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 Sýrie: Potravinové pomoci se dostává více lidem 

 

Ženeva/Damašek (MVČK) – Mezinárodní výbor Červeného kříže spolu se syrskou národní 
společností Mezinárodního hnutí ČK&ČP – Syrským arabským červeným půlměsícem (SČP) 
– poskytl v srpnu potraviny 530.000 lidem v desíti Syrských provinciích2, a to včetně 90.000 
osob žijících v oblastech kontrolovaných opozicí, což představuje nejvíce příjemců pomoci 
za jeden měsíc, a to od počátku násilností v r.2011. 

Od ledna zvýšil MVČK v partnerství s SČP svou potravinovou nouzovou pomoc a měsíčně 
rozdělil v průměru 440.000 potravinových dávek, což představuje pomoc pro 3,5 milionu lidí 
– stejnému počtu se pomoci dostalo v roce 2013. 

MVČK a SČP rozdělují potraviny lidem postiženým ozbrojeným konfliktem pouze na základě 
jejich potřeby, nikdy nepřihlíží k jejich politické, etnické či náboženské příslušnosti. Distribuce 
probíhá napříč frontovou linií se souhlasem všech stran konfliktu. 

SČP udržuje rozsáhlou přítomnost a síť poboček ve velkoměstech, městech i vesnicích po 
celé Sýrii, včetně území držených opozičními silami. Má proto velmi dobré předpoklady pro 
věrohodné posouzení potřeb osob trpících následky probíhajícího konfliktu. MVČK a SČP při 
plánovaní své potravinové pomoci spolupracují s ostatními humanitárními organizacemi 
v zemi, aby byla zajištěna co možná nejlepší koordinace pomoci. 

 MVČK se opírá o své logistické základy v Damašku a Tartu, z nichž poskytuje potraviny 
oblastním spolkům SČP v poli, a dobrovolníci SČP tak spolu s místními výbory mohou rychle 
rozdělovat balíky obsahující rýži, sůl, olej, čaj a konzervované potraviny rodinám a 
komunitám v tísni. 

 

 

Přehled pomocných aktivit v měsíci srpnu 2014 

 Souhrn 

MVČK má v současnosti stálé pobočky v Damašku, Aleppu a Tartu. Více než 270 
pracovníků se věnuje distribuci potravin, obnovování dodávek pitné vody, zlepšení 
zdravotní péče a obnovování kontaktů mezi lidmi rozdělenými konfliktem. 

                                                
1
 Mezinárodní výbor Červeného kříže – ICRC (Ženeva). Neutrální, nestranná a apolitická instituce. 

Misí MVČK je pomoc a ochrana obětí ozbrojených konfliktů a vnitřních násilností, jakož i prosazování 
mezinárodního humanitárního práva a dohled nad jeho dodržováním. Je – stejně jako státy či 
mezinárodní mezivládní organizace – subjektem mezinárodního práva. 

Spolu se 189 národními společnostmi Červeného kříže (Č. půlměsíce a Davidovy hvězdy) tvoří 
Mezinárodní Červený kříž (Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce). [pozn. ČČK] 

2
 celkem se Sýrie dělí na 14 provincií [pozn. ČČK] 



 Pomoc v nouzi 

- MVČK poskytl v srpnu potravinovou pomoc 530.000 osob v provinciích Damašek, 
Starý Damašek, Quneitra, Sweida, Dará, Homs, Hama, Tartus, Lattakia a Aleppo.  

- Denně v hromadných jídelnách SČP poskytuje denně teplé jídlo 34.000 osob žijících 
ve stanech v Damašku, Homsu, Lattakii a Starém Damašku.  

- 148.000 osob uprchlých z domovů v důsledku bojů obdrželo základní životní potřeby 
jako jsou hygienické soupravy, přikrývky, matrace, ručníky, vědra, dobíjecí bateriové 
svítilny, svíčky a nádobí. 

