


Międzynarodowa pomoc humanitarna jest wyrazem solidarności i empatii dla ludzi stojących w obliczu
nieszczęścia. Przekazywana ofiarom konfliktów zbrojnych i kryzysów humanitarnych jest „mobilizacją ludzi
w odpowiedzi na niepotrzebne cierpienia innych ludzi, dokonywaną ze względu na wspólne
człowieczeństwo”

W 2012 roku pomocy humanitarnej potrzebowało blisko 62 miliony ludzi na świecie.

W roku 2017 liczba ta sięgnęła już ponad 164 milionów, z czego 25% potrzebujących znajdowało się wSyrii,

Jemenie i Iraku, gdzie toczą się długotrwałe i brutalne konflikty zbrojne.



Pomoc humanitarna udzielana jest przez Polskę zgodnie z Europejskim Konsensusem ws. Pomocy
Humanitarnej, zasadami Dobrego Świadczenia Pomocy Humanitarnej (ang. Good Humanitarian
Donorship), a także standardami świadczenia pomocy nakreślonymi przez Międzynarodowy Komitet
Czerwonego Krzyża oraz Organizację Narodów Zjednoczonych.

Zasady te wynikają z międzynarodowego prawnego dorobku humanitarnego i określają reguły
współpracy z podmiotami sektora humanitarnego. Są to między innymi zasady: humanitaryzmu,
bezstronności, neutralności, niezależności, szybkości, adekwatności i możliwie niskich kosztów
administracyjnych.

Znacząca większość pomocy humanitarnej realizowana jest w dwóch formatach: 

• Kanałem bilateralnym - za pośrednictwem i przy współpracy polskich organizacji pozarządowych 
oraz placówek dyplomatycznych

• Kanałem wielostronnym - poprzez wpłaty do wyspecjalizowanych agend humanitarnych (przede 
wszystkim ONZ, UE, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża) oraz poprzez udział w specjalnych 
funduszach UE



NAJWAŻNIEJSZE MIĘDZYNARODOWE INSTRUMENTY I FUNDUSZE HUMANITARNE: 

• MADAD [5 mln zł w 2017]

Regionalny Fundusz Powierniczy UE w odpowiedzi na kryzys syryjski z przeznaczeniem dla Syrii, Libanu 

i Jordanii, przyjęty przez Komisję Europejską 4 grudnia 2014 r. Stanowi instrument reagowania na kryzys uchodźczy 

w wymiarze regionalnym.

• Instrument TURECKI [106 mln zł w 2017]

[52,5 mln zł w 2018]

Instrument Turecki na Rzecz Uchodźców Syryjskich jest wdrażany zarówno w formie pomocy humanitarnej, 

jak i pozahumanitarnej. Flagowym działaniem w ramach części humanitarnej instrumentu jest realizacja największego 

w historii UE programu pomocowego Emergency Social Safety NET (ESSN) o wartości 348 mln EUR, 

implementowanego przez World Food Programme, władze tureckie oraz Turecki Czerwony Półksiężyc.



• Polsko – niemiecki projekt humanitarny  [4,2 mln zł w 2017]

[4,2 mln zł w 2018]

Projekt współfinansowany łącznie ze środków polskich oraz niemieckich - realizacja
w latach 2016 – 2018. Został zainicjowany w czerwcu 2016 na bazie Wspólnej Deklaracji
Współpracy polsko – niemieckiej podpisanej w Berlinie. Całościowe finansowanie przez
stronę polską wynosi 3 mln EUR.

• EBI ERI (dla Liban, Palestyna, Jordania) [ok. 211 mln zł w 2017]

Polska jako pierwszy kraj UE podpisała umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
w sprawie udziału w Inicjatywie Wzmocnienia Gospodarczego. 50 milionów euro
to bezprecedensowo wysoka kwota przeznaczona przez Polskę na inicjatywę związaną
z kryzysem migracyjnym.



