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Informace ČČK z 20.10.2014 

 

BOJE V SÝRII MAJÍ ZA NÁSLEDEK DALŠÍ UTEČENCE  
 

Boje probíhající během září v regionech Quneitra a Daraa a jejich okolí vyhnaly z domovů 

přes 100 tisíc lidí, kteří uprchli do Damašku a Starého Damašku. Mezinárodní výbor 

Červeného kříže spolu se Syrským červeným půlměsícem v září poskytl potraviny a jiné 

potřeby více než 510.000 utečencům v zemi, včetně urgentní pomoci 90.000 na jihu. 

Jak uvádí Daphnée Maret, zást. vedoucího Delegace MVČK v Damašku, bezpečnostní 

situace v Quneitra a Daraa zůstává křehká a počet lidí, kteří museli opustit domovy narůstá. 

Krom poskytování přístřeší, potravin a dalších potřeb utečencům (kterých je nejvíce v oblasti 

Damašku a Starého Damašku) poskytuje MVČK také léčiva chronicky nemocným – 

v Moadamiya se jednalo o více než 5.000 nemocných. 

MVČK každý měsíc poskytne pomoc desítkám tisíc lidí v Sýrii a okolních zemích. Své 

humanitární aktivity ovládá na územích ovládaných vládou i povstaleckými skupinami.  Sídlo 

Delegace MVČK je v Damašku, stálé pobočky v Aleppu a Tartu.  

Aktivity MVČK probíhají ve spolupráci se Syrským Arabských Červeným půlměsícem. 

Finančně podporovat činnost Syrského ČP se snaží i Český červený kříž. 

 

Pomoc MVČK v září 2014 

Urgentní pomoc: 

 potraviny poskytnuty 510.000 osob v 10 správních celcích - Damascus, Rural Damascus, 
Suweida, Quneitra, Dara'a, Homs, Hama, Tartus, Lattakia a Aleppo; 

 každodenní dávky jídla v hromadných kuchyních pro 33.000 osob v Damašku, Homsu, 
Lattakii a Starém Damašku; 

 140.000 lidem uprchlým v důsledku bojů poskytnuty hygienické potřeby, přikrývky, 
matrace, ručníky, vědra, svítilny, svíčky, kuchyňské potřeby aj. nezbytnosti. 
 

Voda a sanitace: 

vodovodní a kanalizační síť pro: 
 nouzové ubytovny v Raqqa – více než 1.200 utečenců 
 nouzové ubytování v univerzitním areálu v Deir Ezzor – více než 5.000 utečenců 

prostředky pro úpravu vody 
 prameniště Al Figeh zásobující přes 4 miliony lidí v Damašku a okolí 
 region Al Hassakeh – voda pro více než 800.000, 
 vodárna zásobující obyvatele v Lattakii, 
 vodárna v Aleppu dodávající vodu jak do oblastí kontrolovaných vládou, tak povstalci, 
 vodárna v Al Tannour (hlavní dodavatel pitné vody pro Homs a okolí) 
 vodárna Al Qusair (hlavní dodavatel pitné vody pro Hama a 42 okolních měst v oblasti 

kontrolované vládou / povstalci) 
 úpravna vody pro hemodialyzační jednotku nemocnice Al Bir v Al Wawr (včetně nutných 

součástek) 
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další činnosti na úseku pitné vody 

  dodávky pitné vody automobilními cisternami pro 100.000 utečenců dočasně žijících v 
Moadamiya, Deir Ezzor, Al Dweir Camp, Arrastan City, Homs City, Al Nabek a Tal Kurdi. 

 dodávka technického zařízení pro prameniště v Barada zajišťujícího 20% dodávek vody 
pro Damašek, 

 generátory, čerpadla, potrubí pro vybavení dvou pramenišť v povstalci ovládané oblasti 
v Daraa – dodávky vody pro 12.000 osob, 

 generátory, čerpadla, potrubí pro zařízení v Talbiseh, Farhaniah Al Sharkiah a Arastan 
zajišťující vodu pro tisíce obyvatel Homsu, 

 elektrická výzbroj aj. vybavení vodárny Alouk a Aziziya v Al Hassakeh zásobující 
1.600.000 lidí 

 posílení městské vodovodní v Aleppu zásobující statisíce osob ve vládou / povstalci 
ovládaných oblastech 

 modernizace čerpadel v nemocnicích Al Razi a Ahl Kahef v Aleppu  
 opravy vodárenských zařízení a vodovodních sítí v Jabal Al Westani, Kafr Naha, Kafr 

Noran, Kafr Tal, Afrin, Hermesh, Ma'arat Artiq, Anadan a Nubul. 
 
Zdravotní péče: 

 vybavení a finanční podpora pro devět mobilních zdravotnických zařízení Syrského ČP 
ve Starém Damašku, Aleppu, Idlibu, Hama, Homsu, Deir Ezzoru a Tartu, které poskytují 
primární péči 7.000 pacientů. 

 dodání léčiv pro 5.000 chronicky nemocných v Moadamiya a Starém Damašku. 

 

 

 

Doc. Dr. Marek Jukl 

prezident ČČK 


