Pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża dla poszkodowanych
w wyniku trzęsienia ziemi w Iranie
26 grudnia 2003 r. w irańskiej prowincji Kerman nastąpiło trzęsienie ziemi o
sile 6,5 stopnia w skali Richtera. W wyniku kataklizmu śmierć poniosło 40 tys.
Ludzi i zniszczone zostało historyczne miasto Bam oraz okoliczne wsie.
Polski Czerwony Krzyż natychmiast zwrócił się do społeczeństwa polskiego
z apelem o pomoc finansową dla poszkodowanych. Jednocześnie zaoferowaliśmy
przekazanie dla potrzebujących 1500 śpiworów oraz 4000 koców pochodzących z
naszych magazynów interwencyjnych. Koordynacją pomocy dla Iranu oraz jej
wysyłką zajęło się Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.
Organizowane były także narady poświęcone pomocy dla poszkodowanych w
Iranie organizowane przez Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności,
w których uczestniczyli przedstawiciele Biura Zarządu Głównego PCK.
Strona rządowa zorganizowała dwa transporty z pomocą humanitarną. Oba
samoloty startowały z lotniska na Balicach w Krakowie. W samolocie wiozącym
drugi transport do Iranu udała się Sekretarz Generalna PCK Scholastyka
Śniegowska. Na miejscu w Bam brała udział w spotkaniu ambasadorów
akredytowanych w Iranie poświęconym, które miało na celu przedstawienie oceny
potrzeb i przygotowanie planów międzynarodowej pomocy.
W dwóch transportach lotniczych do Iranu finansowanych przez stronę
rządową wysłane zostały w dniach 31 grudnia 2003 r. oraz 7 stycznia 2004 r.
następujące artykuły:
L.p.
1
2

Nazwa artykułu
Koce
Śpiwory

Ilość sztuk
1322
1390

Wartość zł
39 660,00
97 300,00
136 960,00

Pozostałe artykuły czekały trzy tygodnie na dostarczenie do Iranu. Ponieważ
pozostali partnerzy wycofali się z pomysłu organizowania transportu kołowego
oraz w świetle zaostrzenia przez stronę irańską procedur wydawania zgody na
wjazd transportów z pomocą zrezygnowano z wysyłania dalszej pomocy
rzeczowej.
W wyniku prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie zbiórki na nasze konto
wpłynęło 632.696,31 zł. Dochód ze zbiórki – 625.297,79.zł został wydatkowany w
sposób następujący:
- 484.537,84 zł zostało przekazanych do Międzynarodowej Federacji
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca na wsparcie programów pomocy
dla poszkodowanych poszkodowanych wyniku trzęsienia ziemi.
- 64.775,90 zł zostało wydatkowane na odkupienie śpiworów przekazanych
śpiworów magazynów interwencyjnych PCK do Iranu
- 75.984,04 zł zostało wydatkowane na odkupienie koców przekazanych
śpiworów magazynów interwencyjnych PCK do Iranu
W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim ofiarodawcom, których hojność
umożliwiła nam pomoc poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi w Iranie.
Warszawa 1.08.2004 r.

