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Quiz: Pomoc Humanitarna  

Poniżej znajdziesz quiz dotyczący pomocy humanitarnej. 
Pamiętaj, że niektóre odpowiedzi mają więcej niż 1 poprawną 
odpowiedź.  

 TAGI 

Pomoc Humanitarna   

 

Sprawdź swoją wiedzę, rozwiązując poniższy quiz.  

1. Czym jest kryzys humanitarny? 

a) to smutek, przygnębienie, negatywne nastawienie do życia, pojawiające się czasami w życiu 

każdego człowieka.  

b) to zdarzenie zagrażające zdrowiu, życiu czy bezpieczeństwu dużej grupy społecznej 

zamieszkującej określony, rozległy teren (miasto/region/państwo).  

c) to niski poziom urodzeń dzieci w określonym przedziale czasowym.  

Poprawna odpowiedź: B 

Ważne jest aby pamiętać, że o kryzysie humanitarnym mówimy wtedy kiedy zagrożeniem 
dotknięta jest większa grupa ludzi, a zagrożenie spowodowane jest najczęściej kryzysami 
naturalnymi, działalnością człowieka lub kombinacją obu tych zdarzeń.   

2. W której z poniższych sytuacji nie mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym? 

a) Wojna w Syrii trwająca od 2011 roku.  

b) Trzęsienie ziemi w Nepalu w 2015 roku.  

c) Wypadek na lokalnej drodze, w którym udział wzięły 2 samochody, a poszkodowane zostały 
4 osoby.  

       Poprawna odpowiedź : C  

Mimo, że wszystkie trzy sytuacje są katastrofami, to do kryzysu humanitarnego nie możemy 
zaliczyć suszy w Kalifornii. Po pierwsze dlatego, że susza panująca w południowej części stanu 
nie zagraża życiu ludzi (co najwyżej ich wygodzie), a po drugie, władze stanowe USA są zdolne 
samodzielnie rozwiązać ten problem.  

Sources: Resources Bank o pomocy humanitarnej _ prezentacja  

Źródło: http://humanitariancoalition.ca/info-portal/factsheets/what-is-a-humanitarian-crisis  
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3. Czym jest pomoc humanitarna?  

a) to ratowanie i ochrona życia osób poszkodowanych w wyniku klęsk i katastrof 

naturalnych, oraz tych spowodowanych działalnością człowieka. 

b) to działania na rzecz powstrzymywania zmian klimatycznych 

c) to humanitarne traktowanie zwierząt  

 

Poprawna odpowiedź: A 

To rodzaj pomocy, która udzielana jest większej grupie ludzi w sytuacjach kryzysowych.  

Źródło: www.sfyouth.eu 

4. Wystarczy być wrażliwym człowiekiem o dobrym sercu, aby zostać pracownikiem 

humanitarnym?  

a) Prawda   

b) Fałsz  

Poprawna odpowiedź: B 

Faktycznie, zawód ten często wybierają osoby odznaczające się tymi cechami, ale nie są one 

gwarancją mądrej i skutecznej pomocy. Pracownicy humanitarni, muszą być wykwalifikowani; 

jednymi z pożądanych cech są zdolności menadżerskie, znajomość języków obcych, odporność na 

stres czy znajomość kultury kraju w którym pracujemy. 

5. Które z poniższych działań, zaliczyłbyś do działań z zakresu pomocy humanitarnej. Wybierz 3 

poprawne odpowiedzi:  

a) Wydawanie pakietów żywnościowych, koców, artykułów higienicznych w obozach dla 

uchodźców  

b) Tworzenie nowych miejsc pracy, w krajach o niskim poziomie uprzemysłowienia  

c) Budowa dróg w wioskach w kraju, którego nie stać na rozbudowę infrastruktury  

d) Odgruzowywanie domów przez sąsiadów po trzęsieniu ziemi 

e) Organizowanie tymczasowych szpitali na miejscach katastrofy  

f) Zrobienie zakupów w okolicznym sklepie, osobie starszej i niedołężnej.  

g) Dostarczanie wody w cysternach do miejsc gdzie zniszczona została infrastruktura wodna  

Poprawne odpowiedzi: A, E, G 
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Pomoc humanitarna to ochrona i ratowanie życia w czasie w czasie klęsk i katastrof 

spowodowanych warunkami naturalnymi lub wywołanych działalnością człowieka.  

