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Szanowni Państwo,

przekazujemy w Państwa ręce raport, prezentujący 
dokonania Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynaro-
dowej (PCPM) w roku 2014. Będąc jedną z największych  
polskich organizacji pożytku publicznego, specjalizującą się 
w sferze międzynarodowej pomocy humanitarnej, ratun-
kowej i rozwojowej, w ubiegłym roku realizowaliśmy projekty 
w ośmiu krajach, o łącznej wartości ponad 13 mln zł. 

Rok 2014 był dla nas niezwykle pracowity, co spowodowa-
ły pogłębiające się napięcia i kryzysy międzynarodowe 
oraz klęski żywiołowe. W ich następstwie - pomimo  
równorzędnego traktowania wszystkich trzech obszarów 
naszej działalności – pomoc humanitarna zdominowała 
nasze wysiłki, zarówno w zakresie budżetu, jak i liczby 
zaangażowanych pracowników. W północnym Libanie od 
lipca 2012 PCPM otacza opieką ok. 9 tysięcy syryjskich 
uchodźców, co jest najdłuższym i największym pod kątem 
finansowym projektem pomocy humanitarnej w historii pol-
skiej pomocy międzynarodowej. Obecni jesteśmy również 
na Ukrainie, gdzie wspieramy uciekinierów z rejonów 
walk, będąc największą organizacją działającą w głównym  
skupisku uchodźców – Charkowie. Pomoc w tym zakresie 
prowadzimy zawsze w koordynacji z agendami ONZ, będąc 
jedyną polską organizacją pozarządową, która ma status 
partnera wdrożeniowego Biura Wysokiego Komisarza ONZ 
ds. Uchodźców (UNHCR).

Pomimo skupienia uwagi świata gdzie indziej, w pięciu 
krajach (Etiopii, Kenii, Tadżykistanie, Palestynie i Gruzji)     
kontynuowaliśmy pomoc rozwojową, która miała na celu 
wsparcie postępu gospodarczego i społecznego. PCPM re-
alizuje projekty z tego zakresu nieprzerwanie od 2006 roku,      
specjalizując się w rozwoju infrastruktury i usług dla  ludnoś-
ci na obszarach wiejskich, w tym we wsparciu szkolnictwa 
podstawowego, działalności samorządów czy zwiększaniu 
zdolności reagowania służb ratunkowych.

Korzystając z wieloletnich doświadczeń w zakresie               
prowadzenia szkoleń medycznych i ratowniczych, w sty-
czniu 2014 roku uruchomiliśmy własny Zespół Ratunkowy 
PCPM. Jego zadaniem jest dostarczenie, w możliwie 
najkrótszym czasie, pomocy medycznej, ratunkowej i hu-
manitarnej ofiarom klęsk żywiołowych i kryzysów poza 
granicami Polski. 
 
Jest dla nas niezwykle istotne, by niesiona przez PCPM 
pomoc tak humanitarna, jak i ratunkowa oraz rozwojowa 
współuczestniczyły w budowaniu pozytywnego wizerunku 
Polski na świecie. W tym celu znakomita część naszych  
działań za granicą realizowana jest bezpośrednio przez  
polskich specjalistów. Przywiązujemy także ogromną 
uwagę do prawidłowego gospodarowania funduszami  
powierzonymi nam przez Donorów. Raporty finansowe 
z realizacji projektów PCPM są badane przez wszystkie  
wspierające nas instytucje oraz audytorów  
zewnętrznych pracujących np. na 
zlecenie ONZ, takich jak Moore  
Stephens oraz KPMG. Dotychczas otrzymaliśmy wyłącznie 
pozytywne oceny. Fakt ten wraz z przychylnością donorów i 
naszych partnerów zagranicznych skutecznie motywuje nas 
do rzetelnej kontynuacji naszej pracy.  

Budżet misji PCPM w poszczególnych krajach w roku 2014 (w tys. zł)

Budżet PCPM w roku 2014 wg darczyńców (w tys. zł)

Budżet PCPM w latach 2010-2014

Koszty administracyjne PCPM, stanowią tylko 4 %  całkowitych kosztów pomocowych. 
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Finansowanie:

• 2,5 mln zł – Polska Pomoc
• 1,25 mln USD / 4 mln zł – UNHCR
• 409 tys. USD / 1,27 mln zł – UN Emergency Response Fund for Syria

Pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w północnym Libanie jest świadczona przez PCPM od 2012 roku na łączną 
kwotę ponad 13,5 mln zł.

Wprowadzenie

Kryzys w Syrii pochłonął już blisko 200 tys. ofiar. W 2014 r. po raz 
pierwszy od 34 lat krajem, z którego pochodziła największa liczba 
uchodźców na świecie nie był Afganistan, lecz Syria. 7,6 miliona 
jej mieszkańców chroniąc się przed walkami uciekło ze swoich 
domów. Ponad 3 miliony opuściły granice, przedostając się do 
krajów ościennych. Według danych Urzędu Wysokiego Komisarza 
Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) najwięcej, bo 
prawie 1,2 mln trafiło do Libanu. Dziś stanowią oni już jedną czwartą 
mieszkańców tego państwa, a jego władze przestały radzić sobie 
z tak ogromnym napływem ludności. Na ratunek przychodzą orga-
nizacje humanitarne, zapewniając uchodźcom żywność i schronie-
nie. Skala kryzysu jest jednak tak duża, że pomoc udzielana przez 
struktury międzynarodowe nie jest w stanie sprostać wszystkim 
potrzebom pokrzywdzonych.

LibanPOMOC HUMANITARNA

W wyniku wojny domowej w Syrii ponad 3,3 mln obywateli tego kraju musiało uciekać do krajów 
sąsiednich. Ze względu na napływ uchodźców z Syrii, ludność 4,5-milionowego Libanu wzrosła 
w latach 2011-14 o 20%.
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Prezes PCPM podpisuje umowę z uchodźcą na świadczenie pomocy w czasie zimy. Rodzina 
będzie miała zapewniony dach nad głową oraz opał na zimę od stycznia do marca.

