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Stan syryjskiej służby zdrowia jest fatalny. Według danych z OCHA, 
46% placówek medycznych w Syrii jest częściowo lub całkowicie 
zniszczonych. W związku z tym bardzo realne jest, iż w przypadku 
znacznego wzrostu zachorowań w Syrii, odsetek umieralności bę-
dzie o wiele wyższy, niż w innych krajach. Dużym wyzwaniem są też 
brakujące łóżka i respiratory w sprawnie funkcjonujących szpitalach. 
W przypadku Strefy Gazy, gdzie opiekujemy się setką rodzin, stan 
systemu opieki zdrowotnej jest katastrofalny na skutek wieloletnich 
obostrzeń w przepływie dóbr i osób. Strefa Gazy nie jest przygotowana 
ani na prowadzenie diagnostyki, ani na choroby zakaźne. 

 
Program Rodzina Rodzinie potrzebuje stałego dopływu środków 
finansowych na utrzymanie ponad 9000 rodzin z Syrii i Strefy Gazy. 
Aby uchronić ludzi przed zagrożeniem, chcemy wysłać więcej środków 
tak by zorganizować jedną dystrybucję na 2 miesiące.

Dużą grupę beneficjentów Rodzina Rodzinie stanowią rodziny, w któ-
rych są osoby starsze, a to właśnie one są w najbardziej zagrożonej 
grupie ryzyka. Razem z lokalnymi partnerami i wolontariuszami z tam-
tejszych parafii, podjęliśmy już działania w kierunku zmiany systemu 
dystrybucji, tak, aby beneficjenci nie pojawiali się w dużych grupach 
w tym samym czasie, używali środków do dezynfekcji rąk, a wolon-
tariusze używali rękawiczek i maseczek.  

SYTUACJA JEST DRAMATYCZNA! 

PODWÓJNIE TRUDNE WYZWANIE

NIEPEWNY LOS RODZIN

Wpłaty można dokonać:

na konto bankowe  
z dopiskiem „Rodzina Rodzinie”::  
PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
Caritas Polska, ul. Okopowa 55,  
01-043 Warszawa

szybkim przelewem internetowym  
/ kartą płatniczą – klikając w ten link: 

DLATEGO ZWRACAMY SIĘ DO WAS  
– naszych najlepszych Darczyńców  

– o dodatkowe wsparcie rodzin z Syrii i Strefy Gazy. 
Sytuacja jest bezprecedensowa – bez Waszej pomocy,  

ich sytuacja za chwilę stanie się dramatyczna!

NIKT O TYM NIE USŁYSZY…

CARITAS.PL/FORMULARZ/#RODZINA-RODZINIE
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