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OZBROJENÝ KONFLIKT V  SÝRII:  

POMOC ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE 
V MÍSTĚ KONFLIKTU  

 
 

V posledních týdnech dochází k dalšímu zhoršení humanitární situace v Sýrii. V místech 

zasažených boji – zejména v regionu Aleppo, Damašku, Homsu. 

Nefunkční základní infrastruktura (elektřina, vodovody) a špatná bezpečnostní situace 

znamená de facto nedostupnost základních životních potřeb. Mimořádně závažnou zůstává 

velmi špatná dostupnost zdravotní péče, a to jak z důvodů bezpečnostní nejistoty tak 

snižujícího se počtu funkčních zdravotnických zařízení..  

Několik stovek tisíc lidí již bylo nuceno okolnostmi Sýrii opustit – jen v Jordánsku se jedná o 

250 tisíc… Pro uprchlíky je aktuální udržení nebo znovuobnovení kontaktu s ostatními členy 

rodiny, včetně těch, kteří zůstali v Sýrii. Tyto činnosti zajišťuje Pátrací služba Červeného 

kříže [ http://familylinks.icrc.org ]. Krom písemných vzkazů se např. z Jordánska, tábora 

v Zaatari, od října t.r. uskutečnilo 8.800 tříminutových telefonických relací mezi uprchlíky a 

jejich blízkými v Sýrii či ve světě zajištěných Pátrací službou ČK. 

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 prosince měsíční balení potravin a jiné formy humanitární 

pomoci (např. hygienické potřeby, teplé zimní přikrývky, matrace, ručníky) dalším 250.000 

osob, takže celkový počet příjemců již přesáhl dva a půl milionu.  

Součástí pomoci jsou také dodávky léčiv a zdravotnického materiálu zdravotnickým 

zařízením, vč. elektrických generátorů a paliva. 

Podpora dodávek pitné vody se realizuje i nadále – v Sýrii je Červeným křížem pitná voda 

zajišťována 10.000.000 obyvatel – jedná se dodávky pitné vody cisternami, opravy 

vodovodních zařízení či zajišťování chemikálií pro úpravny vody. 

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.  

Týmy Syrského ČP – v počtu desetitisíc zdravotníků – nadále poskytují zdravotní péči 

přímo v terénu. 

Červený kříž udržuje kontakty s orgány vlády i povstaleckých skupin a jedná s nimi o 

usnadnění pomoci obyvatelstvu a o způsobech a prostředcích vedení boje. 
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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] 

                                                                                                            

          Telefonní hovorna MVČK v Zaatari 

 

Platbu je možné uskutečnit i on-line [PaySec, platební kartou]. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

V Praze dne 13.12.2012  

 

Dr. Marek Jukl 
prezident ČČK 
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