• ICRC - Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.
[3,5 mln zł dla Iraku + 0,6 mln zł dla Ukrainy w 2017
]4 mln zł w 2018]   

• UNICEF 
[1,8 mln zł na kryzys syryjski + 2 mln zł dla Ukrainy w 2017]

• UNHCR - Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do 
spraw Uchodźców.
[2,2 mln zł na kryzys syryjski + 2 mln zł dla Ukrainy w 2017]
[1,3 mln zł w 2018]

• UNDP - Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju -
Instrument Finansowania na rzecz Stabilizacji na terytorium Iraku.
[2 mln zł w 2017]



Rząd Rzeczpospolitej Polskiej systematycznie zwiększa środki finansowe na pomoc humanitarną 

W 2017 roku wartość polskiej pomocy humanitarnej (173 mln zł) była ponad siedmiokrotnie większa w 

stosunku do roku 2015 i ok. 50 mln zł wyższa niż w roku 2016. 
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Najbardziej efektywny wymiar pomocy realizowany jest kanałem 
bilateralnym – we współpracy rządu z organizacjami pozarządowymi 

i placówkami dyplomatycznymi
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Pomoc humanitarna z rezerwy ogólnej budżetu państwa:

Z rezerwy ogólnej budżetu państwa
przy udziale KPRM w roku 2017
we współpracy z organizacjami pozarządowymi
zrealizowano w obszarze kryzysu syryjskiego
projekty na kwotę 10,3 mln PLN.

W roku 2018 działania rozszerzono
o kraje Afryki oraz Europę.
W sumie w roku 2018 zrealizowano
projekty - na kwotę 38,4 mln PLN.
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Rok 2018

POMOC HUMANITARNA dwustronna – we współpracy 

z polskimi organizacjami pozarządowymi i placówkami 

dyplomatycznymi

58,12

mln zł

134,64 

mln zł
POMOC HUMANITARNA  wielostronna – wpłaty do 

wyspecjalizowanych agend i organizacji

międzynarodowych

76,52

mln zł

Oficjalna Pomoc Rozwojowa – ODA
(ang. Official Development Assistance –ODA) – darowizny i pożyczki przekazywane 

przez instytucje rządowe lub organizacje międzynarodowe, mające na celu wsparcie 

rozwoju gospodarczego i dobrobytu w krajach rozwijających się

2,88 * 

mld zł

* Dane zaprojektowane zgodnie 

z Planem Współpracy 

Rozwojowej 2018. 

Ostateczne dane są w trakcie 

opracowania w MSZ



w szczególności placówki 
Misyjne w Afryce

• Polska Misja Medyczna
• Redemtoris Missio
• Polskie Centrum Pomocy 

Międzynarodowej
• Polska Akcja Humanitarna
• Fundacja Ojca 

Werenfrieda
• Caritas Polska
• UNICEF Polska
• Fundacja ORLA STRAŻ
• Fundacja Kapucyni i Misje
• Klub Inteligencji 

Katolickiej
• Salezjański Wolontariat 

Misyjny

• Memorandum of 
Understanding z 
USAID

• Wspólna deklaracja 
Intencji z MSZ Węgier 
ws pomocy hum.

• Reprezentacja Polski 
na konferencjach, 
szczytach i 
spotkaniach 
dwustronnych

• Fundacja 
Solidarności 
Międzynarodowej

• Narodowy Instytut 
Wolności

• Agencja Rezerw 
Materiałowych

• Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa

MSZ; MON; MZ; ME; 
i inne

Instytut badań i monitoringu 
prześladowań religijnych i 

etnicznych 
(w opracowaniu)



BLISKI WSCHÓD

DZIAŁANIA POMOCOWE W ODPOWIEDZI NA KRYZYS SYRYJSKI



Obecnie panująca sytuacja w Syrii nazywana jest największym kryzysem humanitarnym na świecie.

Trwająca tam od 2011 roku wojna kosztowała życie ponad 350 tysięcy osób.

W Syrii pomocy humanitarnej niezmiennie od 2016 roku potrzebuje 13 milionów osób, z czego ta pomoc 

nadal nie dociera do 8 milionów, którzy żyją na obszarach bezpośrednio dotkniętych działaniami 

wojennymi.