Tytuł projektu Pomoc dla uchodźców syryjskich w Libanie w zakresie                  
zabezpieczenia dachu nad głową

Realizacja nieprzerwanie od sierpnia 2012 r.
Budżet 7 705 038,00 PLN w 2014 r. 
Zatrudnienie 6 pracowników polskich oraz 12 pracowników lokalnych
Odbiorcy projektu Projekt PCPM obejmuje ponad 1700 rodzin uchodźców syryjskich (ok. 8500 osób).

Opis działania

W prowincji Akkar, tuż obok granicy syryjskiej, PCPM już trzeci 
rok z rzędu zapewnia uchodźcom dach nad głową. Działając w 
koordynacji z UNHCR przekazuje środki finansowe na wynajem 
mieszkań i domów. Ponieważ fundusze trafiają bezpośrednio do 
libańskich właścicieli, działania te nie tylko pozytywnie wpływają na 
lokalną gospodarkę, ale umożliwiają im przyjęcie kolejnych rodzin - 
uciekinierów z sąsiedniego kraju.

W przeprowadzonych pod koniec września badaniach wśród 
uchodźców syryjskich, 71% respondentów podkreśliło, że przeka-
zywana przez PCPM pomoc wystarcza jedynie na pokrycie częś-
ci ponoszonych kosztów. Większość z nich nadal ma trudności z 
opłatą należności za czynsz. 

Z pomocy udzielanej przez PCPM skorzystało do tej pory ponad 
8000 osób czyli ponad 2000 rodzin syryjskich. Dla społeczności 
lokalnych dochód osiągany dzięki projektowi PCPM ma równowar-
tość utworzenia 360 stałych miejsc pracy.

Wymierne rezultaty

• Zabezpieczenie przez okres całego roku dachu nad głową dla 
ponad 8000 uchodźców syryjskich w Libanie.
• Program regularnego opłacania czynszu wzmacnia powiązania 
pomiędzy uchodźcami a ludnością przyjmującą, przyczyniając się 
do lepszych relacji pomiędzy Syryjczykami a Libańczykami.
• Ochrona uchodźców przed wyprzedażą ostatnich posiadanych 
dóbr, dalszego zadłużania się u Libańczyków, przed rezygnacją z 
wysyłania dzieci do szkoły z powodu problemów finansowych, a w 
skrajnych przypadkach również przed prostytucją.
• Ochrona uchodźców przed powszechną wśród nich praktyką 
sprzedawania kuponów Światowego Programu Żywnościowego 
(WFP) w celu pokrycia kosztów czynszu.

Pomoc dla uchodźców

      “Dla nas najważniejsze jest opłacenie czynszu.  
      Jeśli nie zapłacimy, 
 właściciel mieszkania wyrzuci nas na ulicę”
       
                  ~ uchodźca syryjski z Talkalakh

Projekt pomocy dla uchodźców syryjskich w północnym Libanie, prowadzony nieprzer-
wanie od lipca 2012 roku, jest największym projektem pomocy humanitarnej współfinan-
sowanym przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i realizowanym przez polską 

organizację pozarządową.



Zimą uchodźcom mieszkających w słabo ogrzewanych pomieszczeniach grożą wyziębiene i cho-
roby. Dostarczane przez PCPM piece pozwalają ogrzać pomieszczenia i tym samym zminimal-
izować liczbę cierpiących.

Opis działania

W górach północnego Libanu, w wyjątkowo trudnym okresie zi-
mowym, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej prowadzi 
co roku, tak zwaną „winteryzację”. Polega ona na adaptacji lokali 
mieszkalnych do warunków zimowych. Działania te obejmują prze-
prowadzanie małych remontów (docieplenie, wstawienie lub uszc-
zelnienie drzwi i okien), a także zakup i dostarczenie koców, pieców 
i opału. 

Polska pomoc dociera także do szkoły podstawowej w Ajda-
mun. Uczą się w niej głównie dzieci libańskie, ale i 40 syryjskich. 
PCPM dostarczyło szkole piece i środki finansowe (1200 USD)  
przeznaczone na opał. Taka zrównoważona pomoc dla Li-
bańczyków i Syryjczyków służy zmniejszaniu napięć pomiędzy 
społecznościami. 

Ze względu na politykę libańskiego ministerstwa edukacji 
przypadek placówki w Ajdamun jest odosobniony. Administracja 
tego kraju nie przewiduje możliwości powszechnego uczestnictwa 
dzieci uchodźców w systemie edukacji. Powodem decyzji jest roz-
bieżność poziomów i języków nauczania w Syrii i Libanie. 

Podobnie jak w zeszłym roku, PCPM jako pierwsza z międzynaro-
dowych organizacji pomocowych w północnym Libanie ukończyła 
dystrybucję piecy, kocy i środków finansowych na opał. Dzięki 
temu pierwsze opady śniegu oraz styczniowa nawałnica „Zena”, 
jedna z największych w ostatnich latach, nie zaskoczyły pozostają-
cych pod naszą opieką uchodźców.

Wymierne rezultaty

• Dzięki funduszom Polskiej Pomocy, rozdając karty bankoma-
towe z przeznaczeniem na zakup opału, pomocą udało się objąć 
729 rodzin (623 syryjskich i 106 libańskich).
• 500 kocy i 186 piecy dostarczono tym rodzinom, którym w 
zeszłym roku nie udało się pomóc żadnej z organizacji humani-
tarnych.
• 35 rodzin uchodźców nowo przybyłych do Libanu lub 
bezdomnych zostało doraźnie zakwaterowanych w tymczasowych 
pomieszczeniach mieszkalnych, w tym w 12 pomieszczeniach wy-
budowanych w listopadzie 2014 roku.
• 14 rodzin uchodźców otrzymało pomoc w zakresie  
przygotowania ich mieszkań do zimy poprzez przeprowadzanie 
remontów.

