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Informace ČČK z 30.9.2012 

SÝRIE V OBČANSKÉ VÁLCE:  

POKRAČUJÍCÍ POMOC ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO 
PŮLMĚSÍCE V MÍSTĚ KONFLIKTU  

 

V měsíci září se humanitární situace v Sýrii – která již tak byla kritická – vlivem pokračující 

občanské války bohužel dále zhoršila. Nejhorší situace je zejména v Aleppu, Damašku, 

Homsu, Deir-Ez-Zor a Starém Damašku. Boje vyhánějí desítky tisíc lidí z jejich domovů.   

Silně je poškozena infrastruktura nezbytná k životu obyvatelstva. Zejména v případě 

zdravotní péče zaznamenává ČK&ČP její mimořádně obtížnou dostupnost – z důvodů 

nejisté situace i z důvodu nedostatku funkčních zdravotnických zařízení. 

Pokračuje humanitární pomoc složek Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného 

půlměsíce: Mezinárodní výbor ČK a Syrský ČP, jakožto jediné plošně působící humanitární 

organizace v Sýrii, poskytli během září potraviny a jiné formy humanitární pomoci (např. 

hygienické potřeby, přikrývky, matrace, ručníky) dalším 200.000 osob, takže celkový počet 

příjemců již přesáhl dva miliony. 

Podpora dodávek pitné vody se realizuje i nadále – v oblasti Damašku, Starého Damašku a 

Homsu je na tyto dodávky odkázán milion lidí. 

Pokračuje provoz evakuačních center, zejména v Damašku, Homsu, Aleppu, Starém 

Damašku, Deir-Ez-Zor, kam se uchylují lidé z oblastí, kde se momentálně bojuje. Jde 

převážně o školy a jiné veřejné budovy. V nich je zajišťována také nezbytná hygiena a pitná 

voda.  

V oblasti zdravotní péče se Mezinárodní výbor ČK snaží do zdravotnických zařízení dodávat 

léčiva zdravotnický materiál, týmy Syrského ČP nadále poskytují zdravotní péči v terénu. 

Blíží se zima. Byla proto zahájena distribuce teplých přikrývek, které minulý týden dostalo na 

30 tisíc Syřanů. 

V září v Sýrii pobýval prezident Mezinárodního výboru ČK dr. P. Maurer, který jednal též 

s prezidentem Syrské arabské republiky Assadem. Úřad Českého červeného kříže navštívil 

prezident Syrského ČP dr. A. R. Attar. 

 

Již rok a půl poskytuje Syrský ČP za 

podpory MVČK velmi rozsáhlou pomoc.  

Tuto pomoc lze finančně podpořit i 

prostřednictvím ČČK č.ú. 

222 885/5500, v.s. 333. 

nebo odesláním dárcovské SMS 

s textem  

DMS CCK na číslo 87 777 

[cena jedné DMS je 30,- Kč, z čehož 

ČČK obdrží 27,- Kč] 

   [P.Maurer se zdravotníky Syrského ČP ve Starém Damašku] 
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Platbu je možné uskutečnit i on-line [PaySec, platební kartou]. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

V Praze dne 30.9.2012  

 

Dr. Marek Jukl 
prezident ČČK 
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