Aż 69 proc. Syryjczyków żyje w skrajnym ubóstwie, czyli za mniej niż 1,9 dol. dziennie, 57,7 proc. ludzi

pozostaje bez pracy, a 2,1 mln dzieci wciąż nie chodzi do szkoły

(36% wszystkich dzieci w wieku szkolnym).

Obecne pokolenie dzieci nazywane jest pokoleniem straconym

ze względu na życie poza edukacją.

Przed wojną w Syrii mieszkało 1,2 miliona chrześcijan.

Dziś już tylko 450 tysięcy.



Przeprowadzono leczenie ok. 800 dzieci 

i młodzieży - mieszkańców Aleppo, 

udzielono specjalistycznej pomocy 

medycznej ponad 5 000 Syryjczykom. 

Dzięki projektom 

medycznego 

wsparcia z pomocy 

mogło skorzystać 

w sumie ponad 

13 000 osób 

Źródło: Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie



Wybudowano 80 zagród dla zwierząt hodowlanych oraz 

przekazano 80 „kompletów” zwierząt hodowlanych (kozy, 

owce, kury) - pomoc żyjącym w nędzy samotnym wdowom 

z dziećmi oraz kobietom, które były niewolnicami 

seksualnymi terrorystów muzułmańskich – tzw. ocalonym –

„ISIS survivors” w Iraku i Irackim Kurdystanie.

Źródło: Fundacja Orla Straż

Projekt pozwolił na uzyskanie podstaw 

niezależności ekonomicznej rodzin, w tym 

zapewnił pracę, poprawił kondycję materialną 

i psychiczną „ocalonych”, a także poprawił 

jakość żywienia poprzez dostęp do jajek i mleka 



Zorganizowano pomoc w okresie zimy 

dla ok. 1 600 rodzin uchodźców w 

Libanie (w Arsal) poprzez dostarczenie 

i montaż nowych materiałów 

namiotowych, chroniących przed 

zimnem, deszczem i wilgocią

Źródło: Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej



W północnej Syrii, w 2018 roku grupa

302 okaleczonych kobiet i dzieci otrzymała

dopasowane protezy rąk i nóg, a następnie została

poddana procesowi rehabilitacji ruchowej.

Źródło: 

Polska Misja Medyczna



Poniższy graf przedstawia podział beneficjentów ze względu na wiek

i płeć w procentach: Łącznie wykonano 302 protezy.

Źródło: 

Polska Misja 

Medyczna



Dostarczono 550 rodzinom w Mosulu

(Irak) oraz okolicach domy modułowe

służące jako baza wyjściowa do

odbudowania własnych domów. Dzięki

temu umożliwiamy – po porażce

militarnej ISIS – powrót uchodźców

wewnętrznych do Mosulu i jego okolic;

Każdy taki dom spełnia wszystkie normy

ONZ pod względem warunków

mieszkalnych i bezpieczeństwa.

Produkowany jest w Polsce.

Źródło: 

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej



Pozostałe, wybrane projekty pomocy humanitarnej zrealizowane 
przy udziale KPRM w odpowiedzi na kryzys syryjski: 

„Zakup sprzętu medycznego jako wyposażenie kliniki św. Józefa w Iraku oraz szpitala św. Ludwika w 
Aleppo w Syrii” 2017 
Zakupiono sprzęt medyczny dla kliniki w Aleppo, tj.: 35 łóżek szpitalnych SFD-512EC z materacami, 10 wózków 
SA-112B do przewozu chorych wraz z materacami. Dla kliniki św. Józefa w Iraku zakupiono zestaw 
endoskopowy najwyższej jakości oraz ultrasonograf, na wyposażenie, w celu zwiększenia dostępu do opieki 
medycznej osób dotkniętych działaniami wojennymi. 