Tytuł projektu Przygotowanie uchodźców do zimy
Realizacja 1 listopada – 31 grudnia 2014 r.
Budżet 300 000,00 PLN (w ramach szerszego projektu finansowanego przez Polską Pomoc)
Zatrudnienie 2 pracowników polskich 

Odbiorcy projektu PCPM pomaga 778 rodzinom, w tym 672 rodzinom uchodźców syryjskich oraz 106 
najuboższym rodzinom libańskim.

Przygotowanie do zimy 

Finansowanie:
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Wyniki ewaluacji działań PCPM w Libanie

Opłacanie czynszu lub jego części przez PCPM przyczyniło się do 
widocznych zmian w zakresie podstawowych potrzeb uchodźców:

• spadek z 67% do 4% potrzeby zabezpieczenia sobie schronie-
nia przed i w czasie uczestnictwa w projekcie; 
• spadek z 28% do 3% potrzeby zabezpieczenia przed eksmisją;
• widoczne zmniejszenie poczucia zagrożenia - z 62% do 14% - 
po tym jak pomoc została udzielona;
• pojawiły się również nowe potrzeby: 14% zapytanych ucho-
dźców poprosiło o pomoc w przygotowaniu się do zimy, a 9% 
poprosiło o dodatkową pomoc finansową na zapłacenie czynszu.

Pomoc dla uchodźców

Wyzwania na przyszłość

• Dostęp do pomocy medycznej
Funkcjonowanie kliniki w Bire jest wysoko oceniane przez ucho-
dźców, szczególnie w zakresie leczenia chorób dziecięcych.  
Niestety nie odpowiada na zapotrzebowanie leczenia specjalisty-
cznego.

• Dostęp do edukacji 
Oprócz trudności związanych z dostępem do edukacji, koszt trans-
portu do szkoły jest poważnym problemem dla wielodzietnych 
rodzin uchodźców (przejazd w jedną stronę to w przeliczeniu na 
osobę ok. 3zł). Wielu rodziców nie pozwala swoim dzieciom cho-
dzić samodzielnie do szkoły z powodu licznych wypadków komu-
nikacyjnych. Respondenci, których problem dotyczy, stwierdzili, 
że pomoc otrzymana przez PCPM w opłacaniu czynszu pozwoliła 
im sfinansować transport dzieci do szkoły - jeśli nie codziennie, to 
przynajmniej dwa lub trzy razy w tygodniu.

    “Teraz jedzenie jest najważniejszym wydatkiem,    
               chyba że zachoruje ktoś w rodzinie. 
             Przed uczestnictwem w programie PCPM 
                      czynsz był priorytetem”
  
                  ~Najah z okolic Homs w Syrii 

Zasięg działań PCPM w Libanie - Akkar

Pomoc humanitarna niesiona przez PCPM dla uchodźców syryjskich w Libanie obejmuje ponad 
9000 osób w 25 miejscowościach położonych w bezpośrednim pobliżu granicy syryjskiej. Z biura 
PCPM w północnym Libanie do miasta Homs w Syrii jest tylko 40 km.
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Uchodźcy wewnętrzni z Donbasu w byłym obozie pionierskim Romaszka pod Charkowem, 
wyremontowanym i przystosowanym do warunków zimowych przez PCPM.

Wprowadzenie

W wyniku wojny domowej we wschodniej Ukrainie ponad pół miliona osób musiało uciekać na obszary kontrolowane przez rząd w 
Kijowie. Największe skupisko uchodźców poza regionem Donbasu (obwody doniecki i ługański) znajduje się w Charkowie, położonym 
około 150 km od strefy walk. Do regionu charkowskiego przybyło dotychczas ponad 120 tys. uciekinierów. Pierwsza ich grupa napłynęła 
podczas intensywnych starć w lecie 2014 roku. Jednak zniszczenia oraz uszkodzenia domów i bloków mieszkalnych w rejonach walk 
zmusiły w październiku i listopadzie kolejne dziesiątki tysięcy osób do ich opuszczenia i poszukiwania schronienia. PCPM stawia sobie za 
priorytet pomaganie uchodźcom, którzy znaleźli się w takiej właśnie sytuacji.

UkrainaPOMOC HUMANITARNA
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Opis zdjęcia przykładowy przykładowy opis zdjęcia zdjęcia przykłądowy opis przykładowy to 
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Dzięki wsparciu Polskiej Pomocy zakwaterowani w podcharkowskim obozie nie muszą ponosić 
opłat za czynsz. 

Finansowanie:

Konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy zmusił do ucieczki setki 
tysięcy ludzi. Ci, którzy opuścili swoje domy, nie przypuszczali, 
że na wygnaniu będą musieli spędzać zimę, w czasie której, we 
wschodniej Ukrainie, temperatury spadają do -20°C. Większość 
uchodźców przebywających w Charkowie musi wynajmować 
pokoje lub mieszkania, których czynsz wielokrotnie przekracza ich 
możliwości finansowe. Koszt współdzielonego mieszkania to około 
2000 UAH (500zł) miesięcznie, zaś niektórzy z uchodźców – jeżeli 
w ogóle mogą znaleźć pracę – zarabiają poniżej 1000 UAH (200zł) 
miesięcznie. W tych warunkach wielu grozi bezdomność, szcze-
gólnie osobom starszym oraz samotnym matkom z dziećmi, nie 
posiadającym źródła dochodu lub otrzymującym minimalne zapo-
mogi.

