Kompleksowa pomoc humanitarna dla #10000uchodźców
Polska pomaga Syryjczykom! Dzięki milionowym dotacjom MSZ PCPM ma szansę pomóc 10 tysiącom uchodźców w
Libanie. Polski rząd przeznaczył na ten cel 12 mln.
A tak wygląda to w szczegółach:
1. Dach nad głową i ochrona przed ubóstwem
•
9315 uchodźców z Syrii, którzy będą mieli dach nad głową dzięki dopłatom
do czynszu (5715 osób przebywających w północnym Libanie i 1800
uchodźców, którzy znaleźli schronienie w chrześcijańskich dzielnicach
Bejrutu).
•
5400 Lib ańczyków – mieszkańców miejsco wości goszczących uchodźców z
Syrii, skorzysta z dodatkowego dochodu dzięki wynajmowi mieszkań.
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W pół nocnym Libani e aż 62% uchodźców syryjskich żyje poniżej granicy
ubóstwa, zaś 25% dotyka krańcowa bieda. Większość Syryjczyków musi
wynaj mo wać mieszkania, piwnice, garaże i inne schronienia, za które
miesięczny czynsz wynosi 200 US D lu b więcej. Jeśli nie mają takich pienię dzy,
grozi im eksmisja, wprost na ulicę. W zimie to niemal pewna śmierć dla ludzi,
którzy już raz uciekali przed nią ze swojego kraju. Syryjczycy nie mogą legalni e
pracować w obcy m państwi e. Żeby wynająć jakiekol wiek schronie nie sprzedaj ą
kupony żywnościowe lub p ożyczają pieniądze. To pogr ąża ich w j eszcze
większej biedzie. Zapo mogi jakie uchodźcy dostają z Polski zapewnią im dach
nad głową przez kolejny rok.

2. Ośrodek zdrowia dla uc hodźc ów
syryjskich w Bire, niosący pomoc
medyczną
dla
pona d
4000
uchodźców z całego regionu Akkar na
północy Libanu.

3.
Opieka
zdrow ot na
w
oboz owiskac h
namiot ow ych.
Klinika
mobiln a
PCP M dociera
regularni e
do
10
obozowisk
namiotowych i 500 uchodźców.

4. Now y am bula ns dla chrześcijańskiego miasta Al-Qaa od
Polskiej Pomocy w miejsce karetki
zniszczonej
podczas
zamachu
bombowego IS.

5.
Piece
i
opał
na
zimę.
Komp leksowa p omoc huma nitarna
Polskiej Pomocy i PCPM obej muje
pomoc w dostawie lub zakupie o pału
na zimę. W re gionie dział ania P CP M
temperatury w zimie spadają do -5ºC

6. Walka z pożarami w obozac h
nami otowyc h
dla
uc hodźców.
Polscy
instruktorzy
stworzą
z
mieszkańców tych obozów ochotnicze straże pożarne, by walczyć z
pożarami namiotó w, w których co rok
ginie ponad kilkadziesiąt osób.

7.
Szkolenia
zawodowe
dla
młodyc h uc hodźc ów.
Edukacja
dzieci
uchodźców syryjskich w
Libanie kończy się w wieku 15 lat.
Szkolenia
zawod owe
pomogą
młodzieży zyskać fach konieczny w
odbudowie Syrii.

Powy ższ e dział ani a s ą k onty nuacją program ów pomoc y hum ani tar nej PC PM w Libanie od 2012 rok u, ws półfi nans ow anyc h prz ez
Polsk ą Pomoc i ONZ. W latac h 2012-15 PCPM pomoc ą objął ł ącz nie 18000 uc hodźc ów. Polskie Centr um Pom ocy Międz ynarodowej
jest jedyną polską organizacją pozarządową oficjalnie zarejestrowaną w Libanie i współpracującą z UNHCR i ONZ.

Kontakt z PCPM:

www.pcpm.org.pl/liban

info@pcpm.org.pl

tel. 22 833 6022

#10000uchodźców

