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Česká Charita podpoří humanitární pomoc pro uprchlíky v Srbsku
Charita Česká republika uvolní ze svého krizového fondu 10 000 euro (přibližně 270 000 Kč)
na pomoc migrantům v Srbsku. Zmíněná částka podpoří humanitární projekt na pomoc
migrantům, který zajišťuje Charita Srbsko.
Cílem je pomoci velkému množství migrantů (zejména z Blízkého východu) během jejich pobytu
v Srbsku, kteří sem proudí ze sousední Makedonie. Od poloviny června jejich počet dramaticky
narostl. Migrantům bude rozdáváno jídlo, hygienické potřeby, spací pytle, pláštěnky a bude jim
zajištěna zdravotnická služba a psychosociální pomoc.
„Vyslyšeli jsme výzvu kolegů ze Srbské Charity, kteří se ocitli ve složité situaci. Domnívám se, že
v této době je naše povinnost být solidární a podpořit je, aby dokázali uprchlíkům pomoci,“ uvedl
ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.
Záměr Charity Srbsko je plánován pro 100 000 přímých a dalších 55 000 nepřímých příjemců
pomoci s celkovým rozpočtem 820 000 EUR a potrvá do konce roku 2015.
Charita Srbsko poskytne pomoc migrantům na jihu země u hranic s Makedonií v obci Preševo a
na severu u hranic s Maďarskem u obcí Kanjiza a Subotica, a to na základě zjišťování potřeb
migrantů, který ve druhé polovině srpna provedla Diecézní charita Bělehrad.
Cílem projektu je poskytnout jídlo 100 000 migrantům, hygienické balíčky 32 000 ženám,
7 500 dětských balíčků rodinám s dětmi, 5 000 spacích pytlů a stejný počet pláštěnek pro děti i
dospělé, stejně jako zajistit zdravotní a psychosociální péči 1 000 migrantům. Rovněž půjde o 20
kontejnerů na odpadky pro obec Preševo a elektrické zásuvky a přístup k internetu v přijímacích
centrech na severu a jihu země.
Krizový fond Charity ČR je tvořen z části výnosu Tříkrálové sbírky, do které tradičně přispívají
občané ČR na počátku ledna.
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