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Česká pomoc v regionech Středoafrické republiky si zasloužila uznání 
mezinárodní delegace OSN 

 
Ve středu 8.10.2014 se z cesty po regionech Středoafrické republiky vrátili dva zástupci o.p.s. 

SIRIRI. Na stav humanitární pomoci se zaměřila i mimořádná mezinárodní mise OSN a Světového 

potravinového programu (WFP), jejíž zástupci při osobním setkání ocenili význam pomoci z ČR. 

Pomoc nevládních organizací se totiž stěží dostává za hranice hlavního města Bangui.  

 

Od státního převratu na jaře 2013 je bezpečnostní i humanitární situace ve Středoafrické republice 

(SAR) krizová. Více než polovina z celkových 4,5 mil. obyvatel se neobejde bez pomoci zvnějšku. 

Reálný dopad pomoci přitom zřídka přesáhne hranice hlavního města Bangui. Veřejná správa 

v regionech je nefunkční a vzhledem ke stavu infrastruktury a složité bezpečnostní situaci se do nich 

obtížně dostávají i mezinárodní a nevládní organizace. 

 

„Celá nemocnice byla polozřícená po zásazích střel. Prolomené trámy na střeše přístřešku, kde rodiny 

pacientům vařily, mohly kdykoli spadnout a zavalit všechny včetně dětí. Jen jeden pacient tu měl 

moskytiéru, mladý chlapec s otevřenou ranou po uštknutí hadem. Ředitel nemocnice, jediný lékař 

v místě, na otázku, zda o tom ví někdo z ministerstva zdravotnictví, bezmocně odkázal na zoufalou 

situaci v celé zemi,“ popisují jednu z nemocnic v regionu Ouham-Pendé zástupci české obecně 

prospěšné společnosti SIRIRI Ludmila Böhmová a Pavel Pola. Ti se ve středu 8.10. vrátili ze 

čtrnáctidenní cesty po regionech SAR, kam dovezli zdravotnický materiál a další materiální pomoc. 

Navštívili lokality v okolí měst Bozoum, Bouar a Baoro – místa projektů podporovaných z ČR. 

 

Na stav humanitární pomoci v regionech Středoafrické republiky se v prvním říjnovém týdnu zaměřila 

také dvanáctičlenná mezinárodní delegace OSN, ke které se připojili zástupci Světového 

potravinového programu (WFP) a středoafrická ministryně sociálních věcí Eugénie Yarafa. Na 

ojedinělé misi po regionech za doprovodu vojáků MINUSCA (mise OSN v SAR) mapovali a 

dokumentovali realizaci, plánování a koordinaci humanitární pomoci včetně potravinové. Hlavní 

koordinátorka humanitární pomoci OSN v SAR Claire Bourgeois i středoafrická ministryně při osobním 

setkání se zástupci SIRIRI ocenily význam pomoci z ČR v lokalitách Středoafrické republiky. 

 

SIRIRI (www.siriri.org) je česká obecně prospěšná společnost zaměřená na rozvojovou pomoc ve 

Středoafrické republice. Z peněz českých dárců již sedmým rokem provozuje střední školu a stacionář 

pro sirotky v Bozoum, podporuje studenty vysokých škol prostřednictvím stipendií, financovala 

stavbu několika studen a v posledním roce zajišťovala též akutní humanitární pomoc. Z grantové 

pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR realizuje projekt na podporu nejohroženějších skupin 

obyvatel v regionu Bouar. Spolupracuje s karmelitánskými misionáři v místě, a díky tomu dokáže 

účinně poskytnout pomoc i v obtížně dostupných regionech SAR. 
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