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Przewodnik Działania: Pomoc Humanitarna  

1. Zainteresuj się  

Każda zmiana zaczyna się od świadomości, a ta wynika z ciekawości. Dlatego zachęcamy do rozglądania się 
wokół, poszukiwania informacji i wymiany spostrzeżeń:  

• Szukaj alternatywnych form zdobywania wiedzy! Zaciekawił Cię temat związany z konkretnym 

zjawiskiem, przeczytałeś/aś w gazecie krótki artykuł który Cię zainteresował? Szukaj dalej! Nie tylko 

media są źródłem informacji. Organizacje działające na terenie Twojego państwa, są często 

skarbnicami wiedzy– przygotowywane przez nich artykuły czy raporty są pisane w oparciu o 

rzetelne źródła informacji, a ich autorzy i autorki są często specjalistami/kami w danej dziedzinie.  

• Reaguj, gdy jesteś świadkiem przekazów które naruszają godność innych ludzi– szczególnie ofiar 

wojen i katastrof naturalnych. Nie pozwalajmy na mowę nienawiści, publicznie wyrażając sprzeciw 

wobec niej.  

• Bądź empatyczny/a! Spoglądaj na daną sprawę z perspektywy pojedynczych osób (np. świadków 

lub bohaterów wydarzenia), ale nie zapominaj o szerszej perspektywie. Nie bójmy się wielokrotnie 

zadawać pytań “Dlaczego”. Próbujmy powiązać pojedyncze wydarzenia z procesami, które mają 

miejsce na świecie (np. zmianami klimatu, relacjami gospodarczymi, konfliktami zbrojnymi). 

 

2. Wyjdź w teren  

Pokaż, że temat pomocy humanitarnej nie powinien być obojętny nikomu, a swoje stanowisko możesz 
zaprezentować poprzez realizację projektu uczniowskiego. Po pierwsze znajdź osoby w swoim otoczeniu, 
które podzielają twoją wrażliwość społeczną! W większym gronie zawsze raźniej. 
 

• Wejdźcie w współpracę z kimś kto pomoże Wam pod względem formalnym (zgody, pisma, wnioski)– 
zaprzyjaźniony nauczyciel/ka, dyrektor/ka szkoły, 
może ktoś z Waszych bliskich pracuje w Urzędzie lub 
lokalnych mediach?- takie znajomości mogą być 
bardzo przydatne podczas organizowanego przez 
Was wydarzenia!  

• Wbrew pozorom ciekawe akcje społeczne nie 
zawsze wymagają dużego nakładu finansowego! 
Najważniejsze   jest mieć pomysł i zaangażowanych 
uczestników! Jeżeli jednak wsparcie finansowe czy 
rzeczowe okaże się konieczne– możecie poszukać 
sponsora w swojej okolicy. Lokalne firmy często z 
ochotą angażują się w wydarzenia organizowane w 
swoim mieście! 

 

 

 

 

Kilometrowe marsze po wodę zorganizowane przez 
wolonatriuszy/ki w Krakowie/PAH/Karków 2015. Fot. 
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3. Zacznij planować! 

Jeżeli masz już grupkę osób, które wspólnie z Tobą chcą zorganizować akcję w temacie pomocy 
humanitarnej, musicie teraz zastanowić się nad formą wydarzenia, możliwości jest wiele!  

• Zorganizujcie na lekcji wychowawczej debacie o książce dotyczącej sytuacji osób dotkniętych 
kryzysem humanitarnym np. “Przez morze. Z Syryjczykami do Europy”. Aut. Wolfgang Bauer. 

• Zorganizujcie wieczór filmowy z kinem społecznie zaangażowanym w roli głównej– możecie zobaczyć 
dokument o sytuacji w Syrii (np. Syria– the Legions of Holy War, reż. Yacine Benrabia, Farouk Atig, 
2015), a następnie zaprosić do dyskusji na ten temat. Może uda się Wam zaprosić na spotkanie 
pracownika humanitarnego? Dostępne są również filmy produkowane przez UNICEF  
           - Malak and the boat: https://www.youtube.com/watch?v=2UMjSZaMY2Y  

                          - Ivine and pillow: https://www.youtube.com/watch?v=3scOr_d9Dwo&nohtml5=False  
                          - Mustafa goes for a walk: https://www.youtube.com/watch?v=2mfkYtZkPVQ&nohtml5=False  

• Możecie zorganizować zbiórkę funduszy na rzecz odbudowy szpitala/szkoły zniszczonej  wskutek 
katastrofy naturalnej. Poszukajcie informacji na ten temat, zebranymi funduszami możecie wesprzeć 
jedną z organizacji humanitarnej prowadzącej pomoc.  

• Przeprowadźcie grę terenową odwołującą się do działań w konkretnym temacie 
 

4. Miej wpływ! 

Bez względu na to czy mieszkasz w dużym czy małym mieście, czy masz 17 czy 47 lat– jesteś 
odpowiedzialny za świat w którym żyjesz i możesz mieć wpływ na decyzje polityków. Ważne jest aby 
działać, sposobów jest wiele: 

• Jeżeli jesteś osobą która wiele czasu spędza w mediach społecznościowych– udostępniaj, 
komentuj– to też jest sposób na wyrażenie swojego stanowiska! 

• Napisz petycję w obronie osób których prawa są nieprzestrzegane– skieruj ją do władz 
lokalnych czy zarządów korporacji. W sieci możesz znaleźć wiele szablonów które pomogą Ci 
przelać swoje myśli na język formalny.   

• Napiszcie artykuł, stwórzcie materiał filmowy dotyczący pomocy humanitarnej w Syrii, Somalii czy 
Ukrainie. Pokażcie, że ludziom młodym tak ważne tematy nie są obojętne.  
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Inne możliwości zaangażowania się  

• Kampania na rzecz Syrii.  

https://thesyriacampaign.org  

• Wolontariusze którzy odbudowują miejsca zniszczone 

katastrofą: https://ypdr.org  

• UNICEF Dzieci: Co ty możesz zrobić? http://uni.cf/1SiMjUQ   
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