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ATENCIÓ MEDICOSOCIAL A LA POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DE LA CRISI A 

SÍRIA I COMUNITATS D’ACOLLIDA AL DISTRICTE DE SAIDA, BEIRUT 
 
RESUM: 

 
El setembre de 2014, la xifra de refugiats sirians al Líban era d’1.191.992 
persones, xifra que representa entre el 25 i el 33% del total de la població 
al país i el que més refugiats acull en proporció a la seva població segons 
ACNUR. 
 
El govern libanès és reticent a establir camps de refugiats a causa de 
l'experiència amb els refugiats palestins, que es troben encara en 12 
camps que alberguen 475.000 persones 60 anys més tard. Molts dels 
refugiats sirianopalestins que han arribat al Líban en darrers mesos s'han 
instal·lat en aquests enclavaments, tot exercint una pressió major sobre 
uns serveis/recursos ja delmats. D'altra banda, s'han comptabilitzat 1.600 
assentaments informals estesos per tot el Líban, localitzats principalment 
a les zones rurals. La crisi a la regió s'ha materialitzat en un augment 
dels preus dels productes bàsics, un augment de la desocupació i un 
reduït accés a cures sanitàries al Líban.  
 
S’ha identificat que dels 1,6 milions de libanesos afectats per la crisi, 
600.000 es troben en situació d'especial vulnerabilitat. Per aquest motiu, 
les diferents agències humanitàries han inclòs en les seves intervencions 
el component de comunitats d'acollida com a receptors de suport. La 
capacitat d'absorció dels camps, les comunitats d'acollida libaneses, les 
municipalitats i les agències humanitàries està disminuint i a les regions 
més vulnerables hi ha una competició pels escassos recursos existents.  
 
La intervenció proposada per Creu Roja es durà a terme al districte de 
Saida, al sud de Beirut, una de les regions més empobrides del país i una 
de les localitzacions on s'ha identificat que hi ha la majoria de població 
desplaçada de Síria i on els serveis de salut són deficitaris.   
 
La intervenció té com a objectiu facilitar l'accés als serveis d'atenció 
primària de salut del districte a la població refugiada víctima de la crisi a 
Síria i de la població d'acollida. 
 
La primera línia d'intervenció estarà centrada en:  

 L'establiment d'una unitat mòbil de salut en les àrees 
identificades del districte de Saida on resideixen un gran nombre 
de refugiats sirians, no cobertes amb clíniques mòbils per altres 
organitzacions/agències humanitàries i on no hi ha un conflicte 
obert.  

 Reforçament de la prestació de serveis al centre medicosocial 
de la CR al Líban  

 Desenvolupament de campanyes de vacunació en coordinació 
amb el Ministeri de Salut del Líban.  

 
La segona línia d'intervenció estarà centrada a millorar els coneixements sobre els riscos i les malalties 
infeccioses provocades per les condicions de vida insalubres i la manca d'accés a higiene de les comunitats 
d'intervenció  a través de les següents activitats: 

 Desenvolupament de mesures d’integració i presentació del projecte (incloses les escoles) amb 
l’elaboració d’acords de participació comunitària i coordinació amb les autoritats locals i altres actors 
interns.   

 Realització d’una avaluació de les necessitats de salut a les zones seleccionades.  

 Desenvolupament d’un pla d’acció comunitari sobre la base de l’avaluació de la salut feta en el marc de 
l’avaluació.  

 Realització de sessions de conscienciació de salut i monitoratge del  desenvolupament. 
 

 Realització de tallers, seminaris i intercanvis per al personal i el voluntariat del departament 
medicosocial en el treball comunitari. 

 

Sector: 
Atenció medicosocial 
 
País / regió:  
Líban / Districte de Saida 
 
Durada: 
12 mesos 
 
Entitat que presenta:  
Creu Roja Catalunya 
 
Entitat que executa: 
Creu Roja Líban 
 

Titulars de drets:  

12.815 persones refugiades 
 
Pressupost 
 
Import total: 282.245,13 euros 
Import aprovat: 40.000,00 euros 

 

 

 