„Pomoc medyczna dla wschodniej Ghouty w Syrii” 2018  
Sfinansowanie i dostarczenie lekarstw ratujących życie najciężej rannych mieszkańców: antybiotyki, środki 
przeciwzapalne, środki przeciwbólowe. Dotarcie z pomocą natychmiastową do około 4 000 osób.

„Zakup i dystrybucja zestawów ubrań dla dzieci w obozach dla syryjskich uchodźców w Jordanii”, 2018
Kompleksowa pomoc najbardziej potrzebującycm rodzinom w Aleppo”, 2018 – zapewnienie bezpiecznych 
warunków mieszkalnych dla 650 gospodarstw domowych poprzez zakup oleju opałowego na ogrzewanie. Zakup 
cieplej odzieży dla 900 dzieci. Zapewnienie artykułów higienicznych  i żywnościowych pierwszej potrzeby dla 90 
dzieci w wieku 0-3 lat, jako wsparcie możliwości opiekuńczych.

„Dystrybucja odzieży dla potrzebujących mieszkańców w 4 prowincjach w Syrii”, 2018
Damaszek, Homs, Hasaka i al-Souwidaa. Na pomocy skorzystało 40 000 Syryjczyków.



„Zapewnienie opieki medycznej dla dzieci i rodzin oraz szkoleń zawodowych i opieki socjalnej dla 
młodych ludzi mieszkających w obozach w Jordanii” 2018

Projekt realizowany w obozach dla uchodźców w Za’tari i Azraq w Jordanii, we współpracy z Biurem Krajowym 
UNICEF w Jordanii. Opieka zdrowotna dla  ok. 12 000 dzieci do 5 r.ż., kobiet w ciąży i kobiet karmiących: 
Działania projektowe uwzględniają:

Program Dożywiania Niemowląt i Małych Dzieci w wymienionych wcześniej obozach dla uchodźców z naciskiem na 
dotarcie do najbardziej marginalizowanych grup, w tym kobiet w ciąży, kobiet karmiących oraz dzieci poniżej 5 r.ż. 

Program rutynowych szczepień dla dzieci poniżej 5 r.ż., program rutynowych szczepień dla kobiet w ciąży i karmiących 
piersią. 

Program edukacyjny dla 900 młodych ludzi - kursy obejmujące nabywanie umiejętności zawodowych i życiowych. Główne 
umiejętności zawodowe możliwe do zdobycia na szkoleniach to krawiectwo, mechanika, elektryka, fryzjerstwo, 

spawanie, ale także wytwarzanie perfum, świec, mydeł.



W styczniu br. minister Beata Kempa otworzyła polskie Centrum Treningowe w Jordanii - miejsce 
rozwoju zawodowego kadry medycznej w obozie Za'atari Camp, w celu zwiększenia ich efektywności w 
niesieniu pomocy uchodźcom, a także świadczenia edukacji zdrowotnej dla mieszkających na jego terenie 
uchodźców syryjskich, w tym młodych matek. Projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych(system Małych Grantów), realizowany bezpośrednio przez placówkę. 

Koszt projektu: ok. 350 tys. EUR   

Źródło: DPH KPRM



W pomoc humanitarną dla Syrii angażują się także polskie samorządy i lokalne władze:

„Dar dla Aleppo”: charytatywny Koncert Maltański w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Zebrano 264 tys. 
EUR z przeznaczeniem na remont i wyposażenie szpitala św. Ludwika w Syrii. 

Projekt „Górny Śląsk dzieciom z Aleppo” - celem było zebranie funduszy na budowę centrum pomocy dzieciom –
sierotom z Aleppo. Dotychczas zebrano 1,3 mln zł.

„Lubelszczyzna dla Syrii” - Akcja charytatywna, podczas której zbierano środki na odbudowę domów w Aleppo i w 
innych miastach zniszczonych przez wojnę w Syrii. W akcję zaangażowało się 250 szkół, wolontariusze diecezji lubelskiej 
i siedleckiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Medyczny, parafie i wiele firm. 
Symboliczny czek na 100 tys. EUR został przekazany syryjskiemu jezuicie, ojcu Zaidowi Hilalowi. Za zebrane pieniądze 
uda się wesprzeć odbudowę około 70 budynków mieszkalnych. 