Opis działania

W północnej części Charkowa, znajduje się były obóz pionierski 
„Romaszka”, w którym od lipca 2014 roku schronienie znalazło 
120 uciekinierów z Donbasu. Już pierwsza fala mrozów poka-
zała, że zabudowa letniego ośrodka nie nadaje się do zakwate-
rowania podczas zimy. PCPM, dzięki funduszom Polskiej Pomocy, 
wyremontowało i ociepliło 8 budynków w tym trzy już zamieszkałe 
przez uchodźców. Stworzono w ten sposób miejsca do zakwa-
terowania dodatkowym 280 uciekinierom. Niewielkie pokoje, 
przeznaczone dla 2 do 8 osób, zostały wyposażone w łazienki, 
a do zabudowań została doprowadzona sieć wodociągowa, 
kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania. Prace remontowe  
obiektów o łącznej powierzchni 2500m2 zostały zrealizowane w 
niecały miesiąc i zakończyły się 31 grudnia 2014 roku. Uchodź-
cy będą mogli mieszkać w osiedlu, bez konieczności płacenia 
czynszu, przez okres dwóch lat.

Wymierne rezultaty

• Wyremontowano i ocieplono osiem budynków mieszkalnych, w 
których będzie mogło mieszkać ponad 400 osób.
• Prace remontowe zostały zrealizowane w ciągu 30 dni, przy 
jednoczesnym zaangażowaniu 15 zespołów budowlanych, pracu-
jących na dwie zmiany.
• Uchodźcy będą mogli mieszkać w obozie przez dwa lata bez 
konieczności płacenia czynszu. 
• Koszt zapewnienia dachu nad głową dla jednej osoby na okres 
dwóch lat wyniesie jedynie 3,13 zł za dzień.

Tytuł projektu Przygotowanie do warunków zimowych obozu dla 400 uchodźców 
wewnętrznych

Realizacja grudzień 2014 r.
Budżet 939 896,00 PLN
Zatrudnienie 7  pracowników  polskich oraz 18 pracowników lokalnych  
Odbiorcy projektu 400 uciekinierów z regionu Donbasu

Przygotowanie do warunków zimowych obozu dla uchodźców

Uchodźcy wprowadzili się do obozu Romaszka już w dniu zakończenia prac remontowych.
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Zapomogi finansowe dla uchodźców wewnętrznych 

Pracownicy PCPM podczas dystrybucji kart “prepaid” dla uchodźców w Czugujewie, małej  
miejscowości położonej 20 km na wschód od Charkowa.  

Opis działania

Projekt PCPM został przygotowany zgodnie z wytycznymi Biura 
Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) dot. udzie-
lania pomocy finansowej uchodźcom wewnętrznym na Ukrainie w 
przygotowaniu do warunków zimowych. Jednorazowa zapomoga, 
finansowana przez Polską Pomoc w wysokości 450 zł (ok. 2000 
hrywien) została przekazana, przy wykorzystaniu kart bankoma-
towych, ponad 1000 rodzinom. 

Wymierne rezultaty

• Realizacja pierwszego projektu wsparcia finansowego ucho-
dźców wewnętrznych w przygotowaniu do zimy zrealizowanym 
przez organizacje humanitarne w obwodzie charkowskim.
• Przekazanie jednorazowej zapomogi dla ponad 1000 rodzin o 
łącznej wartości 450 tys. zł (84% kwoty projektu).

Tytuł projektu Zapomogi finansowe dla uchodźców wewnętrznych w celu 
przygotowania do warunków zimowych

Realizacja 1 listopada - 31 grudnia 2014 r.
Budżet 537 327,00 PLN
Zatrudnienie 2 pracowników polskich oraz 8 pracowników lokalnych 
Odbiorcy projektu 1000 rodzin uciekinierów ze wschodniej Ukrainy (region Donbasu) – około 3000 osób.

Wydawanie kart na terenie Charkowa. Biuro PCPM odwiedzało dziennie nawet 200 rodzin ucho-
dźców. Pomoc trafiała do najbardziej potrzebujących. 

Walki na wschodzie Ukrainy zmusiły do ucieczki setki tysięcy ludzi, którzy opuścili swe domy zabierając jedynie najbardziej potrzebne 
rzeczy. Większość z nich zakładała powrót w ciągu kilku miesięcy, na pewno przed nastaniem zimy. Sytuacja zmusiła ich jednak do po-
zostania na wygnaniu. Brak pracy, bardzo niskie wynagrodzenie osób, które znalazły zatrudnienie w nowym miejscu oraz wysokie koszty 
czynszu za wynajmowane mieszkania powodują, że wielu z uchodźców nie ma żadnych oszczędności pozwalających im zakupić opał, 
koce i ciepłe ubrania na zimę. Trudności te dotyczą szczególnie rodzin i samotnych matek z dziećmi. Już od października 2014 roku 
przygotowanie uchodźców do warunków zimowych było najważniejszą potrzebą w zakresie pomocy humanitarnej na Ukrainie. 

Każda z ponad 1 tys. rodzin, którym pomagało PCPM, otrzymała przedpłaconą karte bankoma-
tową, z której środki mógł przeznaczyć na zakup najpotrzebniejszych produktów na zimę. 

Finansowanie:
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Tytuł projektu Tworzenie spółdzielczego modelu agrobiznesu kobiet  Al- Jalama, 
dystrykt Jenin, Autonomia Palestyńska

Realizacja 1 marca – 31 grudnia 2014
Budżet 974 394 PLN
Zatrudnienie TBC

Odbiorcy projektu 

Kobiety zrzeszone w Spółdzielni Al-Jalama oraz rodziny beneficjentek (450 osób), 
mieszkańcy oraz rolnicy wsi Al-Jalama (2500 osób),Palestyńscy konsumenci miesz-
kający w Izraelu oraz na Zachodnim Brzegu Jordanu, konsumenci produktów New 
Farm Company na rynkach       lokalnych oraz zewnętrznych Polski, Arabii Saudyjskiej, 
Wielkiej Brytanii

Finansowanie:

Opis zdjęcia przykładowy przykładowy opis zdjęcia zdjęcia przykłądowy opis przykładowy to 
jesjejsjes dsadas dsad. Karol rasdas as asdasdas.dasd. 

