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Τη διάθεση 500.000 δολαρίων, για την παροχή αρωγής έκτακτης ανάγκης και τη στήριξη των θυμάτων
του Τυφώνα Haiyan στις Φιλιππίνες, μέσω δωρεών που θα στηρίξουν τη δράση τριών οργανισμών στην
περιοχή, το έργο των οποίων είναι αλληλοσυμπληρωματικό, ανακοίνωσε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
(www.SNF.org).
1. Oxfam (ποσό δωρεάς: $200.000): Η Oxfam διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε περιπτώσεις αρωγής
έκτακτης ανάγκης, έχοντας την ικανότητα να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στην
αντιμετώπιση καταστροφών.
Η Oxfam δραστηριοποιείται ήδη στις Φιλιππίνες, με προγράμματα ανάπτυξης στον τομέα του νερού, της
υγιεινής, καθώς και της γεωργίας. Την περασμένη Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013, μετέβη στη χώρα ομάδα
ειδικών, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση του νερού, της δημόσιας υγείας και της υγιεινής. Οι
δράσεις έκτακτης ανάγκης από ομάδα της Oxfamπου αποτελείται από τοπικούς και περιφερειακούς
επαγγελματίες, καθώς και από ειδικούς από το Ηνωμένο Βασίλειο,ξεκίνησαν την Τρίτη, 12 Νοεμβρίου
2013, στα βόρεια του Cebu, μιας από τις περιοχές που έχουν πληγεί σφοδρότερα από τον τυφώνα. Την
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013, η συγκεκριμένη ομάδα ξεκίνησε τη διανομή «πακέτων υγιεινής εκτάκτου
ανάγκης». Ο τομέας εξειδίκευσης της Oxfam είναι οι υπηρεσίες Νερού Εξυγίανσης και Υγιεινής (WASHWater, SanitationandHygiene). Το βραχυπρόθεσμο σχέδιο της οργάνωσης περιλαμβάνει τη συνεργασία
με τοπικούς οργανισμούς για την παροχή καθαρού νερού, στέγης και υπηρεσιών υγιεινής, καθώς
καισκηνών και πλαστικών καλυμμάτων για τη βασική προστασία των θυμάτων, τη διανομή φίλτρων
νερού, τα οποία καθαρίζουν τα ακάθαρτα ύδατα των πλημμυρών, την παροχή προσωρινών
αποχωρητηρίων, τα οποία εγκαθίστανται γρήγορα και εύκολα, και τη διανομή τροφίμων ή χρημάτων
όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα κατά τόπους τρόφιμα. Η Oxfam προγραμματίζει να προσφέρει το επόμενο
διάστημα, άμεση βοήθεια σε μισό εκατομμύριο ανθρώπους στις Φιλιππίνες
2. Save the Children (ποσό δωρεάς: $150.000): Το Save the Children δραστηριοποιείται στις Φιλιππίνες
από το 1981 και έχει εκτενή εμπειρία στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδιαίτερα μετά από
καταστροφέςπου πλήττουν συχνά τη χώρα. Η οργάνωση έχεισυμβάλει στην αντιμετώπιση των
συνεπειών από τρεις ακόμα τυφώνες,στις Φιλιππίνες, τα τελευταία τρία χρόνια.Διαθέτει ομάδα
αφοσιωμένη στην προσπάθεια αρωγής, αποτελούμενη από 100 μέλη προσωπικού από τις Φιλιππίνες,
καθώς και 26 ειδικούς ανθρωπιστικής βοήθειας στους τομείς της οργάνωσης και εφαρμογής σχεδίου
(logistics), της προστασίας παιδιών, της εκπαίδευσης σε περιστάσεις έκτακτης ανάγκης, της υγείας και
της διατροφής, καθώς και του νερού και της υγιεινής. Ο άμεσος στόχος του Save the Children είναι να
βοηθήσει 500.000 παιδιά και ενήλικες με την παροχή υλικών στέγασης, βασικών οικογενειακών
προμηθειών (κεριά, κουβέρτες, στρώματα ύπνου), πακέτων υγιεινής, πακέτων φροντίδας νεογέννητων,
κινητών ιατρικών κλινικών, καθώςκαι χώρων για την προστασία των παιδιών. Αντίστοιχα, το
μακροπρόθεσμο σχέδιο του οργανισμού είναι η αποκατάσταση της πρόσβασης των παιδιών στην παιδεία
(παρέχοντας προσωρινές σχολικές τάξεις), των παιδιών και των γυναικών σε προγράμματα υγείας και
διατροφής, τα προγράμματα διατροφικής ασφάλειας και τα προγράμματα διασφάλισης μέσων διαβίωσης
(επιτρέποντας σε φτωχές οικογένειες να ανακτήσουν το εισόδημα που έχασαν), καθώς και η ανάπτυξη
δράσεων για τημείωση του κινδύνου καταστροφών.