„Kielce dla Syrii” - 28 maja 2018 r. została podpisana deklaracja pomiędzy prezydentem Miasta Kielce, Biskupem 
Kieleckim oraz Minister Beatą Kempą inaugurująca kampanię społeczną „Kielce dla Syrii”. Celem jest zebranie środków 
finansowych na zorganizowanie na terenie Libanu kolonii oraz turnusów wyciszenia połączonych 
z programami terapeutycznymi, a także pomocy edukacyjnej dla syryjskich dzieci 
i młodzieży – ofiar wojny. 

Źródło: Urząd Miasta Kielce



Z wyjątkiem organizacji 
religijnych, jest to jedyny rząd na 
świecie, który pomaga nam, 
chrześcijanom, pozostać w Syrii. 

Bez interesów, 
bez czegoś w zamian. 

Za to bardzo serdecznie dziękuję.

Wypowiedź Biskupa Aleppo Georgesa Abou Khazena o

polskich działaniach pomocowych, wygłoszona podczas

wizyty w Polsce, w listopadzie 2017 r.



Współpraca polsko-węgierska

Wspólna Deklaracja Intencji podpisana w dniu 28 czerwca 2018 r. w Budapeszcie pomiędzy Ministrem Spraw 

Zagranicznych i  Handlu Węgier Péterem Szijjártó a Ministrem – członkiem Rady Ministrów Beatą Kempą

Deklaracja zakłada wzmocnienie i poszerzenie współpracy 
obu stron, w szczególności w zakresie projektów 
dotyczących pomocy humanitarnej w krajach trzecich. 
Działania w ramach Wspólnej Deklaracji będą 
przede wszystkim dotyczyły krajów 
Bliskiego Wschodu i Afryki.

Źródło: DPH KPRM



Współpraca Polsko-Amerykańska

26 listopada 2018 jako przedstawiciel polskiego 

rządu Minister Beata Kempa podpisała  z 

USAID Memorandum of  Understanding ws. 

współpracy na rzecz zwiększenia pluralizmu, 

zapobiegania zbrodni ludobójstwa i 

prześladowaniom na Bliskim Wschodzie. 

USAID reprezentował Administrator Mark 

Green. Uroczyste podpisanie dokumentu 

odbyło się w siedzibie USAID.

Memorandum z Polską jest pierwszym 

porozumieniem tego typu zawartym przez 

USAID na poziomie rządowym – stanowi dla 

nas wyróżnienie i wyraz pozytywnej oceny 

działań Polski w obszarze pomocy humanitarnej 

na Bl. Wschodzie przez administrację 

amerykańską.

Źródło: DPH KPRM



Współpraca z USAID 

Middle East Polish-American Humanitarian Response (MEPAHR)



AFRYKA

DZIAŁANIA POMOCOWE W ODPOWIEDZI NA KRYZYSY 
HUMANITARNE



MINISTER - CZŁONEK RADY MINISTRÓW BEATA KEMPA

AFRYKA
Szacuje się, że około 25 mln ludzi w regionie rogu Afryki 
(Dżibuti, Erytrea, Etiopia, Kenia, Somalia, Sudan, Sudan Południowy,
Tanzania, Uganda) wymaga niezwłocznej pomocy humanitarnej. 

19 mln ludzi jest dotkniętych katastrofą suszy. Ok. 6 mln ludzi 
przesiedlonych wymaga humanitarnej pomocy w zakresie żywienia.  

W styczniu 2018 r. w Sudanie Południowym 5,3 mln osób (48% populacji)
zmagało się z kryzysem bezpieczeństwa żywnościowego. 
1 mln osób stało w obliczu zagrożenia głodem (4 z 5 stopni wg 
zintegrowanej skali klasyfikacji bezpieczeństwa żywnościowego). 
W porównaniu do roku 2017 odnotowuje się 40% wzrost populacji dotkniętej poważnym brakiem 
bezpieczeństwa żywnościowego w okresie po zbiorach. Dostęp do żywności ogranicza trwający w tym kraju 
wieloletni konflikt.

