PROJECTE AJUT UCRAÏNA:
CORREDOR HUMANITARI

LVIV - BARCELONA
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Un projecte de:
Acció Solidària i Logística (ASL)
Fons d’Ajuda Humanitària i Desenvolupament de l’Hospital Clínic (FAHID)
Voluntaris al terreny: Gonçal Hernanz, Miquel Bada i Anna Anastasiya Pshenisnova.

RESUM DEL PROJECTE
El projecte “Ajut Ucraïna: Corredor Humanitari Lviv-Barcelona” té per objectiu millorar la situació
de la població més vulnerable afectada pel conflicte armat a Ucraïna. Per fer-ho, treballem en una
doble vessant: per un costat, facilitant la sortida de famílies especialment vulnerables i/o amb pocs
recursos econòmics cap a altres regions d'Europa (sent Espanya el destí principal), i per l’altra,
proporcionar material d’ajut humanitari a Ucraïna (material sanitari i productes alimentaris).
La proposta consisteix a establir una ruta segura entre la ciutat de Lviv i la ciutat de Barcelona,
mitjançant un autobús amb capacitat per a 50 persones, contractat a una companyia local
ucraïnesa col·laboradora de l’administració i que pot transportar fins a 4.000kg d'ajuda humanitària
a Ucraïna en el seu trajecte de tornada.
En el trajecte, es compta amb dos conductors professionals i es realitzen dues parades a Eslovènia i
França, on es compta amb el suport de diversos centres d'acolliment de la Creu Roja per a que les
famílies puguin dormir i descansar. Se'ls proporciona menjar i beguda en tot el trajecte, així com
assistència mèdica i psicològica. A més, obtenen informació detallada sobre els tràmits necessaris
per a sol·licitar el Permís de Protecció Temporal a Espanya. Aquest permís tindrà una durada
mínima d'un any, i podrà prorrogar-se en funció de la situació a Ucraïna. Els drets en virtut de la
Directiva Europea 2001/55/EC de protecció temporal inclouen el permís de residència, l'accés al
mercat laboral i a l'habitatge, l'assistència mèdica i l'accés a l'educació dels nens.
Aquest corredor humanitari entre Catalunya i Ucraïna compta amb l’aprovació i suport logístic del
Comitè de Drets Humans del Parlament d'Ucraïna, així com d’entitats catalanes que el fan possible.

FASES DEL PROJECTE
Cada operatiu consta de 4 fases que es repeteixen de manera cíclica. El temps total de l'operació és
de 6 dies, corresponent a 3 dies de ruta d'anada i altres 3 dies de tornada. El cost de cada comboi
és de 8.500€ aproximadament.