Źródło: www.sfyouth.eu  

6. Która z poniższych fotografii, NIE przedstawia pracownika/pracowniczki humanitarnej? 

a)  

 

 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

 

c)           
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Poprawna odpowiedź: C 

Widoczna na ostatnim zdjęciu Agnieszka Dygant jest aktorką wykorzystującą swoją popularność do 

pomagania ludziom. Pracownikami humanitarnymi są np. osoby koordynujące i rozliczające 

działania (zdj. A) , czy pracownicy działający w terenie (zdj. B).   

Opisy zdjęć: ©Maciej Moskwa; Testigo Documentary /Sudan Południowy, 2015/Zbiory PAH, ©PAH/South Sudan, 
2016/Source of PAH, ©Gazeta.pl 

 

7. Kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej?  
 

a) 22 marca  

b) 19 sierpnia  

c) 18 grudnia  

 

Poprawna odpowiedź: B 

 

Coroczne święto ustanowione przez zgromadzenie ogólne ONZ, którego celem jest zwiększenie 

wiedzy na temat działań z zakresu pomocy humanitarnej. Dzień ten upamiętnia zamach bombowy 

w 2003 roku na placówkę ONZ w Bagdadzie.  

Źródło: http://www.un.org/en/events/humanitarianday/background.shtml 

 
8.Które kraje, w 2014 roku były największymi odbiorcami pomocy humanitarnej:  
 

a) Syria, Sudan Południowy, Irak, Palestyna  

b) Kenia, Nepal, Irak, Turcja  

c) Jordania, Syria, Somalia, Afganistan 

 
Poprawna odpowiedź: A 
 
Z 145 krajów, które otrzymywały pomoc humanitarną w 2014 roku, kraje wymienione w punkcie A 
otrzymały 35,4% ogólnego budżetu przeznaczonego na ten cel.  
Źródło: Global Humanitarian Assistance Report 2016 (link: 
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2016/07/GHA-report-2016-
full-report.pdf ) 
 
9. Pracujesz w organizacji pozarządowej, która otrzymała informację o trzęsieniu ziemi w Nepalu. 
Jest wielu poszkodowanych. Twoja organizacja nigdy wcześniej nie prowadziła działań w tym 
miejscu, nie zna tego kraju. Wybierz czynność, którą powinieneś/aś zrobić jako pierwszą:  
 

a) Kupujesz bilet i lecisz na miejsce katastrofy.  

b) Kontaktujesz się z mediami na poziomie krajowym i nagłaśniasz informację o katastrofie. 

Organizujesz zbiórkę żywności.  

http://www.un.org/en/events/humanitarianday/background.shtml
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2016/07/GHA-report-2016-full-report.pdf
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2016/07/GHA-report-2016-full-report.pdf
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c) Z pomocą ambasady szukasz obywateli swojego kraju będących w tym czasie w Nepalu. 

Starasz się aby pomoc którą organizujesz, trafiła w pierwszej kolejności do nich.  

d) Kontaktujesz się z inną organizacją, która działała w Nepalu wcześniej i jest na miejscu 

katastrofy. Pytasz o najpilniejsze potrzeby i sytuację po katastrofie.  

 

Poprawna odpowiedź: D 

 

Rozpoznanie potrzeb na miejscu katastrofy, to jedna z podstawowych zasad udzielania pomocy. 

Informację trzeba uzyskać jak najszybciej, i jeżeli organizacja nie jest w stanie samodzielnie uzyskać 

informacji, powinna korzystać z innych wiarygodnych źródeł. Tylko w ten sposób oferowana pomoc 

będzie skuteczna.  

Źródło: Broszura PAH: Niosę Pomoc, Warszawa 2014, link: 

http://www.pah.org.pl/m/4344/pah_kampanijne_pomoc%20humanitarna_druk.pdf 

 

10. Której z poniższych grup, należy się pomoc humanitarna:  

 

a) Mieszkańcy gminy Bantayan w Filipinach, którzy w efekcie tajfunu stracili dachy nad głową. 

b) Mieszkańcy prowincji Idlib, w północnej części Syrii, którzy w efekcie działań zbrojnych 

stracili dostęp do wody pitnej, żywności i opieki medycznej.  

c) Mieszkańcy obozu dla uchodźców w Dadaab w Kenii.  

d) Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne (A, B, C)  

 

Poprawna odpowiedź: D 

 

Uzasadnienie: Pomoc humanitarna należy się każdemu człowiekowi, którego życie i zdrowie jest 

zagrożone. Wynika to z głównych zasad dotyczących niesienia pomocy humanitarnej.  

Źródło: https://www.polskapomoc.gov.pl/Humanitarian,aid,251.html  
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