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Scenariusz warsztatu. Pomoc Humanitarma  

 

Ten warsztat został zaprojektowany tak, aby pomóc młodym 
ludziom myśleć w sposób krytyczny o pomocy humanitarnej na 
świecie.  

 TAGI 

Pomoc humanitarna. 
Warsztat 

Przedział wiekowy: 14-18 lat      Czas: około 1.5-2 hours 

Streszczenie 

 Za oficjalnymi raportami, suchymi faktami i danymi statystycznymi kryją się ludzie z krwi i kości ze 
wstrząsającymi historiami cierpienia i straty, którzy potrzebują od nas zrozumienia i życzliwości. Są ofiarami 
przemocy i ubóstwa, wyzysku, nie tylko w swoich krajach, ale także ze strony handlarzy ludźmi w drodze do 
marzeń o lepszej przyszłości. Nawet jeżeli uda im się przeżyć nadużycia i przeciwności, to muszą potem 
liczyć się z rzeczywistością, w której gnieżdżą się podejrzenia i obawy, nierzadko wrogość czy wręcz rasizm. 
Warsztat ten powstał aby zrozumieć sytuację uchodźców, którzy są ofiarami kryzysu humanitarnego.  

Osią warsztatów są przeżycia Hanny i Faimy zebrane w Libi w styczniu 2016 roku. Ich doświadczenia są 
osobiste i indywidualne, ale nie są czymś niepowtarzalnym. W trudnych sytuacjach, pomoc humanitarna 
często nie jest kompleksowa. Potrzeby ludzi są złożone i wykraczają często poza podstawowe pragnienia jak 
żywność, odzież czy schronienie. Na przykład wiele osób potrzebuje pomocy podczas rejestracji gdy starają 
się o status uchodźcy, nie wiedzą jakie są ich prawa i do czego są zobligowani starając się o status.  

   Ten warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli prowadzących lekcje lub osób które w ogóle pracują z 
młodzieżą. Młodzi ludzie mogą swobodnie adaptować scenariusz warsztatów I dostosowywać go do swoich 
potrzeb. Nauczyciele powinni wspierać uczniów w efektywnym prowadzeniu warsztatów. Warsztat ten 
można również wzbogacić innymi zdjęciami wybranymi samodzielnie, ważne aby mieć ich rozbudowane 
opisy. 

Cele nauczania 

 Wyobrażenie sobie sytuacji osób dotkniętych 
kataklizmem oraz wczucie się w ich położenie 

 Zidentyfikowanie i zrozumienie działań 
pomocowych skierowanych do uchodźców 

 Wzmocnienie postawy obywatelskiej 
uczniów i chęci niesienia pomocy innym 

Efekty 

 Młodzi ludzie poznają sytuację uchodźców 
uciekających z Syrii na przykładzie załączonych 
materiałów.  

 Młodzi ludzie potrafią ocenić efektywność 
pomocy humanitarnej i ustalić priorytety jeżeli 
chodzi o jej niesienie. 

Materiały   

 Załącznik numer 1: Hannan (notatka informacyjna i 2 zdjęcia) 

 Załącznik numer 2: Fatima (notatka informacyjna i 2 zdjęcia) 

 Flipchart/tablica, marker/długopisy do robienia notatek do dyskusji.  

 PowerPoint Prezentacja dotycząca Pomocy Humanitarnej i Migracji. 
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1. Przed warsztatem  

Przygotowując się do zajęć, zaleca się dokładne prześledzenie prezentacji „Pomoc humanitarna” 
oraz „Migracje”, a także pogłębienie swojej wiedzy o krajach w których obecnie toczą się konflikty 
zbrojne zwłaszcza o Syrii. Aby dowiedzieć się jak najwięcej o pomocy humanitarnej niesionej przez 
organizacje humanitarne z Twojego kraju w Syrii polecamy odwiedzenie stron internetowych:  

Oxfam:   
http://www.oxfam.org.uk/what-we-do/emergency-response/syria-crisis  
http://www.oxfam.org.uk/what-we-do/emergency-response/refugee-crisis  
 
Polish Humanitarian Action: 
http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/218/5472/apelujemy_o_pomoc_syryjczykom  
 
 