 Voda a sanitace 

MVČK spolu se SČP a místními vodárenskými společnostmi 

- poskytl deset 5tisícilistrových nádrží v táboře Newroz, 60km od Qamishli v regionu 
Hassakeh, čímž je zajištěna pitná voda pro irácké uprchlíky z regionu Sinjar, 

- opravil 11 vodních čeropadel v Qamishli poskytujících pitnou vodu 120.000 lidí, 

- poskytl elektrický generátor o výkonu 100 kW pro čerpání vody pro 80.000 obyvatel 
Qamishli, 

- rozšířill vodovodní a kanalizační sítě pro tábor Al Dweir ve Starém Damašku, kde žije 
přes 1.600 utečenců; rovněž financuje dodávku vody cisternami do Al Dweir,  

-  opravil vodárny v College City, Kesweh, Marouneh a Al Nabek zásobující pitnou 
vodou 300.000 obyvatel Starého Damašku, 

- v utečeneckých táborech Tal Kurdi a Al Nabek zřídil 5.000 litrovou nádrž 

- zajistil dopravu vody cisternami pro 82.000 uprchlíků žijících v Jdeidet Al Fadel a 
Aartouz Al Dahra ve Starém Damašku, 

- v provincii Quneitra poskytl/opravil 15 vodárenských čerpadel poskytujících pitnou 
vodu 300.000 lidem, 

- poskytl různé vodárenské vybavení a dezinficiencia pro prameniště Qourtoba, Burj Al 
Eshara, Palestinian Club a Nakaabet Al Mohameen v provincii Aleppo pro případ 
přerušení dodávek vody v důsledku bojů,  

- pravidelně opravuje městskou vodovodní síť v Aleppu, 

- dodal 5.000 litrovou nádrž pro japonskou čtvrť v táboře v Aleppu, kde žije 700 
utečenců,  

- rozšířil vodovodní a kanalizační síť v táboře Dar Al Aytaam v provincii Idlib, kde žije 
přes 800 utečenců, 

- zajišťuje dopravu vody cisternami pro tábor v Homsu, kde žije přes 21.000 osob, 

- rozšířil vodovodní a kanalizační síť pro AbdulKarim Rajab, kliniku Al Barnawi a 
Maamal Al Qitaraat v provincii Hama, zásobuje 600 osob, 

- finančně podpořil a rozšířil divizi SČP pro dopravu vody cisternami v Deir Ezzor, která 
denně zásobuje pitnou vodou přes 15.000 lidí žijících ve stanech. 

 Zdraví 

MVČK vybavil a finančně podpořil devět mobilních klinik a jedno ambulantní zdravotnické 
zařízení SČP v Hama s celkovou kapacitou 7.000 pacientů měsíčně. 

 Ochrana 

- MVČK v devíti případech zajistil předání zpráv (vč. telefonického spojení) mezi 
Syřany a jejich blízkými mimo Sýrii, 

- Delegace MVČK v Damašku zahájila ve 147 případech pátrání po nezvěstných, 

- MVČK umožnil 33 studentům návrat do jejich vesnic na okupovaných Golanských 
výšinách. 



 
Pro další informace lze kontaktovat: 

Simon Schorno, ICRC Damascus, tel: +963 993 700 847 

Umar Phiri, ICRC Damascus, tel: +963991186694   

Sitara Jabeen, ICRC Geneva, tel: +41 22 730 24 78 nebo +41 79 536 92 31 

nebo navštívit  www.cicr.org  

 

 
Pro ČR vydal: 

                Český červený kříž 

             info@cervenykriz.eu  
                  -mj  
 

Rozpočet na pomoc MVČK v Sýrii na letošní rok činí 4.300.000.000 Kč. 

 

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce zůstává v Sýrii jedinou 

celoplošně působící humanitární organizací. 
 

 

Již téměř tři roky poskytuje Syrský ČP za podpory MVČK velmi rozsáhlou pomoc. Tuto 

pomoc lze finančně podpořit  prostřednictvím sbírkového účtu ČČK: 

222885/5500, v.s. 333, 

Platbu je možné uskutečnit i on-line [platební karta, QR kód, PaySec, …]; více na 

www.cervenykriz.eu . 
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