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Sýrie
●   dodávky jídla, vody a výživy pro děti, zajištění  

zdravotní péče
●   podpora zdravotnických center, do nichž  

docházejí pacienti
●   potravinová a materiální pomoc lidem v damašku  

a okolí – v roce 2014 dostalo potraviny na šest  
měsíců přibližně 70 rodin (dodávky pomoci  
pokračují)

ukrajina – charkov a okolí
●   dodávky jídla a vody pro 12 000 lidí 
●   poskytnutí oblečení a obuvi, přikrývek, palivových ka-

nystrů, kuchyňského zařízení, topných těles, materiálu 
pro opravu budov a hygienických potřeb pro 2 000 lidí 

●   poskytnutí psychologické a sociální pomoci

na západě země pomáhají i další české Charity  
z Ostravy, Olomouce či Znojma.

nepál 
●   podpora dodávek potravin  

a hygienických potřeb
●   obnova a rekonstrukce škol  

v okresech Dubachaur  
a palchowk, školy Bal Sudhar  
a Shree jayabageswory 

 

charita Čr poskytuje humanitární pomoc již od roku 1993, kdy poprvé 
dodala potraviny do Bosny. V následujících letech se účastnila pomoci  
v afghánistánu (2002 a 2003, dodávky léků a zdravotnického materiálu),  
v indonésii (2005 až 2009, dodávky jídla, hygienických potřeb, zdravotní  
a psychosociální péče), v Somálsku a Eritrei (2009 až 2011, dodávky 
jídla a obnova vodních zdrojů) a na haiti (2010 až 2014, distribuce stanů, 
výstavba školek, podpora vzdělávání).

caritas czech republic has been providing humanitarian aid since 
1993, when it first supplied food in Bosnia. In the following years, it provi-
ded aid in afghanistan (in 2002 and 2003, the supply of medicines and 
medical supplies), indonesia (in 2005 to 2009, food supplies, toiletries, 
medical and psychosocial care), Somalia and Eritrea (in 2009 to 2011 
deliveries of food and restoration of water resources) and haiti (in 2010 
to 2014, the distribution of tents, construction of kindergartens, education 
support).

irák 
●   dodávky potravinové i mate- 

riální pomoci a léků a zajiště-
ní lékařské péče 450 rodinám, 
které musely opustit své domo-
vy a našly bezpečí v jiné části 
Iráku 



V srpnu 2015 přesáhl počet syrských uprch-
líků čtyři miliony. Více než polovina obyvatel 
Sýrie jsou tak buď uprchlíci, nebo tzv. vnitř-
ně přesídlení (tedy žijí v jiné části země, než 
kde měli domov před začátkem války). 80 
procent pracovní síly nepracuje. Téměř tři 
miliony dětí nechodí do školy a dva miliony 
žijí jako uprchlíci v sousedních zemích. když 
právě syrské děti měly nakreslit, čeho se nej-
více obávají, kresby byly více než výmluvné.

„Co bych mohla po zhlédnutí obrázků říci o 
dětech v mé zemi?“ komentuje výkresy San-

dra awad z Charity Sýrie. „V této válce jsou 
pravděpodobně těmi nezranitelnějšími. jsou 
jako houba, která vsákne všechnu špínu války  
a udrží ji vevnitř. Zabíjení, ničení, devastace, 
strach a ztráta milovaných – to vše se hlu-
boce vrývá do jejich nevinných srdcí. Tyto 
špatné věci se v nich ukryjí a budou s nimi 
i v budoucnosti. jaké jsou zítřky těch, kteří 
se ve svých mladých tělech stali dospělými? 
Celá generace bude uvnitř pošramocená ná-
silnou rukou války. jak tyto děti obnoví zemi, 
která je stejně tak zničená?“

Syrské děti kreslí a vypráví  

In august 2015, the number of Syrian re-
fugees had exceeded four million. More than 
half of the population of Syria are thus ei-
ther refugees or IDps (internally displaced 
persons, those who live in other parts of the 
country than where they had a home before 
the war). 80 percent of the workforce is not 
working. Nearly three million children do not 
attend school and two millions are living as 
refugees in neighbouring countries. When 
Syrian children were asked to draw what they 
are most worried about, the drawings were 
more than eloquent. “What could I say after 
seeing images of children in my country?“ 

says Sandra awad from Charitas Syria after 
she saw the drawings. „In this war they are 
probably the weakest. They are like a sponge 
that soaks up all the dirt of the war and keep 
it inside. killing, destruction, devastation, 
fear and loss of loved ones – all incise deep 
wounds in their innocent hearts. These bad 
things stay with them and will be with them in 
the future. What tomorrows are there for tho-
se who become adults with these memories? 
an entire generation will be battered inside 
by the violent hand of war. How will children 
grow into adults who can restore a country 
that is equally destroyed?

Syrian children draw and tell stories
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Syria
●  supply of food, water and nutrition for children, providing health care
●  support operating mobile clinics for people living in southern and northern  

Idlieb Hama; in 2014, the clinic provided medical care to 4,800 people (support 
still continues)

●  food and material assistance to people in and around Damascus; in 2014, 
approximately 70 families received food for six months (aid delivery continues)

ukraine – Kharkiv and surroundings
●  supplying food and water for 12,000 people
●  providing clothes and shoes, sanitary supplies, blankets, fuel canisters, kitchen 

appliances, radiators, materials for the repair of buildings for 2,000 people
●  providing psychological and social assistance; other Czech Caritas of fices in 

Ostrava, Olomouc and Znojmo provide help in the west of the country.

nepal
●  support through food and hygiene products supplies
●  reconstructing and building schools in Dubachaur and palchowk, Bal Sudhar 

and jayabageswory 

iraq
●  delivery of food, medicine and material aid and providing medical care to  

450 families who had to leave their homes and find safety in other parts of Iraq

Na Ukrajině se sklepy a jiná místa stala možným úkrytem

In Ukraine, basements and other places has become possible shelter

Po zemětřesení v Nepálu v dubnu 2015After earthquake in Nepal in April 2015
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