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Proje Adı Proje Türü Ülke Bölge
Gıda Kumanya
Dağıtım Projesi

 Temel Gıda Lübnan Filistinli Mülteci 
Kampları 

50.000 Kişi              
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LÜBNAN
GIDA KUMANYA
DAĞITIM
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Lübnan batısında Akdeniz, kuzeyinde ve doğusunda Suriye ve güneyinde Filistin ile komşu bir Ortadoğu ülkesidir. 
6 milyon nüfuslu ülkede 1.5-2 milyon civarında Suriye ve Filistinli mülteci yaşamaktadır. Bu bakımdan Lübnan, 
dünyada en yüksek oranda mülteci nüfus barındıran ülkelerden biri konumundadır. Siyasi ve ekonomik krizlerle 
boğuşan ülkedeki % 35’lik işsizlik oranı Filistinli nüfusu arasında % 50’ye dayanmaktadır. %65 oranında fakirliğin 
yaşandığı Filistin mülteci kamplarında ülke genelinde yaşanan krizler, yoğun nüfus ve işsizlik oranının artmasına 
bağlı olarak daha yoğun hissedilmektedir.

Siyasi, ekonomik ve sosyal sıkıntıların baş gösterdiği Lübnan’daki mültecilerin %65’i fakirlik sınırında yaşamaktadır. 
Fiyat pahalılığı ve işsizlikle savaşan mültecilerin çoğu hayatlarının sağlıklı bir şekilde devamı için gerekli geliri elde 
edememektedir. Yaşanan siyasi krizler, Beyrut limanında meydana gelen patlama ve pandemi nedeniyle ekonomik 
olarak zor günler geçiren ülkede, sadece kısıtlı iş alanlarında çalışabilen mülteciler, gün geçtikçe değer kaybeden 
Lübnan lirası ve ülkedeki fiyat pahalılığı nedeniyle hayatlarının devamı için gerekli malzemeleri temin etmekte güçlük 
çekmektedir. Proje kapsamında, Filistinli mülteci kamplarında yaşayan yardıma muhtaç ailelere un, şeker, yağ ve kuru 
gıda gibi temel gıda ürünlerini içeren kumanya paketlerin dağıtımı yapılacaktır.
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Proje Bütçesi
  Malzeme Birim Fiyatı (€) Adet Toplam (€)

Gıda Kumanya Paketi 25,00 € 1.000 25.000 €

Hedeflenen
Kişi/Aile Sayısı

- İnsanların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşma ve temin etmede sıkıntı yaşaması
- Çoğunluğu fakirlik sınırın altında yaşayan mütecilerin yeterli gıdaya ulaşamaması
- Ülkedeki hayat pahalılığı nedeniyle alım gücünde düşüş yaşanması

10.000 Aile

- Faydalanıcı ailelerin tespiti
- Dağıtımı yapılacak gıdaların alınması ve kolilenmesi
- Faydalanıcı ailelerin dağıtım için belirlenen zamanlarda dağıtım yerine gelerek kolileri teslim alması
- Fotoğraf, video ve faturalarla birlikte proje raporun hazırlanması

- Kamplarda yaşayan muhtaç Filistinli mülteci ailelere destek olmak
- %65’i fakirlik sınırında yaşayan mültecilere gıda kolisi dağıtımı yaparak gıda teminlerine yardımcı olmak
- Kötü ekonomik şartlar altında yaşayan mültecilerin yanında olmak

Mısır pirinci 3 kg, Şeker 2 kg, Ayçiçek Yağı 1 litre, Ça

(400g) 

y (160g) 3 Adet, 
Peynir(400g) 3 Adet, Mercimek(3 kg), Salça 400g , Tahin 400g, Makarna
 (400g) 3 Adet,  Tel Şehriye (400g) 4 Adet, Bakla 1 Kutu, 


