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ROTARY E
SHELTERBOX

Juntos no fornecimento de abrigo a vítimas de desastres

Ao prover abrigo, ferramentas e utensílios
domésticos a famílias que perderam suas
casas por causa de desastre natural ou
conflito armado, a ShelterBox transforma
desespero em esperança.

Como cada crise tem suas próprias
características, a ShelterBox trabalha com
distritos rotários, Rotaract e Rotary Clubs
da área atingida no fornecimento de itens
vitais à sobrevivência.

Nem todos os desastres viram notícia, mas
todos eles trazem consequências
devastadoras para suas vítimas. A título de
exemplo, cerca de 85 milhões de pessoas
no mundo não têm um lar.

A ShelterBox une comunidades e dá às
famílias a possibilidade de um futuro novo.

A PARCERIA
Rotary e ShelterBox mantêm uma parceria para
atuação em casos de catástrofe. A ShelterBox é
uma instituição independente, separada do
Rotary International e da Fundação Rotária.

ROTARY E
SHELTERBOX EM AÇÃO
A ShelterBox é uma organização beneficente internacional que fornece abrigo e utensílios para
pessoas afetadas por desastres como terremotos, atividades vulcânicas, inundações, furacões,
ciclones, tsunamis e conflitos. Com 17 agências afiliadas, a ShelterBox fornece itens essenciais
que as pessoas precisam para começar a reconstruir suas vidas.

SHELTERBOX RESPONSE TEAMS
Uma equipe de resposta imediata altamente treinada da ShelterBox, composta principalmente por voluntários, avalia
as necessidades, coordena e encaminha a ajuda que a organização dará após um desastre. As equipes de ação da
ShelterBox trabalham em estreita colaboração com organizações locais, agências de ajuda internacional e redes
globais de voluntários e membros da comunidade, as quais costumam incluir rotarianos e rotaractianos. O auxílio é
adaptado às necessidades específicas de cada área e vem na forma de ShelterBoxes e ShelterKits. As ShelterBoxes
contêm barracas grandes, projetadas para resistir a intempéries naturais e fornecer abrigo temporário. Os ShelterKits
contêm as ferramentas para trabalhos de construção e reconstrução de moradias. Além disso, os kits incluem
materiais que ajudam a transformar um abrigo em uma casa, como cobertores térmicos, utensílios de cozinha, sistema
para purificação de água e armazenamento, lâmpadas movidas a energia solar e brinquedos.

Desde o seu início como projeto de um Rotary
Club no ano 2000, a ShelterBox cresceu com o
apoio da família rotária em todo o mundo. A
organização já atuou mais de

300

vezes após a ocorrência de desastres em aproximadamente

100 países

fornecendo ajuda vital a mais de 1.3 MILHÃO de pessoas.

PARTICIPE
O seu clube e distrito podem ajudar a ShelterBox.
Entre em ação:
Organize uma campanha de
arrecadação de fundos para ajudar a
ShelterBox a conseguir materiais e
prestar ajuda humanitária.
Notifique a ShelterBox se uma região
deve ser avaliada após um desastre para
identificar as necessidades de moradia
temporária e outros tipos de assistência.

Ajude a alinhar os esforços de socorro da
ShelterBox com os de governos locais e
organizações que trabalham em áreas
devastadas por desastres ou crises
humanitárias.
Torne-se um embaixador da ShelterBox para
ajudar as vítimas e explicar às pessoas sobre
a ajuda prestada em casos de desastre.

Facilite o trabalho da ShelterBox ajudando com trâmites
alfandegários, hospedando equipes, coordenando
transporte, fazendo interpretação, etc.

Contate a ShelterBox.
www.shelterbox.org or email rotaryrequest@shelterbox.org
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