Kryzysy humanitarne w regionie generują: konflikty wewnętrzne, zmiany klimatu, przyrost populacji, degradacja 
środowiska, katastrofy naturalne, szczególnie susza.



Pomoc dla 4 500 osób - uchodźców z 

Republiki Centralnej Afryki przebywających 

w obozie Garoua-Boulai w Kamerunie w 

formie finansowania podstawowych badań i 

leków. Doposażenie ośrodka zdrowia w sprzęt 

medyczny, agregat prądotwórczy, lodówkę na gaz 

do przechowywania leków i szczepionek

Źródło: Redemptoris Missio



Organizacja wyprawy lekarzy okulistów do

Kamerunu w celu przeprowadzenia operacji

zaćmy mieszkańcom Kamerunu oraz

uchodźcom z RCA. Przeprowadzono około 80

operacji zaćmy oraz ponad 300 konsultacji

okulistycznych, co pozwoliło powrócić tym

pacjentom do pracy i normalnego życia.

Źródło: Redemptoris Missio



Interwencyjna pomoc żywnościowa dla najbardziej

poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego

i suszy w Sudanie Południowym.

Przekazanie i dystrybucja 330 ton żywności dla

47 285 osób – matek karmiących, kobiet w ciąży oraz

matek i dzieci do lat 5 w okręgach Mundri Wschodnie,

Mundri Zachodnie i Mvolo.

Źródło: Polska Misja Medyczna



Odbudowa 202 rodzinom ich domów, które

zostały spalone przez rebeliantów w

miejscowości Bocaranga w Republice

Środkowoafrykańskiej. Projekt dotyczył

pomocy rodzinom wielodzietnym i rodzicom

samotnie wychowującym dzieci.

Projekt zakładał wkład rodziny

w odbudowę domu. KPRM finansowała:

pokrycie dachowe, drewniane ramy

okienne i drzwi z drewnianymi

ościeżnicami. Źródło: Fundacja 

Kapucyni i Misje



Warunki w przychodni zdrowia 

w obozie dla uchodźców Bidi Bidi, Uganda

Źródło: DPH KPRM



Warunki w przychodnia zdrowia 

w obozie dla uchodźców Bidi Bidi, Uganda

Źródło: DPH KPRM



Pomoc humanitarna dla uchodźców w obozie

Bidi Bidi w Ugandzie – dostarczenie i montaż 100

domów modułowych jako poprawa warunków

leczenia i zakwaterowania personelu ośrodków

zdrowia, leczących uchodźców z Sudanu

Południowego. W wielu obozach dla uchodźców ma

miejsce deficyt personelu medycznego,

spowodowany brakiem odpowiednich mieszkań dla

ugandyjskich lekarzy i pielęgniarek.

Rozwiązaniem tej sytuacji jest stworzenie

personelowi medycznemu warunków do

zamieszkania w domach modułowych. Domy

modułowe posłużą także do poprawy warunków

zakwaterowania personelu szkół gdzie uczą się

uchodźcy z Sudanu Płd.

Źródło: 

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej



Nowe warunki mieszkalne dla lekarzy oraz 
pacjentów w obozie Bidi Bidi, Uganda



Zabezpieczenie dachu nad głową i rozwiązywanie presji migracyjnej w Burkina Faso - wybudowanie 60 lokali socjalnych 

dla rodzin zagrożonych migracją jako pilotażowe działanie rozwiązujące u źródła przyczyny migracji z Burkina Faso.

Prawie połowa z 20 mln mieszkańców Burkina Faso żyje poniżej granicy skrajnego ubóstwa, tj. na swoje utrzymanie nie może wydać więcej

niż równowartość jednego dolara dziennie. Powszechny jest analfabetyzm oraz bezrobocie wśród młodych ludzi poniżej 25 roku życia,

którzy stanowią aż 70% ogólnej populacji kraju. Młodzi Burkińczycy, nie widząc perspektyw na przyszłość, decydują się na opuszczenie

kraju i emigrację zarobkową, m.in. do Europy.

