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Червоному Хресту – бути!

Як відомо, подвижницька діяльність обласної організації Товариства Червоного Хреста
спрямована на поширення і впровадження в життя гуманістичних ідей і принципів
червонохресного руху, на зменшення соціальної напруги серед жителів області,
підтримку тих, хто опинився у скрутній ситуації. Конкретна діяльність за останні 5 років
прозвучала під час звітно-виборчої конференції у звітній доповіді голови обласної
організації Товариства Валерія Юрченка.

Діяльність обласної організації здійснюється у тісній співпраці з Національним комітетом
Товариства Червоного Хреста, органами обласної влади та місцевого самоврядування,
ветеранськими, молодіжними та іншими організаціями. Організаційна діяльність обласної
організації спрямовувалася на збереження, зміцнення та удосконалення роботи
Товариства та надання усіх видів допомоги мало захищеним громадянам, здійснення
волонтерської та просвітницької роботи.
За словами Валерія Юрченка, роботу обласної організації потрібно розділити на два
періоди: до 2017 року і після. Як відомо, на території колишнього Союзу була
запроваджена програма «Патронажна сестра». У Національному комітеті працювало
понад 3 тисячі патронажних сестер, в області – 75, які надавали медико-соціальну
допомогу найнезахищенішим верствам населення. Фінансування цієї програми
здійснювалося з Державного бюджету. Патронажна служба складала основу
Товариства. Її важливість не можна було переоцінити. До 2017 року.
Після 2017 року фінансування патронажної служби було припинено. Тобто понад 3
тисячі патронажних сестер було звільнено, а Товариство залишилося без патронажної
служби.

І найголовніше, ті люди, якими опікувалися патронажні сестри, залишилися без уваги і
підтримки. Це можна розцінювати як антисоціальне, антинародне рішення. На заміну не
було запропоновано нічого. Звернення до народних депутатів, до різних інстанцій
залишилися без відповіді. Обласна організація зверталася до ОДА, обласної та міської
ради обласного центру, до районних інстанцій. І, як зазначив Валерій Юрченко, ОЛА,
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обласна рада, районні органи влади завжди підтримували обласну організацію. На жаль,
немає такої підтримки від Кропивницької міської ради.

Тобто обласна організація тримається здебільшого на волонтерській підтримці.
Усі виступаючі дали високу оцінку діяльності обласної організації. Зокрема голова
обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я Лариса Козлова
підкреслила, що діяльність, сповнену милосердя та гуманізму, людяності та допомоги,
неможливо переоцінити. Навіть у мирний час його працівники надають посильну
допомогу тим, хто її потребує. Особливо їхня допомога та турбота відчувається нині, у
непростий для держави час. Матеріальна та психологічна допомога постраждалим від
конфлікту на Сході та переселенцям, збір донорської крові для поранених, харчів, одягу,
медикаментів, пошук пропалих безвісти – ось лише частина того обсягу роботи, яку
сумлінно, з дня у день виконує кожен

представник Червоного Хреста. Лариса Козлова висловила упевненість, що їхня
благородна праця не залишиться без уваги держави і вручила Валерію Юрченку
Грамоту ЦК профспілки працівників охорони здоров'я.
Делегати конференції одноголосно обрали головою обласної організації Товариства
Валерія Юрченка. Вітаємо!
Прес-центр ФПО
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