Folha de Dados
ShelterBox e Rotary International

Qual o objetivo desta parceria?
A parceria entre a ShelterBox e o Rotary International (RI) é uma forma de colaborar e
combinar recursos para promover ajuda de emergência a áreas afetadas por desastres naturais
em todo o mundo, prestando assistência aos sobreviventes durante o período crítico após o
desastre.
O que é a ShelterBox?
A ShelterBox é uma organização internacional que presta ajuda a áreas afetadas por desastres
como terremotos, vulcões, enchentes, ciclones, tsunamis ou conflitos. A ShelterBox conta com
21 filiais internacionais e trabalha em todo o mundo, proporcionando alojamento e
equipamentos de socorro nos lugares afetados.
Como as equipes de resposta emergencial da ShelterBox trabalham?
Estas equipes, compostas em sua maioria por voluntários, distribuem caixas chamadas
ShelterBoxes a lugares afetados por catástrofes e trabalham com organizações locais,
agências de ajuda internacional e uma rede global de voluntários. Cada ShelterBox é
preparada de acordo com as circunstâncias próprias de cada desastre e geralmente contém
uma barraca, cobertores, contêiner para água e purificador, utensílios de cozinha, forno,
ferramentas, jogos para crianças, e outros materiais básicos.
Como meu clube ou distrito pode participar?
Rotary Clubs e distritos podem colaborar com a ShelterBox prestando assistência na
comunidade afetada. A colaboração ShelterBox-RI pode ser feita das seguintes maneiras:




Patrocinando ShelterBoxes. Cada caixa inclui materiais especialmente preparados para
satisfazer as necessidades culturais e regionais, e entregue diretamente às
comunidades necessitadas.
Ajudando na distribuição local, inclusive lidando com a alfândega ou entregando as
caixas diretamente.
Intermediando o estabelecimento de redes de recebimento e distribuição em países que
necessitam de assistência, alinhando os esforços da ShelterBox com as necessidades
locais, governos e organizações que trabalham em áreas devastadas por desastres.

Recursos adicionais
ShelterBox’s Disaster Relief: Delivering aid worldwide
http://shelterbox.org/uploads/Sources/Downloads/ShelterBox_Annual_Report_2011_LowRes.pdf
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