Sådan bliver din
donation til nødhjælp

Mission Østs team i Irak har allerede lavet en
foreløbig vurdering af situationen. Når donationerne
begynder at komme ind, undersøger de behovene
mere grundigt og skriver lister over dem, der skal have
nødhjælp. Mission Øst koordinerer med FN og andre
organisationer. Fx får folk nogle gange mad og
materialer til husly fra Mission Øst og lægehjælp
fra en anden organisation.

At uddele nødhjælp kan virke som et stort og kompliceret maskineri, men det er for at
sikre, at hjælpen når frem til flest muligt mennesker med det største behov for hjælp.
Her kan du følge donationskronens vej – fra din betaling, til hjælpen når frem.

Du overfører
et beløb og
markerer det
med en betalingskode, fx ’Mosul’,
så vi ved,
hvor pengene
skal hen.

Nogle dage eller uger efter uddelingen laver
Mission Øst en undersøgelse blandt et udsnit
af modtagerne for at være sikre på, at hjælpen
er modtaget og virker efter hensigten og for
at lære, hvad vi kan gøre bedre næste gang.
Informationen bliver sendt tilbage til hoved
kontoret, så Mission Øst kan skrive rapporter
om hjælpen til donorer og støtter som dig.

TAK for din støtte!

De ting, som
Mission Øst deler ud,
skal passe til fx vejret,
sproget og kulturen.
Mission Øst prøver at
finde lokale leveran
dører for at støtte den
lokale økonomi. De
bliver udvalgt gennem
en proces, der sikrer,
at vi får den rette værdi
for pengene, og at
leverandørerne lever
op til Mission Østs
kvalitetsstandarder
og kan levere inden
for kort tid.

Mission Østs bogholderi registrerer din
donation, og sender det indsamlede
beløb markeret med ’Mosul’ til kontoret
i Irak. Mission Øst modtager også mid
ler fra offentlige donorer, fx det danske
Udenrigsministerium, men de private
donationer er afgørende for, at vi kan
hjælpe hurtigt og fleksibelt.

Hver familie, der modtager hjælp, bliver kryd
set af på listen og underskriver en kvittering. De
får klar information om indholdet af pakkerne,
fx instruktioner om, hvordan vandrensnings
middel skal doseres. Der er særlig opmærk
somhed på, at fx ældre mennesker og perso
ner med handicap også får deres nødhjælp og
har mulighed for at transportere den hjem.

Når nødhjælpen er opkøbt, bliver den
opbevaret på et stort lager, hvorfra den
bliver pakket på lastbiler og kørt hen til
de lokale uddelingssteder. Tidspunktet
er på forhånd aftalt med modtagerne af
hjælpen, og uddelingsstederne er udvalgt
til at ligge på sikre steder, hvortil folk
nemt kan komme.