2. Przed lekcją 

Wszyscy uczestnicy powinni zobaczyć prezentację o pomocy humanitarnej załączoną do tego 
pakietu edukacyjnego, niżej omówione dwa przypadki skupiają się na historii dwóch osób spośród 
1.5 miliona wszystkich, które uciekły z Syrii do Libanu (zobacz prezentację o Migracjach- slajd numer 
7)  
 
Ćwiczenie 1 
 
Podziel uczestników na dwie małe grupy (ok. 10 osobowe) jedna grupa dostaje 2 zdjęcia Fatimy 
druga grupa dostaje dwa zdjęcia Hanny. Zadaniem uczestników jest dokładne zobaczenie zdjęć i 
zastanowienie się nad sytuacją osób które są na nich. Uczniowie mają do dyspozycji tylko zdjęcia, 
NIE ROZDAWAJ notatek informacyjnych.  
Po chwili namysłu zadaj uczestnikom następujące pytani, niech odpowiedzi zapisują na kartkach 
papieru. Ważne jest aby grupy nie widziały swoich zdjęć nawzajem.  
 

1. Czego możesz dowiedzieć się o osobach które są na fotografiach? (na przykład ich wiek, 
płeć, co robią, skąd są)? Postaraj się wygłaszać swoja opinię na podstawie faktów, a nie 
przypuszczeń i założeń.  

 
2. Zarówno Fatima jak i Hannan są Syryjskimi uchodźcami które uciekły do Libanu. Używając 

zdjęć stwórz listę ich najpilniejszych potrzeb i zapisz ja na flipczarcie. Spróbuj wypisać listę 
swoich najpilniejszych potrzeb.  

 
3. Czy potrafisz powiedzieć jaką pomoc humanitarną otrzymały Fatima i Hannna korzystając z 

tego co przedstawiają zdjęcia? 
 

4. Zdjęcia nie zawsze oddają pełną rzeczywistość. Gdybyś mógł zadać 5 pytań osobom które są 
na zdjęciu, jakie pytania by to były? 



 

 

www.sfyouth.eu 

 
5. Na samym końcu ćwiczenia, grupy powinny pokazać swoje fotografie innym uczestnikom i 

wyjaśnić co wywnioskowali ze zdjęć. 
 
 
Dodatkowe aktywności 
 
Co jest poza kadrem zdjęcia? 
 
Połóż jedną z fotografii na środku dużej kartki papieru. Poproś uczestników aby dorysowali to co 
może być poza kadrem zdjęcia. Po zakończeniu rysowania, niech odwrócą kartki papieru do  innych 
uczestników. Jakie są podobieństwa i różnice? 
 
Ćwiczenie 2 
 
Rozdaj notatki informacyjne dotyczące Hanny i Fatimy. Teraz uczestnicy warsztatu znają kontekst 
zdjęcia. Poproś grupy o przeczytanie informacji i daj chwilę na zastanowienie się; po czym zadaj 
następujące pytania:  
 
Pytania do dyskusji:  
 

1. Czy po przeczytaniu tekstu, znaleźliście jakieś dodatkowe informacje o potrzebach Hanny i 
Fatimy, czy wiecie więcej niż ze zdjęcia? 

 
2. Czy w tekście o Fatimie i Hannie odnalazłeś jakieś informację o tym jaką pomoc humanitarna 

otrzymały?  
 

3. Czy uważasz, że Fatima i Hanna otrzymały pomoc humanitarną adekwatną do swoich 
potrzeb? Jakie wsparcie jest im jeszcze potrzebne? Potrafisz ułożyć listę najpilniejszych 
potrzeb ze względów na ważność?  

 
4. Podzielcie się swoimi pomysłami z druga grupą. Ile odpowiedzi się powtarza?  

 
Dodatkowe aktywności 
 
Napisz list. 
 
Napisz list do decydentów politycznych ( petycję, list formalny) w którym opowiesz się za 
zwiększeniem pomocy humanitarnej dla syryjskich uchodźców. Możesz wykorzystać argumenty i 
wiedzę  które zostały przedstawione podczas tego warsztatu.  
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Hannan – Zdjęcie nr 1 

Hannan Hassan Khalaf (l.20) 

razem ze swoją córką Amal (l.3), oraz synem Mohsen 
(l.4), w namiocie w którym ona i jej rodzina 
mieszkają u podnóżna miasta Baalbeck w Libanie, 
blisko granicy z Syrią./ 26 styczeń 2016  

 

Photo: ©Sam Tarling/Oxfam 
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Hannan – Zdjęcie nr 2 

Kuchnia w namiocie w którym mieszka 
Hannan Hassan Khalaf (l.20), 26 styczeń 
2016. 