Opis zdjęcia przykładowy przykładowy opis zdjęcia zdjęcia przykłądowy opis przykładowy to 
jesjejsjes dsadas dsad. Karol rasdas as asdasdas.dasd. 

Znaczna część pomocy PCPM trafiła do osób starszych, którym brak dochodu nie pozwalał na 
przeprowadzenie koniecznych remontów.

Wprowadzenie

Ulewne deszcze na Półwyspie Bałkańskim w połowie maja 2014 doprowadziły do wylania licznych rzek i potoków. Powodziami zostały 
dotknięte Bośnia i Hercegowina, Serbia oraz południowo-zachodnia część Chorwacji. W Bośni i Hercegowinie woda zniszczyła głównie 
północną i północno-wschodnią część kraju, którą zajmuje Republika Serbska, enklawy bośniackie i chorwackie przy granicy chorwackiej 
oraz Dystrykt Brčko.

Bośnia i Hercegowina POMOC HUMANITARNA
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Koordynator projektu wraz z beneficjentami polskiej pomocy - uczniami pierwszej klasy szkoły 
podstawowej w Grebnicy, do której trafiły nowe ławki i krzesła. 

Zakup wyposażenia do wyremontowanych po powodzi klas szkolnych pozwolił wrócić do nauki  
ponad 1 tys. uczniom.

Opis działania

PCPM prowadziło działania w dwóch najbardziej zniszczonych po 
powodzi rejonach północnej Bośni i Hercegowiny. Przeprowadzo-
no je dwutorowo. Po pierwsze doposażono szkoło podstawowe 
i liceum w Šamacu oraz Grebnicy. Po drugie udzielono pomocy 
poszkodowanym przez powódź w powrocie do uszkodzonych 
domów.

Wymierne rezultaty

PCPM rozpoczęło działania w dwóch najbardziej priorytetowych 
obszarach w drugiej fazie reakcji kryzysowej (odbudowy):
• Doposażenie szkoły podstawowej i liceum w Šamacu oraz  
szkoły podstawowej w Grebnicy. W ramach uruchomionej pomo-
cy, zakupiono ławki, krzesła, tablice, niezbędne wyposażenie klas, 
a także dokonano drobnych remontów. Szybka renowacja szkół 
w Šamacu i Grebnicy była podyktowana potrzebą zapewnienia 
dzieciom kontynuacji nauki po okresie wakacyjnym i umożliwie-
nia tym samym rodzicom skupienia się na remontach domów i 
mieszkań. Szkoły podstawowe oraz liceum, do których uczęszcza 
łącznie ponad 1100 dzieci to jedyne tego rodzaju placówki w całym  
mieście. 
• Największą potrzebą pomocową w Šamacu, jak i na innych 
obszarach Bośni i Hercegowiny zidentyfikowaną przez zespół 
PCPM, była pomoc powodzianom w powrocie do domów w dru-
giej połowie lata i wczesną jesienią 2014 roku tak, by zdążyć przed 
nadchodzącą zimą. Dzięki programowi finansowanemu przez 
Polską Pomoc, 91 rodzin z Šamaca i okolicznych wsi (gmina Ša-
mac i Domaljevać-Šamac) otrzymało wsparcie w zakresie: 

• podstawowych remontów, w tym: malowania ścian, gip-
sowania, suszenia, zakupu cementu, farb, instalacji podłóg;
• zakupu oraz instalacji drzwi i okien; 
• wyposażenia domu (lodówki, piece grzewcze, kuchenki, 
łóżka, pralki). 

 

Tytuł projektu Remont szkół oraz pomoc w powrocie do domów osobom poszko-
dowanym przez powódź w Bośni i Hercegowinie

Realizacja 1 sierpnia 2014 - 31 października 2014 r.
Budżet 321 424,00 PLN
Zatrudnienie 5 pracowników polskich oraz 2 pracowników lokalnych 

Odbiorcy projektu 
Szkoły w Šamacu i Grebnicy, do których uczęszcza 1085 uczniów otrzymały niezbędne 
wyposażenie klas. Wsparto powrót do domu 91 rodzin (229 osób). Beneficjenci projektu 
pochodzą z terenów zarówno Republiki Serbskiej, jak i Federacji Bośni i Hercegowiny. 

Pomoc w powrocie do domów i wsparcie szkół

Finansowanie:
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Tytuł projektu Tworzenie spółdzielczego modelu agrobiznesu kobiet  Al- Jalama, 
dystrykt Jenin, Autonomia Palestyńska

Realizacja 1 marca – 31 grudnia 2014
Budżet 974 394 PLN
Zatrudnienie TBC

Odbiorcy projektu 

Kobiety zrzeszone w Spółdzielni Al-Jalama oraz rodziny beneficjentek (450 osób), 
mieszkańcy oraz rolnicy wsi Al-Jalama (2500 osób),Palestyńscy konsumenci miesz-
kający w Izraelu oraz na Zachodnim Brzegu Jordanu, konsumenci produktów New 
Farm Company na rynkach       lokalnych oraz zewnętrznych Polski, Arabii Saudyjskiej, 
Wielkiej Brytanii

Finansowanie:

Opis zdjęcia przykładowy przykładowy opis zdjęcia zdjęcia przykłądowy opis przykładowy to 
jesjejsjes dsadas dsad. Karol rasdas as asdasdas.dasd. 

Opis zdjęcia przykładowy przykładowy opis zdjęcia zdjęcia przykłądowy opis przykładowy to 
jesjejsjes dsadas dsad. Karol rasdas as asdasdas.dasd. 

Fot. 1 Rekrutacja nowych członków ZR-PCPM. Wszyscy oni są doświadczonymi ratownikami 
medycznymi i lekarzami. 