W ramach projektu przewidziano:

- wybudowanie - techniką sklepienia nubijskiego - 60 lokali socjalnych dla najuboższych o powierzchni około 25m2 każdy, według

standardów zatwierdzonych przez burkińskie władze samorządowe.

- przeprowadzenie szkoleń zawodowych z zakresu rzemiosła murarskiego techniką sklepienia nubijskiego (zajęcia teoretyczne oraz

praktyczne)

Przykładowy domek dla najuboższych, 

wybudowany techniką sklepienia nubijskiego 

w ramach niniejszego projektu. 

Źródło: Fundacja Polskie Centrum 

Pomocy Międzynarodowej



„Wsparcie obozu dla uchodźców z Sudanu Południowego w Palabek w Ugandzie” 2018 

Pomoc, szczególnie, dzieciom i młodzieży, którzy na skutek wojny musieli uciekać ze swojego kraju i schronili się w północnej 

części Ugandy.

- 195 500 wydanych posiłków ; 

- 1500 najuboższych uczniów (500 dzieci w wieku 3-6 lat  oraz 1000 młodzieży w wieku 13-23 lata) objętych programem 

dożywiania; 

- 1500 uczniów wyposażonych w artykuły higieniczne i artykuły pierwszej potrzeby.

„Natychmiastowa pomoc wodno-sanitarna dla najbardziej potrzebujących rodzin w obozach dla osób wewnętrznie 

przemieszczonych w Południowo-Centralnej Somalii” 2018  

Działania w ramach projektu: Umożliwienie bezpośredniego dostępu do bezpiecznej i wystarczającej wody; Rozbudowa 

infrastruktury w celu umożliwienia dostarczenia wody; Szkolenia z obsługi i konserwacji poboru wody; Monitoring jakości wody;

Budowa 250 tymczasowych latryn oraz renowacja 200 istniejących tymczasowych latryn w obozach dla uchodźców;  Tworzenie 

Komitetów Wodno-Sanitarnych i podnoszenie ich umiejętności; Dystrybucja pakietów z produktami pierwszej potrzeby (garnki do 

gotowania, maty do spania, kubki, koce).

Pozostałe, wybrane projekty pomocy humanitarnej zrealizowane 
przy udziale KPRM w odpowiedzi na potrzeby Afryki: 



„Zwalczanie ślepoty rzecznej w Republice Środkowoafrykańskiej- misja pilotażowa”, 2018
Ngaoundaye

Prowadzono badania medyczne na terenie misji Ngaoundaye:

Przebadano około 200 mieszkańców w 3 z 17 wiosek;

Dokonano wstępnej oceny sytuacji epidemiologicznej ślepoty rzecznej;

Przebadano 500 dzieci ze szkoły podstawowej w Ngaoundaye

Przebadano 200 osób niewidomych będących pod opieką Sióstr Pasterzanek. 

Przeprowadzono wizytację i obserwację działalności szpitala powiatowego. 

Przebadano pod kątem okulistycznym około 100 niewidomych lub słabowidzących 

Dokonano wstępnej analizy potrzeb medycznych w miejscowości Bocaranga i 

Bouar oraz odbyto spotkania z lokalnymi władzami w sub-prefekturze Ngaoundaye

w Ouham-Pendé oraz pracownikami Biura Krajowego Światowej Organizacji 

Zdrowia w Bangui i Katolickiej Służby Zdrowia w RCA.

Opracowano szczegółowy RAPORT z misji medycznej, który został przedstawiony Komisarzowi UE ds. pomocy 

humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christosowi Stylianidesowi. Raport był prezentowany na ECR Africa 

Summit w styczniu 2019 r. podczas panelu poświęconego zdrowiu w Afryce. 



Medyczna misja pilotażowa 
w Republice 
Środkowoafrykańskiej

Badania okulistyczne w 

rejonie misji Ngaoundaye

Dokarmianie 

niedożywionych dzieci
Źródło: 
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Nieoceniony wkład pomocy na miejscu niosą POLSCY MISJONARZE. 

