 8 - 16 років

• Місце проведення - санаторії в Закарпатті, Житомирській, Київській та Херсонській 

областях України

• Тривалість табору - 21 день

• Поліпшення стану здоров'я дітей і показників їх психічного здоров'я

• Поліпшення фізичного благополуччя дітей

• Підвищення рівня знань та поінформованості дітей про екологічні проблеми, 

ведення здорового способу життя

• Визначення комплексу рекомендацій щодо подальшого поліпшення здоров'я дітей

• Зміцнення відносин між партнерами і розширення ефективності взаємодії в рамках 

проекту

























Дитяча і молодіжна програма

Здоров’я для майбутнього

Поліпшення надання медичної допомоги дітям із захворюваннями і 

виявлення патологій у віддалених північних районах Житомирської 

області. Проведення обстеження дітей під час виїздів медичної 

бригади медиків. Проведення профілактичної та консультативної 

роботи



Міжнародна програма Socmed

Результати проекту 2000-2018

• Кількість виїздів - понад 200 виїздів у 7 районів Житомирської 

області

• Кількість обстежених під час виїздів - понад 70'000 дітей

• Проведено лікування - понад 36'000 дітей

• Проведено операцій - понад 4'000

• Поліпшення стану здоров'я дітей з наданням медичної допомоги і 

консультацій

• Доступ до кваліфікованої і своєчасної медичної допомоги

• Підвищення кваліфікації медичного персоналу в регіонах за 

рахунок обміну досвідом

• Розвиток нових напрямків діяльності проекту























Дитяча і молодіжна програма

Профілактика карієсу

Зменшення захворюваності зубного карієсу та інших хвороб 

порожнини рота у дітей та своєчасне попередження поширення 

захворюваності. Надання медичної допомоги, проведення санітарно-

просвітницької роботи в школах і дитячих садах



Міжнародна програма Socmed

Результати проекту 2000-2018

• Кількість обстежених під час виїздів - понад 8'000 дітей

• Проведено лікування - понад 4'500 дітей

• Якісні показники зниження поширеності карієсу серед дітей, які 

проживають на забруднених територіях (3-4 Чорнобильські зони)

• Поліпшення санітарно-просвітницької роботи в школах і дитячих 

садах в північних районах Житомирської області

• Підвищення знань та обізнаності серед сімей в питаннях 

збереження і зміцнення здоров'я

• Підвищення кваліфікації медичного персоналу в регіонах за 

рахунок обміну досвідом















Сімейна програма

Клуби «Матері та дитини»

Створення сприятливих умов для фізичного, морального і 

психологічного розвитку дітей і матерів. Надання ефективної 

психологічної, медичної, соціальної, юридично-правової, 

педагогічної, консультативної допомоги



Міжнародна програма Socmed

Результати проекту 2000-2018

• Задіяні в заходах клубів в 6 регіонах - понад 80'000 дітей і молоді

• Задіяні в заходах клубів - понад 20'000 матерів

• Надано консультацій (лікарі, психологи, юристи) - близько 6'000

• Залучено волонтерів до заходів клубів - понад 5'000

• Робота сімейних клубів за існуючими напрямками. Надання 

соціальної, психологічної, консультативної, правової та освітньої 

допомоги

• Організація роботи з незахищеною категорією населення, сім'ями і 

дітьми, які проживають в 3-4 Чорнобильській зоні

• Підвищення рівня екологічної грамотності жителів, які проживають 

на забруднених територіях; ознайомлення з методами зміцнення 

здоров'я



































Сімейна програма

Соціальні кооперативи

Надання дієвої цільової допомоги сім'ям з метою поліпшення їх 

добробуту і матеріального становища. Створення сприятливих умов 

для розвитку дітей і матерів



Міжнародна програма Socmed

Результати проекту 2000-2018

• Відкрито соціальних кооперативів в 5 регіонах - 76

• Задіяні сім'ї - понад 300 учасників

• Надання допомоги сім'ям, які проживають в 3-4 чорнобильських 

зонах

• Залучені сім'ї отримують необхідну інформацію і знання, яка 

знадобиться їм для подальшої підтримки кооперативів

• Завдяки діяльності кооперативів сім'ї зможуть поліпшити своє 

матеріальне становище, поліпшити умови проживання, підтримати 

здоров'я і вирішувати побутові питання

















Навчання, інформація, 
публікація

«Навчання навчаючих. Школа 

волонтера»

Заохочення молодих людей, лідерів до позитивних дій і професійного 

розвитку. Екологічна освіта, залучення молоді до активної суспільно-

корисної діяльності в рамках реалізації проектів Зеленого Хреста, 

сприяння розвитку їх творчого потенціалу, підтримка волонтерського руху, 

пропаганда здорового способу життя та підтримка нових ініціатив та ідей



Международная программа Socmed

Результаты проекта 2000-2018

• Проведено тренингов – 60

• Задействованные в тренингах – около 700 участников

• Рост активности молодежи, участие в общественных и 

благотворительных экологических проектах на всех уровнях 

(местном, районном, региональном, национальном масштабе, 

международном уровне)

• Проект по подготовке волонтеров имеет целью привлечь всех 

желающих к участию в различных проектах для дальнейшего 

становления гражданского общества

• Зеленый Крест вместе с партнерами привлекается к подготовке и 

реализации образовательных, социокультурных, информационных 

проектов, направленных на максимальную самореализацию 

представителей молодежи















Навчання, інформація, 
публікація

«Інформація і публікація»

Проект інформаційної підтримки та освіти дітей, підлітків та сімей, які 
проживають в екологічно несприятливих районах України, з екологічної 
освіти та ведення здорового способу життя. Спрямований на поширення 
інформації про діяльність Зеленого Хреста, вплив і результати роботи в 

рамках міжнародної програми SOCMED



Міжнародна програма Socmed

Результати проекту 2000-2018

• Випуск журналу «Паросток» - 4 випуски на рік (кожен тираж 

складається з 1500 шт.)