Photo: ©Sam Tarling/Oxfam 
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Fatima – Zdjęcie 1 

Fatima, siedząca na schodku zamieszkałego 
przez nią i jej męża kontenera w obozie dla 
syryjskich uchodźców w pobliżu miasta Zahle, 
w Dolinie Bekaa w Libanie. Fatima ma 65 lat, 
pochodzi z regiony Idlib w Syrii.   

Zdjęcie: ©Sam Tarling/Oxfam 
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Fatima – Zdjęcie 2 

Przyjaciółki Amman Saddek Fayad, (66 l.); Souad 
Shoukair, (l.55), and Fatima Haslan, (65 l.) (po prawej), 
opowiadają sobie historie siedząc na schodku 
kontenera Fatimy. Data: 25 styczeń 2016. 

Zdjęcie: ©Sam Tarling/Oxfam 
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Hannan – Notatka  

Hannan Hassan Al Khalaf (l.20) 
Khalaf camp (Rejon Saide) 
 
“Jestem tu od  3 lat, mam czworo dzieci- 2 z nich urodziła się tu w obozie.. 
 
“Jestem z Ragi w Syrii, mieliśmy wiele bombardowań- bomby spadały wszędzie. Cały czas je 
słyszeliśmy, mój mąż został ranny”  
 
“Uważam, że nasz dom pewnie jeszcze stoi, ale musieliśmy uciekać ponieważ wiele osób przybyło 
do Ragi, mąż mojej siostry i nasz brat przybyli aby z nami mieszkać. Wszystko bardzo podrożało, 
nie była nas nawet stać na chleb.  
 
“Uchodźcy w Ragi spali tymczasowo w miejscowej szkole, pewnego razu gdy wszyscy byli w środku 
spadła na nich bomba. Ja i moja rodzina przeraziliśmy się że kolejnym razem może być to nasz 
dom. Zdecydowaliśmy się uciec.  
 
“Nie byliśmy w stanie zabrać ze sobą naszych rzeczy, nawet ubrań. Cztery godziny podróżowaliśmy 
aby dotrzeć do granicy autobusem, i potem dwie godziny aby dostać się do doliny Bekaa.  
 
“Mój tata pracował w Bekaa lata temu kiedy byłam mała dlatego zdecydowaliśmy się uciec tutaj.  
Kiedy się urodziłam, przyjechałam tu razem z tatą na dwa lata ale nie pamiętam za wiele, więc 
kiedy przybyliśmy tu trzy lata temu to było tak jakbym zobaczyła Beka pierwszy raz w życiu.  Był 
tutaj chłopak którego znał mój brat i on nam zorganizował miejsce abyśmy mogli tu zostać.  
 
“Zostawiłam wszystko w Raqa; moje życie , moje wspomnienia , moje pamiątki. Z początku było mi 
bardzo przykro, ale teraz przywykłam do tego. Nadal myślę o Syrii-  cały czas , myślę o swoich 
sąsiadach. Kiedyś byłam właścicielem małego sklepu, w którym dzieci zatrzymywały się w drodze 
do szkoły.. 
 
“Nasza okolica była mała i czysta, mieliśmy wszystko- nie potrzebowaliśmy samochodu, wszędzie 
można było dojść na pieszo.  
 
“ Nie mieliśmy żadnych wieści z Raga co najmniej od miesiąca ponieważ nie ma tam już sygnału 
radiowego czy telefonicznego. Ludzie nadal tam mieszkają, nadal są tam krewni od strony mojego 
męża.  
 
“Najtrudniejszym momentem tu w Bekaa jest zima. Jest bardzo zimno i mokro, a my nie jesteśmy 
przystosowani do życia w namiocie. W lato jest gorąco i o wiele bardziej przypomina to życie w 
Syrii , ale wtedy nigdy nie mamy wystarczająco dużo wody.” 
 
“W zimę martwię się o swoich sąsiadów którzy mają słabe namioty, zapadające się, często nie 
mają jedzenia. Czasami gdy jest burza widzę namioty które porywa wiatr.  
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“ Mój maż pracuje w tej dziedzinie i pomaga sąsiadom odbudowywać namioty, jednak ma problem 
z nogą i nie jest w stanie pracować cały czas. Bolą go nogi i plecy.”  
 