Aktualnie na misjach posługuje ponad 2000 polskich misjonarzy i 
misjonarek a także kilkudziesięciu misjonarzy świeckich, którzy realizując 
misje ewangelizacji angażują się w pomoc najuboższym w 100 krajach na 
wszystkich kontynentach. 

Najwięcej pracuje w Afryce: Kamerun, Zambia, Tanzania i na Madagaskarze.   



Polski rząd kieruje również pomoc dla krajów w EUROPIE, do których dotarła największa liczba 
imigrantów. Przykładem takiego działania są projekty:

CARITAS: „Pomoc humanitarna oraz aktywizacja do integracji uchodźców i migrantów na wyspie 
Lesvos i Samos w Grecji” 2018 

Uruchomienie Centrum Obsługi Migrantów i Uchodźców na wyspie Samos– gdzie jest zlokalizowany  
obóz dla migrantów i uchodźców oraz aktywizacja Świetlicy integracyjnej na wyspie Lesvos, w celu 
realizacji:
Pomocy medycznej: porady lekarskie i podstawowe leki, w tym profilaktyka uzależnień.
Pomocy formalno-prawnej: Osoby zgłaszające się do centrów pomocy będą mogły uzyskać pomoc 
w załatwieniu podstawowych spraw urzędowych i komunikacji z rodzinami w kraju (bezpłatne wi-fi).
Pomoc integracyjnej: organizacja spotkań oraz imprez integracyjnych z udziałem ludności miejscowej.
Pomoc rzeczowej: Osoby zgłaszające się do centrów pomocy będą mogły uzyskać żywność, środki czystości, 
odzież, obuwie i artykuły dla dzieci.

Fundacja Ojca Werenfrieda: „Pomoc humanitarna dla uchodźców w Grecji”
Pomocą w postaci paczek żywnościowych oraz artykułów higienicznych objęto 4 000 rodzin oraz 2 500 
uczniów, którym przekazano wyprawki szkolne.



Wigilia w Centrum Obsługi 

Migrantów i uchodźców na wyspie 

Lesvos, Grecja
Źródło: Caritas Polska

Pomoc humanitarna dla uchodźców 

w Grecji

Źródło: Fundacja Ojca Werenfrieda



Pomoc w EUROPIE to przede wszystkim pomoc dla ogarniętej wojną UKRAINY:

„Bezpośrednia pomoc materialna i psychologiczna dla ludności zamieszkującej w strefie
rozgraniczenia w Obwodzie Donieckim i Ługańskim na terenach kontrolowanych przez rząd
Ukrainy”, 2018

Zwiększenie zaopatrzenia w żywność, środki czystości oraz poprawa ogólnej sytuacji materialnej a także
kondycji psychicznej 5 000 osób zamieszkujących na Ukrainie.

„Kolonie terapeutyczne dla dzieci ofiar działań wojskowych i konfliktu zbrojnego na Wschodzie 
Ukrainy”

2-tygodniowe turnusy terapeutyczne oraz tygodniowe turnusy „w polskich rodzinach” dla 128 dzieci - ofiar 
działań wojskowych i konfliktu zbrojnego na Wschodzie Ukrainy. Turnusy terapeutyczne przeznaczone są dla 
dzieci, w których życiu traumatyczne wydarzenie odbyło się niedawno lub zostawiło trwały ślad.



Kolonie 

dzieci z 

Ukrainy 

w Polsce

Źródło: 

Klub Inteligencji 

Katolickiej



Beata Kempa

Minister – członek Rady Ministrów

Pomoc niesiona ofiarom konfliktu na 
miejscu i krajach ościennych, gdzie 

przebywają uchodźcy, jest działaniem, 
za którym przemawia racjonalność 

wydatkowania środków
oraz możliwość objęcia pomocą szerszej 
liczby potrzebujących, bez konieczności 

ich przemieszczenia.