• Підготовка та видання навчальних інформаційних матеріалів 

(друковані видання: статті, буклети, брошури і т.д.) - до 

1000 примірників на рік

• Підвищення рівня обізнаності дітей та їх батьків про 

діяльність Зеленого Хреста (соціальна робота в Сімейних 

клубах, надання консультацій та медичної підтримки, 

оздоровча кампанія і навчання молоді)



Навчання, інформація, 
публікація

«Розвиток організації»

Проект спрямований на пошук і залучення нових партнерів, спонсорів, 
громадських організацій, місцевих органів влади для можливості 

інституційного розвитку, активної інформаційної підтримки та залучення 
додаткових фінансових коштів в рамках реалізації проектів Зеленого 

Хреста і міжнародної програми SOCMED



Міжнародна програма Socmed

Результати проекту 2000-2018

• Розробка і впровадження нових ідей і планів дій, спрямованих на

виконання діяльності Зеленого Хреста в рамках міжнародної

програми SOCMED в Україні

• Участь в конференціях, тренінгах та семінарах, національних і

міжнародних зустрічах і акціях

• Розвиток співробітництва в реалізації нових спільних проектів

• Залучення нових партнерів для успішної реалізації проектів

• Написання пропозицій по проектам, розвиток і зміцнення

діяльності програми SOCMED в Україні

• Підготовка матеріалу для збору коштів















Результати програми Socmed

в Україні (2000-2018)
Терапевтичні, освітні та міжнародні табори

• Загальна кількість задіяних дітей в терапевтичних таборах                 2733

• Загальна кількість задіяних дітей в міжнародних таборах                                                             717

• Загальна кількість задіяних дітей в освітніх таборах 177

Клуби GCU «Матері та Дитини» і Соціальні кооперативи 

в Житомирі, Славутичі, Білій Церкві,  Переяслав-Хмельницькому, Донецькому і Черніговському  регіонах

• Діти та молодь, задіяні в заходах клубів GCU 88108

• Матері, задіяні в заходах клубів GCU 26492

• Сімї, задіяні в заходах клубів GCU 33610

• Консультації (лікарі, психологи, юристи) 5930

• Волонтери 5231

• Актив клубів GCU 1072

Здоров’я для майбутнього

• Всього оглянуто дітей 38023

• Всього проліковано дітей                                                                                                     11056

Профілактика карієсу (Дракула)

• Всього оглянуто дітей 46974

• Всього проліковано дітей 23535

Навчання навчаючих 

• Семінари 60

• Учасники 696

Информация и публикации

• Кількість екземплярів (Журнал «Паросток») 76614

• Кількість буклетів 26820



Дякуємо за увагу і 

Вашу підтримку

E-mail: greencross.org.ua@gmail.com

www.greencross.org.ua



Green Cross Ukraine

Міжнародний молодіжний табір 

Зеленого Хреста
• Кількість залучених - більше 250 дітей, з них близько 40 учасників з України

• Країни, які брали участь: Швейцарія, Італія, Швеція, Україна, Росія, Молдова,

Білорусь

• Тривалість табору - 21 день, вік учасників - 13 - 16 років

• Основними завданнями табору було залучення молодих людей, які проживають в

районах, які постраждали від Чорнобильської аварії та осіб з обмеженими

можливостями, в культурний обмін з однолітками з інших європейських країн

• Заохочення дітей та підлітків з різних культур ділитися своїми цінностями один з

одним і виявити загальні цінності, які їх об'єднують

• Підвищення усвідомлення екологічних проблем

• Забезпечення дітей належними умовами для відновлення фізичного та психічного

стану завдяки активного і здорового способу життя в таборі (хороший відпочинок,

дієтична їжа, багата на вітаміни, перебування на свіжому повітрі, активний

відпочинок, екскурсії, семінари)



















Green Cross Ukraine

Літній табір для дітей-переселенців 

із Донецької і Луганської областей

• Кількість залучених - 124 дітей-переселенців з Донецької та Луганської 

областей

• Місце проведення: дитячий центр відпочинку «Kinderdorf Senti» (Дьюлакесі, 

Угорщина)

• Тривалість табору - 14 днів, вік учасників - 8 - 13 років

• Психологічна реабілітація, поліпшення загального фізичного та психо-емоційного 

стану дітей-переселенців з Донецького і Луганського регіонів

• Підвищення рівня знань та поінформованості дітей в сфері екології та охорони 

здоров'я, культурний розвиток.

• Придбання безцінного досвіду в організації оздоровлення дітей за межами України





















Green Cross Ukraine

Проект «Розумна вода для зелених шкіл»

• Проект був успішно реалізований в Україні в 2013 році завдяки підтримці 

Міжнародного Зеленого Хреста, Міжнародного Комітету Форуму (IFC), 

Всесвітньої Водної Ради (WWC)

• Проект був спрямований на забезпечення доступу до безпечної питної 

води та санітарії, поліпшення систем водопостачання для широкого кола 

суспільства і підвищення екологічної обізнаності школярів місцевої школи 

(с. Невгоди, Житомирська область)

• В рамках проекту допомогу і підтримку отримали 403 людини, в тому 

числі 71 дитина у віці до 17 років

























Дякуємо за увагу і 

Вашу підтримку

E-mail: greencross.org.ua@gmail.com

www.greencross.org.ua