Fot. 2 - Pracownicy PCPM oraz polscy strażacy, którzy przewieźli pomoc humanitarną do jednego 
z sześciu magazynów w Charkowie.

Wprowadzenie

Zespół Ratunkowy PCPM, powstał w styczniu 2014 r. Jego misją 
jest niesienie natychmiastowej pomocy medycznej i humanitarnej 
ofiarom klęsk żywiołowych oraz innych kryzysów poza granicami 
RP, a także rozwijanie zdolności prewencji i reagowania lokalnych 
struktur ratunkowych. Zespół, pierwszy tego rodzaju prowadzony 
przez organizację pozarządową, jest w stanie podjąć działania 
poza granicami Polski w czasie do 48 godzin. Jest to możliwe 
dzięki współpracy PCPM z komercyjnymi liniami lotniczymi mogą-
cymi przewieźć polskich ratowników i ich lekki sprzęt do kraju 
dotkniętego katastrofą, niezależnie od transportu organizowanego 
przez władze RP.

Reagowanie kryzysowe ZESPÓŁ RATUNKOWY
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Finansowanie:

Starcia pomiędzy prorosyjskimi rebeliantami a siłami ukraińskimi w 
obwodach donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy zmusiły 
do ucieczki wielu mieszkańców tych rejonów. PCPM aktywnie 
uczestniczyło w przygotowaniu i wysłaniu konwoju humanitarne-
go, sfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
przeznaczonego dla uchodźców wewnętrznych na Ukrainie. Zos-
tało w nim dostarczone 150 ton pomocy humanitarnej. W organi-
zację konwoju, który dotarł do Charkowa 19 grudnia 2014 roku, 
obok PCPM (20 ciężarówek) zaangażowane były - Polski Czer-
wony Krzyż (8) oraz Caritas Polska (5).

Opis działania

5000 paczek żywnościowych, zawierających suche artykuły 
spożywcze (kaszę, mąkę, makaron, cukier, herbatę, kawę 
oraz czekoladę), zostało zakupionych w Polsce i przetranspor-
towanych na Ukrainę na 20 ciężarówkach zapewnionych przez  
Państwową Straż Pożarną. Dodatkowo dla rodzin z małymi dziećmi  
dostarczono 2000 zestawów, zawierających pieluchy oraz jedze-
nie dla niemowląt. Dystrybucja pomocy rozpoczęła się już w dniu  
dotarcia polskiego konwoju do Charkowa.

Wymierne rezultaty

• Dostarczenie 60 ton pomocy humanitarnej dla 5000 rodzin 
uchodźców wewnętrznych na Ukrainie.
• Przygotowanie, wysłanie i dystrybucja transportu pomocy hu-
manitarnej w przeciągu 23 dni po decyzji o jego wysłaniu.

Tytuł projektu Konwój humanitarny dla uchodźców wewnętrznych na Ukrainie
Realizacja listopad - grudzień 2014 r.
Budżet 486 524,00 PLN
Zatrudnienie 7 pracowników polskich + 20 pracowników lokalnych
Odbiorcy projektu 5000 rodzin uchodźców wewnętrznych – ok. 15000 osób.

Rozładunek konwoju pomocy humanitarnej z Polski w punkcie dystrybucyjnym, prowadzonym 
przez ukraińską organizację Stacja Charków. 

Ukraina - konwój humanitarny
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Wprowadzenie

Narastający od początku 2014 roku kryzys na Ukrainie – zdarzenia na kijowskim Majdanie, walki na wschodzie kraju oraz aneksja Kry-
mu – uwidocznił słabość struktur administracyjnych tego państwa. Lata zaniedbań i niedofinansowania dotknęły również służbę zdrowia 
oraz instytucje odpowiedzialne za ratownictwo medyczne. Załamanie się sytuacji, które nastąpiło po krwawo tłumionych protestach w 
Kijowie, jak i skala problemu, wymusiły ograniczenia w zaopatrywaniu ośrodków zdrowia w sprzęt i środki medyczne oraz możliwości 
zapewnienia stosownej opieki lekarskiej obywatelom. Również rozwijanie zdolności udzielania pierwszej pomocy w kontekście napływu 
rannych i poszkodowanych z regionu Donbasu stało się wobec innych potrzeb, drugorzędne. Zespół Ratunkowy PCPM został powołany 
do reagowania właśnie w takich sytuacjach.  

Opis działania

Kwiecień i maj 2014 - medycy z Zespołu Ratunkowego 
PCPM przeprowadzili serię szkoleń dla ukraińskich lekarzy,  
ratowników i wolontariuszy w zakresie ratowania zdrowia i życia 
ludzkiego w specyficznych warunkach polowych. Trenowano m.in.  
umiejętności szybkiego zakładania opatrunków, tamowania 
gwałtownych krwotoków, zabezpieczania dróg oddechowych, 
a także segregacji poszkodowanych, ewakuacji siebie i innych z 
miejsc niebezpiecznych. Zajęcia odbywały się w dzień i w nocy, 
również w warunkach terenowych. 

Wymierne rezultaty

• Przeszkolono ok. 80 osób

Opis działania

Marzec 2014 - sekcja medyczna Zespołu Ratunkowego PCPM 
dostarczyła niemal pół tony specjalistycznego sprzętu, środków 
opatrunkowych i innych materiałów medycznych, do obwodu 
chersońskiego na południu Ukrainy, bezpośrednio sąsiadującego 
z Krymem. Przeprowadzono również zaawansowane szkolenia - 
dla Ukraińskiego Czerwonego Krzyża (UCK) - z zakresu reanimacji, 
użycia nowoczesnego sprzętu medycznego oraz radzenia sobie 
ze szczególnie ciężkimi urazami. Czterech polskich medyków oraz 
trzech lekarzy ukraińskich, działając w ramach UCK, stworzyło 
zespół reagowania na wypadek pogarszającej się sytuacji w re-
gionie. 

