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Wprowadzenie do tematu: Pomoc Humanitarna  

Poniżej znajduje się krótkie omówienie tematyki związanej z 
pomocą humanitarną. Aby dowiedzieć się więcej, odszukaj 
ćwiczenie z krytycznego myślenia, konspekt warsztatów oraz 
prezentację, a także zapoznaj się z Przewodnikiem Działania, 
aby sprawdzić co jeszcze możesz zrobić, aby pomóc. 
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Wprowadzenie  

Pomoc humanitarna skierowana jest 
najczęściej do osób dotkniętych klęskami 
żywiołowymi i konfliktami zbrojnymi. 
Organizacje humanitarne udzielają pomocy 
zazwyczaj już w trakcie lub zaraz po 
tragicznych wydarzeniach, jednak jeśli 
kryzysy wiążą się z przymusowymi 
przesiedleniami lub migracją ludności, 
obejmuje wtedy większy obszar. Jest to 
pomoc krótkofalowa w odróżnieniu od 
pomocy rozwojowej, która służy ogólnej 
poprawie sytuacji społecznej i gospodarczej 
danego społeczeństwa. 

W 2015, 76 miliony ludzi z 31 krajów 
potrzebowało pomocy humanitarnej, a 51 
milionów osób było wewnętrznie 
przesiedlonych. W 2014 było 400 katastrof 
naturalnych które przyniosły śmierć 17 000 ludzi. Naprawianie zniszczeń szacuje się na 82 biliony 
dolarów.     

Co powinniśmy wiedzieć o pomocy humanitarnej? 

Naszym naturalnym odruchem jest chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, jednak czy 
wysłanie paczek polskiego makaronu lub leków z ulotkami w języku polskim przyda się 
komukolwiek w Syrii czy Somalii? Mimo, że mamy wielkie serce musimy pamiętać o różnicach, 
które mogą dzielić jedną społeczność od drugiej.  
 
Żeby nasza pomoc była skuteczna, musi być przede wszystkim przemyślana. Na przykład dzięki 
rozpoznaniu najpilniejszych potrzeb ofiar na miejscu katastrofy, unikniemy wysłania 
nieadekwatnych darowizn, niepotrzebnego przechowywania, godzin sortowania, albo utylizacji- 
tego co niepotrzebne. Dobra pomoc, to ta 
koordynowana przez wyspecjalizowane grupy, które przede wszystkim szacują i angażują 
społeczność lokalną, dając im tym samym nadzieję, na podniesienie się z ciężkiej sytuacji.  

Chłopiec stojący pośród gruzów swojego miasta, w wschodniej 
części Syrii. Polska Akcja Humanitarna, jako organizacja 

pozarządowa ratuje życie, osób mieszkając w regionach konfliktów 
zbrojnych. . ©Zdjęcie/Maciej Moskwa/Testigo Documentary/Syria 

2013  
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Widząc efekty wspólnych działań, wzrasta poczucie stabilizacji i wiara w moc sprawczą!  
Każdy z nas może jednak zaangażować się w pomoc!  
 
Zdobywaj wiedzę o otaczającym Cię świecie przekazują ją innym, swoją solidarność z 
potrzebującymi możesz okazać podpisując petycję, angażując się w zbiórki pieniężne organizowane  
na rzecz ofiar kryzysów humanitarnych czy  propagując i wspierając działania organizacji 
humanitarnych. Im więcej wiesz, tym więcej możesz zdziałać! 
 

Jak ja mogę pomóc? 

Masz wielkie serce? Czujesz chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi? To niezwykle szlachetny 
gest z Twojej strony, ale by mógł odnieść pożądane skutki, musi łączyć się z wiedzą i dobrym 
zorganizowaniem. Naczelną zasadą pomocy humanitarnej jest zasada humanitaryzmu, według 
której każde cierpienie musi spotkać się z reakcją bez względu na okoliczność.  Osoby udzielające 
pomocy nie mogą angażować się w jakiekolwiek spory, kierować się swoimi poglądami 
politycznymi, wartościami religijnymi, benefitami, jakie mogą uzyskać ze swoich działań. Chodzi tu 
przecież jedynie o konkretne dostrzeżenie i rozpoznanie potrzeb ofiar czekających na wsparcie. 

Pomoc humanitarna potrzebna jest wtedy, gdy trzeba ratować życie i zdrowie ludzkie zagrożone na 
skutek kryzysów humanitarnych, a także podstawowe prawo człowieka do godności. Takie 
zdarzenia są zarówno następstwem katastrof naturalnych (np. suszy, powodzi, trzęsienia ziemi), jak 
i działalności człowieka (np. konflikty zbrojne). W ostatnich latach prawie połowa ludzi na świecie 
żyła na terenach o bardzo wysokim zagrożeniu katastrofami humanitarnym.  

Każde działania organizacji humanitarnych są szczegółowo zaplanowane. Niech nie zwiedzie Was 
piękne wyobrażenie o sznurach ciężarówek przemierzających pustynie po dach zapakowanych 
jedzeniem, ubraniami i innymi darami z bogatych krajów.  Żadne działanie nie może być tutaj 
przypadkowe, a całe akcje składają się z wielu etapów – rozpoznania sytuacji, zaspokojenia 
najbardziej naglących potrzeb, a także wznowienie do działania najistotniejszej infrastruktury np. 
szpitali i szkół, co zazwyczaj trwa o wiele dłużej. Szczególnie ważna jest również koordynacja 
pomiędzy poszczególnymi organizacjami i współpraca z samymi poszkodowanymi. Tam, gdzie 
uderza katastrofa panuje ogromy chaos, ludzie są zagubieni i przeżywają życiową tragedię. 

 

 


