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 Gurutze Gorriak bere konpromisoari eusten dio, COVID-19k Alarmaren

Batasuna

 Probintziako onuradunen kopurua % 5,4 handitu da, eta 1.862 dira guztira.

Gurutze Gorriak probintzian egiten duen banaketa propioaz gain, bere biltegiratze-zentrotik
Arabako 9 banaketa-erakunde elkartuak banatzen ditu. Erakunde horiek elikagaiak egoera
ahulenean dauden pertsonei helaraziko dizkiete, pertsona batentzat edo hainbat kide dituen
familia batentzat (haurrak barne) otordu oso bat erraz prestatu ahal izan dezaten.

Gizatasuna

Impartzialtasuna

Neutraltasuna

Estatua izendatu aurretik pertsona ahulenekin lan egiten baitzuen.

Borondatezko izaera

Arabako Gurutze Gorriak
31.000 kilo elikagai banatu ditu

Indepenentzia

Unibertsaltasuna
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 Programa horren % 85 egoera ahulenean dauden pertsonei laguntzeko
Europako Funtsak (FEAD) finantzatzen du, eta % 15 estatuko aurrekontuak.

Arabako Gurutze Gorriak 31.106 kilo eta litro elikagai banatuko ditu pertsona ahulen
artean, Elikadura Laguntzarako 2010 Programaren lehen fasean. Programa horren % 85
Pertsona behartsuenentzako Europako Laguntza Funtsak (FEAD) finantzatzen du, eta % 15
estatuko aurrekontuak, Araban egoera ahulean dauden 1.862 pertsonengana iristeko.

Elikagaiak oinarrizkoak dira, ez dira oso galkorrak, garraiatzeko eta biltegiratzeko errazak
dira. Elikagai bereziki elikagarriak dira, helduen eta, bereziki, adingabeen beharrak asetzen
lagunduko dutenak. Saski hori Elikagaien Bankuen Federazioaren, Gurutze Gorriaren eta
Ministerioetako nutrizionisten laguntzarekin egin da.
Zerbitzu hau eskatzen dutenek neurri egokiak hartu beharko dituzte ibilaldi hauek egin ahal
izateko (maskarak eta eskularruak jantzita). Bestalde, Gurutze Gorriko boluntarioek beren
segurtasunerako eta laguntzen duen pertsonaren osasuna ziurtatzeko beharrezkoak diren NBE
guztiak eramango dituzte.

Alarma-egoeran FEAD programa garatzea
Maiatzaren 21ean amaitu zen elikadurari laguntzeko 2019ko programaren 3. fasea, COVID-19
osasun-larrialdiagatik alarma-egoeran garatu zena. Hori dela eta, Gurutze Gorriak banaketak
onuradunei egokitu behar izan zizkien, eta Osasun Ministerioak jakinarazitako segurtasun- eta
higiene-neurriak abiarazi behar izan zituen zentro guztietan.
Plan honen berrikuntza nagusia, zalantzarik gabe, entregak egokitzea izan da; izan ere,
gehienbat onuradunen etxeetan egin dira, batez ere alarma-egoeragatik geunden konfinamenduegoeragatik.
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Elikagaiak eta oinarrizko ondasunak eskuratzea bermatzeko hainbat
ekimen
Krisi sanitarioak ekarri dituen ondorio ekonomiko, sozial eta laboralen ondorioz, Gurutze
Gorriak jarduera-plan bat garatu du, "COVID-19ren aurrean erantzuteko plana", sortzen ari
diren beharrei erantzuteko, erakundearen ohiko jarduera zabalduz eta egokituz, pertsona
gehiagori erantzun gehiago helarazteko, egoera horretan ahalik eta modu arin eta
eraginkorrenean.
Zehazki, elikadurarako laguntzak, FEAD programaren bidez gainera, premia biziko produktuak
entregatuz gauzatu dira, eta beste laguntza batzuetatik kanpo geratzen ziren eta behar horiek
bete gabe zituzten familiei helarazi zaizkie.
FEAD alde batera utzita, azken bi hilabete hauetan (apirilean eta maiatzean) 16.200 ondasun
entregatu zaizkie 780 pertsonari Araban, biztanleria ahulenaren elikadura-beharrak asetzeko.
Esku-hartze horien zati handi bat enpresa askoren dohaintzagatik egin ahal izan da; izan ere,
enpresa horiek modu solidarioan lagundu dute elikagaien beharrak arintzen eta helburu
horrekin lankidetza-hitzarmenak sinatu dituzten erakunde eta administrazioekin lankidetzan eta
koordinazioan aritzen.
Hori guztia boluntarioek egindako lanari esker egin ahal izan da, horiek ere modu solidarioan
eta konprometituan inplikatu baitira jarduera horretan.
Gurutze Gorriaren Plan Erantzuna zabaltzea.
Gurutze Gorriaren ERANTZUN plana zehatza da,
martxokoa, pandemiak sortutako egoerari
erantzuteko.
Maiatzean luzatu ondoren, Gurutze Gorriak 9
hilabeteko iraupena izango du, eta epe horretan 2.400.000 pertsona baino gehiago artatzea
espero da Estatu osoan.
Gurutze Gorriaren planaren eguneroko bilakaera eta eguneratze guztia online jarrai daiteke
Gurutze Gorriaren "Open data" n

Ikus-entzunezko baliabideak
Etxez etxeko janari banaketa Gasteizen: https://bit.ly/3fyC5CZ
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