sprievodca kampaňou

1. ako chceme pomôcť

2. časový plán kampane

V piatich slovenských mimovládnych organizáciách, aktívnych v pomoci v regióne
(Slovenská katolícka charita, eRko - Dobrá
novina, SAVIO, Nadácia Integra a Mary’s
Meals Slovensko), spájame naše sily, aby
sme cez spoločnú výzvu vyzbierali prostriedky na zabezpečenie základnej humanitárnej pomoci pre čo najviac ľuďí
v núdzi. Pomoc na mieste realizujú naši
overení lokálni partneri pôsobiaci priamo
v najohrozenejších častiach konfliktnej
oblasti.

Spoločnú kampaň bude beťať od 22.
marca do 16. apríla 2021. Kampaň na humanitárnu pomoc ľudom zasiahnutým
krízou v Etiópii chceme realizovať
najmä na sociálnych sieťach a v online médiách. Pre urgentnosť situácie
nemôžeme mrhať časom a nemáme ani
rozpočet na masívnu mediálnu kampaň
(platená reklama v TV atď.), ale veríme,
že sila myšlienky pre naliehavo potrebnú
humanitárnu pomoc dokáže ľudí zmobilizovať. Chceme kampaň robiť citlivo
- neprehliadať vážnosť situácie, no klásť
dôraz na nádej, ktorú pomoc prinesie
ľuďom.

3. potreba vašej pomoci

4.

situácia v Etiópii
Na severe Etiópie, v regióne Tigraj,
sa momentálne odohráva jedna z
najvážnejších humanitárnych kríz
v súčasnosti. Kvôli ozbrojenému
konfliktu utekajú z domovov, v snahe zachrániť si život, státisíce ľudí
s obmedzeným prístupom k potravinám, pitnej vode, zdravotnej
starostlivosti a streche nad hlavou.
OSN odhaduje, že pomoc potrebuje zhruba 4,5 milióna ľudí v Tigraji
a zdôrazňuje urgentnú naliehavosť
humanitárnej pomoci. Kvôli zložitosti situácie sa množia obavy z vypuknutia hladomoru, ktorý môže
zasiahnuť tých najslabších vrátane
detí.

Vašu prácu si vážime a chceme Vás poprosiť o mediálnu podporu pre našu
kampaň. Určite budete mať nápady, ako
môžete najlepšie pomôcť výzvu spropagovať vo vašom médiu.
Budeme Vám vďační za akúkoľvek
mediálnu pomoc. Sme k dispozícii kedykoľvek, vieme vám urpesniť informácie alebo diskutovať o možnostiach
mediálnych výstupov. Budeme radi ak
nám uverejníte tlačovú správu, ale aj za
rozhovor. Záleží nám, aby sa ľudia na
Slovensku dozvedeli o tejto dôležitej
téme.

deti a “Mier pre Tigraj”

Zároveň s nami chystanou kampaňou
budú slovenské deti vyzývať na mier
a vyfarbovať pierka, z ktorých spoločne
vzniknú krídla anjela symbolizujúceho
posolstvo mieru a pokoja. Krídla budú
určené pre predstaviteľov štátu, vrátane
pani prezidentky, s prosbou o diplomatické úsilie na urovnanie konfliktu.
Odovzdaním krídel plánujeme mediálne
akciu detí pripravenú eRkom prepojiť s
našou spoločnou výzvou na humanitárnu pomoc.

Ďakujeme za vašu podporu!

