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IRÁK 2017
HUMANITÁRNÍ POMOC
zdravotní péče pro 2500 rodin
materiální pomoc (trvanlivé
potraviny, hygienické potřeby,
pitná voda ad.) pro 4000 rodin

HISTORIE

Před sedmi lety vypukla v Sýrii

systematicky. V Palestině jsme

vleklá krize, před válkou uprchly

podporovali ženy a studenty v

miliony lidí, uprchlické tábory

uplatnění na trhu práce,

vznikaly v celém regionu. Na

rekvalifikační vzdělání jsme

konci března 2012 vyhlásila

zajišťovali v Jordánsku,

Charita Česká republika poprvé

v Libanonu jsme se zaměřili na

sbírku na pomoc vnitřně

zdravotní péči, finanční

vysídleným Syřanům

i materiální pomoc (potravinovou,

a uprchlíkům, jejichž nápor

hygienickou, zdravotnickou) jsme

přestávaly okolní státy zvládat.

distribuovali ve zdevastované

Od té doby v oblasti pomáháme

Sýrii a Iráku, kde máme od jara
2017 vlastní misi.
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i v Jordánsku. Jejich přítomnost

o zaměstnání provážeme

by neměla zemi zatěžovat, ale

s lokálními podniky. Situace

Naše další aktivity v Iráku se

být jí přínosem. Díky našim

v Sýrii je stále krizová

zaměří na obnovu země. Začali

certifikovaným školením na míru

a udržitelnou obnovu neumožňuje,

jsme s ní v Kurdistánu, kde jsme

získá 400 syrských uprchlíků

proto sem dodáváme humanitární

rozvíjeli ekologické zemědělství

možnost dosáhnout na

pomoc a snažíme se vytvářet

a agropodnikání. Syrské uprchlíky

zaměstnání, založit či zefektivnit

snesitelné podmínky pro život

podpoříme letos v Sýrii

vlastní živnost. Uchazeče

těch, kteří zůstávají.

SOUČASNOST

SÝRIE 2017
ZDRAVOTNÍ PÉČE
Spolupracovali jsme s jezuitskou
neziskovou organizací Jesuit Refugee
Service při ošetřování žen, dětí a seniorů
na klinice v Aleppu.

SÝRIE 2018
POMOC NEJZRANITELNĚJŠÍM V DAMAŠKU
Projekt staví na několikaleté spolupráci Charity
Česká republika s církevní organizací Good
Shepherd Sisters (GSS), pracující pod záštitou
katolické církve. Přes nestabilní situaci v Sýrii
GSS i nadále poskytuje pomoc jako jedna
z mála fungujících organizací.

BUDOUCÍ DISTRIBUCE
potravinová pomoc pro 1120 rodin
vybavení domácnosti pro 240 rodin
příspěvek na nájem pro 280 rodin
hygienické potřeby pro 240 rodin
oprava bydlení pro 24 rodin
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HOTOVÉ DISTRIBUCE
potravinová pomoc pro 900 rodin
oblečení a obuv pro 300 rodin
vybavení domácnosti pro 300 rodin
hygienické potřeby pro 300 rodin

KOMU POMÁHÁME – ABEER, 35 LET,
MATKA DESETILETÉ MARY
A OSMILETÉHO JOSEPHA
„Z domova jsme uprchli před bombardováním do vesnice, kde žije
rodina mého manžela. Situace nebyla ideální ani tam, ale pořád
lepší než pod ustavičnou palbou. V malém pokoji nás žilo 25
a k jídlu jsme měli jen kousek suchého chleba, protože bylo příliš
nebezpečné dopravit do vesnice jiné zásoby. Po měsíci a půl
jsme se vrátili do Damašku a pronajali si malý pokoj v děsivých
podmínkách. Plesnivé a vlhké zdi měly špatný vliv na zdraví dětí,
ale neměli jsme dostatek peněz na to, abychom si pronajali něco
lepšího. Můj manžel pracoval jako ochranka v jedné z továren na
okraji města. Když se jednou vracel zpátky domů z práce, stoupl
na minu, která ho zabila. Ani ve snu by mě nenapadlo, že nás
opustí tak brzy… Velmi nám chybí. Od jeho smrti je na tom Mary
psychicky špatně. Je pořád smutná a nechce nikam jít. Minulou
noc plakala, protože dostala certifikát ve škole za to, že jí to
hezky jde, ale nemohla ho tatínkovi ukázat. Vždycky, když tohle
vidím, rve mi to srdce.
Moc vám děkuji za to, že jste nám pomohli v naší těžké
situaci, a děkuji i za všechny ostatní, kterým pomáháte. Díky
vám znovu věřím, že hodnoty jako morálka a pokora
z dnešního světa nezmizely.“

PROJEKTY REALIZOVANÉ NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ V ROCE 2017
IRÁK
Podpora zdraví vnitřně vysídlených osob v Iráku – zajištění přístupu k pitné vodě,
k základní sociální péči a hygienickým potřebám lidem, kteří museli opustit Mosul
ovládaný Islámským státem a přežívat v uprchlických táborech za městem;
Potravinová bezpečnost pro nejzranitelnější v Mosulu – distribuce potravinové
pomoci pro 3020 rodin v nouzi (celkem 15 100 osob) formou potravinových balíčků,
distribucí poukázek či přímo hotovosti ke stejnému účelu;
Podpora zdraví osob ohrožených konfliktem v Mosulu – dodávky hygienických
potřeb k prevenci proti šíření nemocí z nedostatku hygieny pro 1000 rodin, pomoc
dvěma místním zdravotním střediskům s vybavením;
Podpora environmentálně šetrného agropodnikání v Kurdistánu – školení pro
místní farmáře na podporu podnikání v oblasti zemědělství.
SÝRIE
Klinika JRS v Aleppu – poskytování první pomoci a další zdravotní péče ve všech
dostupných lékařských oborech (základní vyšetření, porody i operace);
Pomoc pro nejzranitelnější v Damašku – pomoc pro vytipované rodiny bez domova,
pouze s jedním přeživším rodičem, s mnoha dětmi, se starými a nemohoucími lidmi,
kteří již nemohou pracovat ad.
JORDÁNSKO
Pomoc vysídleným Syřanům a zranitelným jordánským skupinám obyvatelstva –
podpora mírového soužití Jordánců s uprchlými Syřany, aby se lépe vyrovnali s vlivy
syrské uprchlické krize.
LIBANON
Předporodní péče o ohrožené ženy v Libanonu – poradenská sezení pro těhotné
ženy, konzultace nad péčí o miminko, prenatální vyšetřování, monitoringy
těhotenství.
PALESTINA
Podpora zaměstnanosti sociálně znevýhodněných a absolventů škol na
palestinských autonomních územích – školení pro učitele, kariérní pohovory se
studenty, analýza trhu práce a zaměstnanosti.
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