
                                                         

Disaster Aid Europe, z.s 
(registrovaná nezisková organizace 
v České republice) přijímá dary od 

Rotariánů z celého světa a od 
dalších jednotlivců, organizací a 

společností, které mají zájem o naši 
spolupráci 

s místními Rotary a Rotaract  kluby 
v Libanonu

Pro darování: 
klikněte na 

‘donate now’ nebo 
na darovací stránku: 

www.disasteraideurope.com  
  

nebo přímo na: 
www.darujme.cz/projekt/1

203538    

 

POMOC BEJRÚTU

Co plánuje Disaster Aid Europe dělat?
Získat finanční prostředky a dobrovolníků kteří absolvují trénink DART* aby 
mohli pak letět do Bejrútu pomoct mistním Rotariánům rozvážet to co je nutné 
a opravit bydlení po výbuchu 4.8.2020 a taky rehabilitovat JIP v 
nemocnici Rotary Sister. Plánujeme navštívít Bejrút v listopadu a později, 
abychom přinesli zásoby konkrétně určeným rodinám a jednotlivcům 
prostřednictvím naší sítě rotariánů a rotaraktorů v Bejrútu. 
Co je potřeba? solární lampy (s portálem USB), vodní filtry Sawyer, komunální 
vodní filtry Sky Hydrant**, deky, ‘ohřívací láhve’, dámské hygienické potřeby, 
dětské pleny, mýdlo, dezinfekční prostředky. Příspěvky na rehabilitaci JIP v 
nemocnici Rotary Sisters.                            Náš cíl: 10.000 eur. 

Co je Disaster Aid Europe?
Disaster Aid Europe je projekt Rotary Club Prague International***, který se 
zaměřuje na pomoc při obnově komunit po katastrofách. Disaster Aid Europe je 
členem Disaster Aid International, kterou Rotary International oficiálně uznává 
jako jednu ze svých spolupracujících organizací. 

Jaká je mise?
….pomáhat Libanonským Rotary a Rotarakt klubům **** pomáhát při obnově 
komunit, které byly vážně zasaženy výbuchem 4. srpna v Bejrútu.  Bylo zničeno 
300.000 domů a mnoho z nich zůstalo bez oken a dveří, mnozí obzvatelé ztratili 
zaměstnání a své firmy a zima je za rohem. 
 
Jak Disaster Aid Europe zatím pomohlo? Náš DART* Stuart Amesbury navštívil 
Bejrút v srpnu zjistit co je potřeba; setkal se s Rotariány a Rotaraktory  (Jamil 
Mouawad, George Azar, Hagop Dantziguian, Ron Farra & Hala a Yasmin). 
Rotarakt pomáhají při opravě domů a roznášení hygienických potřeb. Jeden z 
Rotary projektů je pomoc nemocnici Rosary Sisters, komunitní denní 
nemocnice-samo financováno-poblíž zóny výbuchu, kde jsou rozsáhlé škody – 
jen na JIP jsou potřeba přístroje v hodnotě přes 400.000 USD.                   

                                                                                                                              

         

* člen Disaster Aid Response Týmu
** Sky Hydrant Max: produkt neziskové 
organizace Sky Juice Foundation, 
Austrálie
*** www.rcpi.club: člen Distrikt 2240 – 
Česká republika a Slovenská republika
****28 Rotary klubů , 25Rotarakt klubů v 
Libanonu,  součást Distrikt 2452 a patří 
do Rotary Zone 21 (32 zemí s 34.000 
Rotariány)

Sky Hydrant Max
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