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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
I přes komplikovanou situaci je pomoc vnitřním uprchlíkům v Sýrii stále možná, říká 
Jitka Škovránková 
 
Do Olomouce přijede 10. března 2015 Jitka Škovránková, koordinátorka mise organizace Člověk 
v tísni v Sýrii, která stála v roce 2012 u zrodu mise v Sýrii. Beseda s názvem „Sýrie aneb největší 
humanitární krize posledních desetiletí“, kterou pořádá v rámci Rozvojových večerů ARPOK, 
o.p.s., je určená pro širokou veřejnost a proběhne v sále Divadla hudby v Muzeu umění od 18 
hodin.  
 
Host rozvojového večera bude se zájemci z řad široké veřejnosti diskutovat o otázkách, jak se 
žije lidem a pracuje humanitárním pracovníkům v zemi, kterou již čtvrtým rokem sužuje válka, 
jak v Sýrii pomáhá organizace Člověk v tísni a jaká hlavní úskalí tu na neziskové organizace 
čekají? Přednáška se bude věnovat současnému dění v Sýrii a specificky problematice a 
charakteru humanitární pomoci v kontextu ozbrojeného konfliktu, Islámského státu a 
byrokratických a politických restrikcí. 
 
„Téma Sýrie a humanitárního konfliktu jsme vybrali záměrně ze dvou důvodů. Je to aktuální téma, 
které i když se zdá být daleko, tak se dotýká i nás v České republice. Zároveň nám téma Sýrie 
zapadá do březnového tématu Evropského roku rozvoje – Ženy a dívky, protože v pondělí 2. 3. 2015 
získala ocenění Homo Homini syrská učitelka Suád Navfalová. Jedním z témat diskuze bude i 
otázka postavení žen v syrské společnosti,“ uvádí Klára Vavřačová, organizátorka Rozvojových 
večerů organizace ARPOK, o.p.s. 
 
Konflikt v Sýrii začal téměř před 4 lety - 15. března 2011 demonstracemi v rámci arabského jara. 
Postupně se rozvinul do celostátního povstání a v roce 2012 eskaloval do občanské války. 
Rebelové požadují ukončení téměř pět desetiletí trvající vlády strany Baas a rezignaci prezidenta 
Bašára al-Asada. 
 
Člověk v tísni je jednou z prvních humanitárních organizací, která začala pomáhat civilistům na 
severu Sýrie. Stálé kanceláře má v Aleppu a v Idlíbu, celý program pak řídí z jižního Turecka a 
tým Člověka v tísni tvoří 75 místních a 10 zahraničních zaměstnanců. Do konce roku 2014 
doručili přímou pomoc pro 1,3 milionu Syřanů a dalším 1,2 milionu lidí pomohli nepřímo. 
 
Pořádající organizace ARPOK je vzdělávací nezisková organizace, která od roku 2004 přináší do 
škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům, jak učit aktuální témata dneška (např. 
chudobu, migraci, odpovědnou spotřebu), a otevřeně o nich mluví se žáky. O těchto tématech 
informuje i veřejnost a podporuje tak otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do 
dění kolem sebe. 
 
Akce se koná v rámci Evropského roku rozvoje. Projekt Evropský rok rozvoje v Olomouci je 
podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci 
Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 
 
Kontakt pro média: 
Lenka Pánková, ředitelka ARPOK, o.p.s. 
E: lenka.pankova@arpok.cz 
T: 581 111 907, M: 737 354 499 
 
Informace o Evropském roku rozvoje: https://europa.eu/eyd2015/cs 
Informace o misi v Sýrii, organizace Člověk v tísni: 
http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/pomoc-je-potreba-hlavne-uvnitr-syrie-a-dorucovat-ji-
tam-je-mozne-rika-clovek-v-tisni  
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