3. Doctors Without Borders (ποσό δωρεάς:$150.000): Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουν αποκτήσει
πρόσβαση με αεροπλάνα, ελικόπτερα, πλοία, βάρκες και αυτοκίνητα,σε απομακρυσμένες περιοχές στο
αρχιπέλαγος των Φιλιππίνων, καθώς και σε περιοχές, όπου δεν έχουν φτάσει ακόμα άλλα συνεργεία ή
οργανισμοί. Ο οργανισμός διαθέτει περισσότερα από 140 μέλη προσωπικού – γιατρούς, νοσηλευτές,
επαγγελματίες των logistics, ψυχολόγους και ειδικούς στον τομέα του νερού και της υγιεινής – τα οποία
υποδέχονται τα θύματα στις κινητές κλινικές που έχουν αναγείρει και στηρίζουν ό,τιυποδομές έχουν

απομείνει από τα τοπικά νοσοκομεία. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουν στείλει εκατοντάδες τόνους
ιατρικών προμηθειών και ειδών έκτακτης ανάγκης (10 φορτηγά αεροσκάφη), που περιλαμβάνουν ιατρικά
πακέτα για τη θεραπεία των τραυματιών, εξοπλισμό για ιατρικές εξετάσεις, αντιτετανικά εμβόλια και
άλλα φάρμακα, είδη άμεσης ανάγκης, όπως σκηνές και πακέτα υγιεινής, νερό και εξοπλισμό εξυγίανσης,
καθώς και ένα πλωτό νοσοκομείο προσφέρονταςιατρική περίθαλψη για τη μείωση των επιπλοκών και
των λοιμώξεων. Ήδη πραγματοποιούν επεμβάσεις που σώζουν ζωές (για σοβαρά τραύματα και
κατάγματα) και προσφέρουν θεραπεία σε ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα πνευμονίας και διάρροιας,
ενώ παράλληλα, ο οργανισμός συμβάλλει στην κατάλληλη φροντίδα των άψυχων σωμάτων στις
Φιλιππίνες, αντιμετωπίζοντας το υψίστης σημασίας ζήτημα δημόσιας υγείας. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
προετοιμάζονται και για το δεύτερο στάδιο της καταστροφής, όπου η ιατρική ανταπόκριση θα είναι
ζωτικής σημασίας σε ό,τι αφορά στη διάδοση ασθενειών (όπως τέτανος, λεπτοσπίρωση, ελονοσία,
δάγγειος πυρετός), λόγω των ανθυγιεινών συνθηκών από τις πλημμύρες και της αύξησης των
κουνουπιών που ακμάζουν μετά τις έντονες βροχοπτώσεις.
«Ο Τυφώνας Haiyan άφησε πίσω του την καταστροφή. Οι πρώτες ημέρες μετά από μια φυσική
καταστροφή τέτοιου μεγέθους είναι ζωτικής σημασίας, αλλά και πολύ δύσκολες, από πλευράς
οργάνωσης, για τις προσπάθειες προσέγγισης και αρωγής των θυμάτων», είπε ο Ανδρέας Δρακόπουλος,
Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. «Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΝ, και βάσει της εμπειρίας
μας με προσπάθειες αρωγής έκτακτης ανάγκης παγκοσμίως, γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι να
δράσουμεάμεσα. Μας δίνει μεγάλη χαρά το γεγονός ότι έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με
τρεις εξαιρετικούς οργανισμούς –όλοι τους, φορείς με τους οποίους το Ίδρυμα έχει συνεργαστεί και στο
παρελθόν– για την προσφορά άμεσης βοήθειας στους ανθρώπους των επαρχιών Leyte και Samar στις
Φιλιππίνες, σε μια περίοδο μεγάλης ανάγκης».
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοινώνει δωρεές δύο φορές το χρόνο, προσφέρει, ωστόσο, πάντοτε
επείγουσα στήριξη σε συνθήκες που απαιτούν άμεση δράση, έχοντας ενισχύσει, μεταξύ άλλων, στο
παρελθόν προσπάθειες ανακούφισης στην Ελλάδα, τη Νέα Υόρκη, τη Μιανμάρ, την Ιαπωνία, την Κίνα,
την Αϊτή, τη Χιλή και το Κέρας της Αφρικής.
http://www.capital.gr/news.asp?id=1910019