Wymierne rezultaty

• Dostarczenie specjalistycznego sprzętu i materiałów  
medycznych dla chersońskiego UCK.
• Przeszkolenie ukraińskich paramedyków i lekarzy z zakresu no-
woczesnych technik ratowniczych.  

Opis działania

Luty 2014 – ratownicy medyczni otworzyli i prowadzili polski 
punkt ratownictwa medycznego na kijowskim Majdanie. Działał on 
24 godziny na dobę. Dzięki mobilności i współpracy z lokalnymi  
strukturami byli oni w stanie udzielać profesjonalnej pomocy 
również poza nim, w trakcie patroli ratunkowych.

Wymierne rezultaty

• Polski Zespół udzielił pomocy kilkudziesięciu rannym i chorym, 
z „obu stron barykady”.

Ukraina - działania Zespołu Ratunkowego ZESPÓŁ RATUNKOWY

Szkolenie dla UCK w obwodzie chersońskim.

Polski punkt ratownictwa medycznego w pobliżu kijowskiego Majdanu.

Medycy z Zespołu Ratunkowego PCPM w Kijowie.
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Matki z dziećmi to najczęstsi pacjenci kliniki w Bire. Warunki w jakich przebywają znacząco wpły-
wają na wzrost zachorowań. 

Finansowanie:

Opis działania

W styczniu 2014 roku w odpowiedzi na wzrastające potrzeby Sy-
ryjczków, PCPM wraz z lokalnym partnerem - Jamia Shabab Ata’a 
Al-Jazail wspólnie uruchomiły klinikę dla uchodźców. Głównym 
powodem jej otwarcia był nagły wzrost zachorowań wśród dzie-
ci i dorosłych na choroby powiązane z trudnymi warunkami ży-
cia. Ośrodek oferuje podstawowy zakres pomocy lekarskiej: in-
ternisty, pediatry, ginekologa i psychologa oraz pomoc w zakresie 
zapewnienia podstawowych leków, które w większości pochodzą 
z darów otrzymanych przez partnera PCPM. 

Klinika, jako jedyna w promieniu 20 km świadczy darmową po-
moc lekarską i jest położona w miejscowości Bire – jednym z  
największych skupisk uchodźców syryjskich w prowincji Akkar. Od 
samego początku działalności ośrodek otwarty jest 3 razy w ty-
godniu przez 3 godziny dziennie. W praktyce jednak lekarze często 
zostają po godzinach, aby przyjąć wszystkich pacjentów, którzy 
potrzebują pomocy. 

Według przygotowanego przez agendy ONZ planu reakcji na sy-
tuację kryzysową w Syrii (Regional Response Plan) w roku 2014 
w Libanie, 72% syryjskich uchodźców powinno mieć zapewnioną 
przynajmniej jedną interwencję w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej.

W czerwcu 2014 roku Klinika w Bire otrzymała możliwość wy-
dawania skierowań do libańskiech szpitali współpracujących z 
ONZ dla uchodźców syryjskich wymagających dalszego leczenia. 
Nie zlikwidowało to jednak problemu ograniczonej dostępności do 
większości lekarzy specjalistów.

Liban - Klinika w Bire

Wymierne rezultaty

• Zakup wyposażenia medycznego dzięki wsparciu ambasady 
RP w Bejrucie.
• Wykorzystując aparat USG zidentyfikowano kilka przypadków 
zagrożonej ciąży. Dzięki szybkiej pomocy i skierowaniu do szpita-
la sytuacje zagrażające życiu dziecka zakończyły się szczęśliwym 
porodem.
• Średnio, w klinice pomoc otrzymuje około 120 osób tygodnio-
wo.
• Podczas niemal rocznej działalności klinika przyjęła ponad 4000 
pacjentów.
• Większość pacjentów kliniki otrzymuje bezpłatnie leki, które w 
Libanie są kilkakrotnie droższe niż w Syrii.

Tytuł projektu Pomoc dla uchodźców syryjskich w Libanie

Realizacja styczeń - grudzień 2014 r.
Budżet 120  000,00 PLN (w ramach szerszego projektu finansowanego przez Polską Pomoc)
Zatrudnienie 2 lekarzy oraz 2 osoby personelu pomocniczego
Odbiorcy projektu 4000 pacjentów kliniki, głównie uchodźców syryjskich.

       “Gdyby nie piec i paliwo, które otrzymałam od        
     Polaków i antybiotyk od dr Ibrahima    
              mój syn straciłby słuch.”

  ~ Fadia z  Craque de Chevaliers w Syrii
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Opis zdjęcia przykładowy przykładowy opis zdjęcia zdjęcia przykłądowy opis przykładowy to 
jesjejsjes dsadas dsad. Karol rasdas as asdasdas.dasd. 

Wprowadzenie

W połowie maja 2014 roku terytorium Bośni i Hercegowiny, Chorwacji i Serbii nawiedziły największe od stu lat powodzie. W Bośni 
i Hercegowinie w ciągu trzech dni spadło tyle deszczu, co przez trzy wiosenne miesiące. Były to najbardziej intensywne opady 
odkąd rozpoczęto ich pomiary w 1894 roku. Powodzie dotknęły bezpośrednio prawie połowę ludności tego kraju (1,5 mln osób), 
powodując straty materialne w wysokości setek milionów euro. Pochłonęły one 27 ofiar śmiertelnych w Serbii i 24 w Bośni i Herce-
gowinie. W Bośni aż 950 tys. osób musiało opuścić swoje domy. 

