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Від
Н а в ід________  ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Солом'янської районної організації Товариства Червоного 

Хреста України в м.Києві протягом 2017- 2019 років

1. Повна назва Солом'янська районна організація Товариства Червоного 
Хреста України в м.Києві
2. Скорочена назва Солом'янська РТЧХУ.

3. Дані про легалізацію 02 січня 2002 р, № 10731200000013665.
4. Адреса, контакти: м. Київ, вул. Волинська, буд. 2,, тел.. 242 28 64.

5. Мета та напрями діяльності: попередження та полепшення людських
страждань під час збройних конфліктів, стихійного лиха, катастроф, аварій, надання 
допомоги медичній службі Збройних Сил і органам охорони здоровья, сприяння 
органам місцевої влади в їх діяльності в гуманітарної сфері.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при ОВВ: два рокі роботи 
у Громадської Раді при Департаменті соціальної політики КМДА.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду:

назва
проекту

мета партнери учасники кінцевий результат

адресна
допомога
вразливи
м
верствам
населенн
я

поліпшенн
я жіття
вразливих
мешканців
Солом'яне
ького
району

громадські
організації
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
теріріальний
центр, шкільні
заклади
Солом'янськог
о району

вразливи
мешканців
Солом'янського
району,
інваліди,
інваліди АТО,
інваліди ТПО

Івразливи мешканці 
Солом'янського району, 
інваліди із мінімальною 
пенсією почали краще 
харчуватися, одягатися і 
менше хворіти

і
і

організаці
я
дозвілля
літніх
жителів
Солом'ян
ського
району

поліпшенн 
я стану 
літніх 
жителів

театри і музеї 
Києва

літні жителі 3 
інвалідністю

літні жителі з інвалідністю 
поліпшили свої психічний 
і фізичний стан, стали 
менше хворіти

Дні
Донора в 
Солом'ян

поповнити 
Банк крові

клінічна 
лікарня №4, 
Київський

хворі мешканці
Солом'янського
району

зібрано понад десяти 
літрів крові
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районі
центральний 
банк крові
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