“Jest tu organizacja która daje nam opał na zimę, i zakupy robimy w sklepach spożywczych- często 
na kredyt. Mój mąż płaci w ratach kiedy może; obecnie mamy  200 $US długu w jednym ze 
sklepów spożywczych.  
 
“ Urodziłam 2 dzieci w lokalnym szpitalu odkąd tu jestem, prowadzonym przez organizację 
charytatywną ”Lekarze bez granic”- możemy z niego korzystać kiedy coś się dzieje.  
 
“Oxfam ( międzynarodowa organizacja humanitarna) powiedział nam jak możemy zarejestrować 
dziecko. Dali nam książki w których możemy przeczytać jak przejść ten proces. Do tej pory 
zarejestrowałam moje dwuletnie dziecko, ale nie zdążyłam jeszcze zarejestrować tego 
najmniejszego- który ma 20 dni. Mamy 1 rok na zarejestrowanie go.   
 
“Jesteśmy zarejestrowani w UNHCR ale nie mamy wizy aby być w Libanie, jesteśmy tu nielegalnie. 
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Fatima – Notatka  

 
Fatima Haslan, (l.67) 
(siedzi po prawej stronie, ubrana w niebieski sweterek) 
 
“Obóz Urda jest obozem prowadzonym przez organizację pozarządową w wiosce Bekaa.” 
 
“Jestem w Libanie od 3 lat. Na początku mieszkałam na południowym przedmieściu w Beirucie. 
Mój syn pracuje i mieszka w tym obozie więc przyjechałam do niego 8 miesięcy temu. Tu w obozie 
jest dużo lepiej ponieważ nie muszę płacić czynszu, ale nic nie równa się z moim krajem, choćbym 
miała mieszkać w Syrii w małym pokoiku gdzieś na przedmieściach to wolałabym być w Syrii.  
 
“Jestem z Idlib. Mój dom został zniszczony w zamachu powietrznym. Mam 5 dzieci, 4 z nich nadal 
mieszka w Idlib, jeden syn jest tutaj. Moi synowie z Idlib mówią że nadal jest ciężka sytuacja. 
Rozmawiam z nimi przez telefon swoich sąsiadów. 
 
“ Mój mąż jest niewidomy więc nie mogliśmy zostać dłużej w Syrii. Mój dom został 
zbombardowany kiedy w nim byliśmy. Jesteśmy już bardzo starzy i nie daliśmy rady żyć w takich 
warunkach. Było bardzo ciężko. 
 
“ Byliśmy szczęściarzami ponieważ mimo wojny mieliśmy co jeść- mieliśmy małą farmę którą 
uprawialiśmy. Ale warunki do życia ogólne i tak były złe. Cały czas słyszeliśmy bombardowania, 
zewsząd. Kilka dni żyliśmy na polu, potem zdecydowaliśmy się wyjechać do Libanu.  
 
“Przyjechaliśmy tu autobusem. Jechaliśmy 24h, mieliśmy bardzo dużo kontroli po obu stronach 
granicy. Wcześniej za nim władze Libanu nałożyły opłatę za wydanie pozwolenia na pobyt było 
łatwiej. Teraz za pozwolenie trzeba płacić 200 $US. Wiele osób na to nie stać.   
 
“Nie mamy pozwolenia na pobyt, jesteśmy tu nielegalnie. Jeśli chcielibyśmy żyć poza obozem to 
nie możemy. Jest ryzyko aresztowania. Nie możemy oddalać się na więcej niż 200 m od bramy 
obozu. 
   
“Wszystkie rodziny tu mają problem, naszym największym jest pozwolenie na pobyt. Mamy 
wszystko czego potrzebujemy- jedzenie, wodę, prąd. Jesteśmy w stanie kupić opał do naszego 
pieca. Przywykliśmy do chłodnej zimy, w Idlib pogoda była podobna do tej która jest tu.  
 
“Nasz dom w Idlib miał dwa piętra. Mieliśmy wodę, marmurowe posadzki  i kawałek ziemi na 
której uprawialiśmy figi i winogrona. Tęsknie za wszystkim co wiążę się z Syrią. Mieliśmy dobre 
życie, skromne ale w dobrych warunkach. Mamy nadzieje wrócić do Syrii, tak szybko jak tylko 
wojna się skończy.  
 


