Projecte 2903
ENVIAMENT HUMANITARI DE NFI A SÍRIA - ARTICLES NO ALIMENTARIS

RESUM:
Fa cinc anys que es va iniciar la crisi humanitària a Síria que ha provocat un
desplaçament massiu de persones que es pot comparar al que va provocar la
Segona Guerra Mundial. El 2015 la situació encara s’ha deteriorat més i ha
obligat més de la meitat de la població del país a abandonar casa seva (6,5
milions de persones desplaçades internes i més de 4 milions de persones amb
estatut de refugiat fora del país).
La situació de Síria és pràcticament insostenible i ha augmentat la necessitat
d’ajut humanitari urgent que pugui pal·liar el sofriment dels milers de civils
afectats pel conflicte. Actualment s’estima que aproximadament 13,5 milions de
persones tenen necessitat d’assistència humanitària, que es pot traduir en un o
diversos tipus d’ajut.
La Federació Internacional de la Creu Roja (IFRC) és l’únic soci dintre de Síria de
la Mitja Lluna Roja Siriana (SARC). A principis de 2016 la IFRC va fer una revisió
de la crida d’emergència per millorar el suport que proporciona a la SARC i per
adaptar-se al caràcter prolongat de la crisi.
En aquest context, el projecte preveu activar un dispositiu d’acció humanitària per
enviar:



1.000 kits de cuina, que beneficiaran 1.000 famílies, kits que es troben
als magatzems de Creu Roja a l’Anoia.
850 kits de cuina, que beneficiaran 800 famílies, kits que es troben als
magatzems de Creu Roja a Leganés.

El total aproximat de persones beneficiàries directes és de 9.250.

Sector:
Kits de cuina i tendals
País: SÍRIA
Durada:
De 6 a 8 mesos
Entitat que presenta:
Creu Roja Catalunya
Entitat que executa:
Federació Internacional de la
Creu Roja-ISRC
Mitja Lluna Roja Siriana-SARC

Titulars de drets:
1.000 famílies kits cuina
5.000 famílies tendals
Pressupost
Import total:
40.000,00 euros
Import aprovat: 40.000,00 euros

