Název projektu: Podpora vnitřně přesídlených osob ve státě
Rakhine, Myanmar/Barma
Místo realizace: tábory vnitřně přesídlených osob ve státě Rakhine, Myanmar/Barma
Partnerské organizace: Lutheran World Federation (LWF)
Záměr projektu:
Zlepšení životních podmínek vnitřně přesídlených osob v uprchlických táborech
v Rakhinském státě v Barmě/Myanmaru. K naplnění tohoto záměru přispěje projekt celkově
v několika kategoriích: vzdělávání při mimořádných událostech (Education in Emergency),
komunitní psychologická podpora (Community Based Psychological Support), požární
bezpečnost (Fire Safety and prevention program) a distribuce nepotravinové materiální
pomoci (NFIs).
Diakonie ČCE – Středisko HRS se zapojilo ve dvou hlavních programech celého projektu
LWF: distribuce nepotravinové materiální pomoci a prevence požárů.
Cílová skupina:
1) 760 potřebných rodin, které získaly nepotravinovou materiální pomoc (jejich výběr byl
určen ve spolupráci s dalšími organizacemi participujícími na managementu táborů
a distribuovalo se v táborech, kde dosud žádná taková pomoc dříve neproběhla)
2) dobrovolníci, zvláště ženy, kteří participovali na protipožárních školeních; celá komunita
vnitřně přesídlených osob (IDPs) žijících v táborech. (Díky spolupráci je nyní v táborech 378
proškolených protipožárních dobrovolníků, z toho 180 žen.)

Popis projektu:
Obyvatelé táborů mají omezený pohyb mimo tábor a nedostatek zdrojů na zajištění
základních potřeb. 760 vytipovaných rodin tedy obdrželo základní nepotravinový balíček,
který vystačí přibližně na 6 měsíců. Tento balíček obsahoval: minimálně 1 plastovou plachtu,
min. 2 pokrývky, provaz, moskytiéru, sadu kuchyňského nádobí, plastový kbelík s víkem,
plastové rohože, základní oblečení pro dospělé i děti. Vše bylo zabaleno v odolném pytli na
rýži, aby mohl být i obal znovu použitý.
V táborech nejsou žádné stavby trvalého charakteru. Všechny stavby určené pro vlastní
ubytování vnitřně přesídlených osob i další zařízení jsou postavena z bambusu. Střechy jsou
většinou plechové. Riziko vzniku požáru je tudíž v táborech velmi vysoké. LWF již začalo
v minulém roce program na prevenci požárů, do kterého je zapojeno i vládní oddělení
požární ochrany. Školení trvá pět dnů a je snaha, aby byly minimálně z poloviny zastoupeny
ženy, protože právě ony jsou během požárů velmi zranitelné. S tím souvisí i zvyšování
povědomí o prevenci požárů u dětí. Kromě toho dojde i k proškolení místní hostitelské
komunity, aby mohla být případná pomoc při požáru co nejefektivnější.
Celková doba realizace: 2015
Rozpočet na rok 2015: 2 550 000 Kč
Zdroje financování: MZV ČR, členské organizace ACT Alliance

Tento projekt byl podpořen z finančních prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Kontaktní osoba: Petra Nedbálková, nedbalkova.spolu@diakonie.cz, tel.: 732 484 239.