Bośnia i Hercegowina - pomoc dla powodzian ZESPÓŁ RATUNKOWY

Finansowanie:

Opis działania

Trzyosobowy zespół PCPM dokonał oszacowania potrzeb po-
mocowych na obszarze północnej Bośni i Hercegowiny, działa-
jąc w trójkącie Brčko – Doboj – Šamac. Miejscowości położone 
w dolinie rzeki Bosna, m.in. 45-tysięczny Doboj, zostały zalane w 
przeciągu godziny. Zespół PCPM określił, że najgorsza sytuacja 
panuje w 15-tysięcznym mieście Šamac, które znajdowało się 
pod wodą przez ponad 10 dni i gdzie w ramach międzynaro-
dowej pomocy działał zespół pomp wysokiej wydajności  
Państwowej Straży Pożarnej. 

W drugiej fazie działań zespół PCPM wsparł pomocą rzeczową 
powracającą do domów ludność miasta Šamac. Jako priorytet 
potraktowano zakup środków do dezynfekcji i detergentów do 
usuwania skutków powodzi. 

Wymierne rezultaty

• Udzielenie pomocy w usuwaniu skutków powodzi dla kilkuset 
mieszkańców miasta Šamac.
• Raporty nt. sytuacji humanitarnej przygotowane przez zespół 
PCPM zostały zamieszczone na portalu informacyjnym Organizacji 
Narodów Zjednoczonych www.reliefweb.int.

Zalane wsie w okolicach Brčka w Bośni i Hercegowinie. Na tym obszarze rozlewisko miało 5 km 
szerokości i kilkanaście kilometrów długości.
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Dostęp do edukacji na wiejskich obszarach południowej Etiopii stanowi dla najmłodszych  
perspektywę rozwoju, a w przyszłości szansę na poprawę jakości ich życia.

Wprowadzenie

Etiopia jest jednym z 15 państw o najwyższym na świecie poziomie analfabetyzmu. Według danych Ministerstwa                      
Edukacji Etiopii liczba dzieci kończących szkołę podstawową w ostatnich latach wynosiła tylko 50%. Problem dotyczy 
głównie terenów pasterskich, na których nie tylko dorośli, ale również dzieci zajmują się wypasem bydła. Z kolei wieczorem, 
kiedy mogłyby znaleźć czas na naukę, nie mają dostępu do oświetlonych pomieszczeń. Według różnych szacunków liczba 
osób bez możliwości korzystania z energii elektrycznej w Etiopii waha się pomiędzy 50% a 77%. Na terenach wiejskich i 
poza dużymi miastami ten odsetek jest jeszcze większy. Choć sytuacja poprawia się z roku na rok, szkolnictwo w Etiopii 
ciągle potrzebuje wsparcia, poprawy jakości i zwiększenia dostępności.

EtiopiaPOMOC ROZWOJOWA
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Instalacja modułów fotowoltaicznych w jednej ze szkół. Wizyta pracowników PCPM to zawsze 
duże wydarzenie, które przyciąga okolicznych mieszkańców. Szacuje się, że na terenach  
wiejskich stały dostęp do energii elektrycznej ma zaledwie 5 % mieszkańców. 

Opis działania

Fundacja PCPM w ciągu dwóch lat realizacji projektu wsparcia 
edukacji w Etiopii, oświetliła sale lekcyjne i biblioteki w szkołach 
podstawowych w ośmiu powiatach na terenie Regionu Oro-
mia. PCPM zainstalowało oświetlenia w szkołach, by dotrzeć 
do dzieci oraz dorosłych, którzy w ciągu dnia nie mają czasu na 
naukę ze względu na obowiązki związane z wypasem bydła oraz  
tradycyjnym rolnictwem. Szkoły te są często jedynymi oświetlonymi 
budynkami w promieniu kilkudziesięciu kilometrów i stają się cen-
trami gromadzącymi lokalną społeczność po zapadnięciu zmroku. 

Od 2013 roku, PCPM prowadzi dodatkowo działania w re-
gionie Bishangari, gdzie znajduje się jeden z ostatnich suchych 
lasów tropikalnych w Etiopii. W związku z gwałtownym  
wzrostem liczby ludności Etiopii w ostatnich dekadach, rezerwat 
Kimphe jest pod ciągłą presją ze strony mieszkańców okolicznych  
miejscowości. Tradycyjne rolnictwo dominujące w regionie oraz 
pozyskiwanie drewna opałowego stanowi zagrożenie dla lasu,  
którego powierzchnia od początku lat dziewięćdziesiątych 
gwałtownie się zmniejsza. Projekt PCPM ma na celu ochronę tego 
unikalnego ekosystemu tropikalnego.

Wymierne rezultaty

• Dostarczenie światła zasilanego energią słoneczną ponad 100 
szkołom podstawowym położonych na pasterskich terenach Etio-
pii od początku projektu; 50 oświetlonych szkół w 2014 roku.
• Stworzenie warunków do rozwoju umiejętności czytania dzię-
ki oświetlonej i lepiej wyposażonej bibliotece szkolnej dla 15 000 
uczniów.
• Założenie lub doposażenie 50 bibliotek szkolnych.
• Wyposażenie 10 szkół podstawowych w laptopy zasilane  
energią słoneczną.
• Organizacja szkoleń zawodowych dla 80 osób.
• Założenie klubów ochrony środowiska w 3 szkołach.

Tytuł projektu
Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży w południowej Etiopii 
oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju i ochrony zagrożonego 
ekosystemu okolic Bishangari

Realizacja 1 marca – 31 grudnia 2014 r.
Budżet 691 531,00 PLN
Zatrudnienie 3 pracowników polskich oraz 5 pracowników lokalnych

Odbiorcy projektu Uczniowie szkół podstawowych w 7 powiatach południowej Etiopii Mieszkańcy gmin 
Sambaro Rogicha oraz Ambogoda Sadee na wybrzeżu jez. Langano. 

Na spotkania dotyczące ochrony unikalnego ekosystemu lasu tropikalnego może przyjść 
każdy zainteresowany. Opinie mieszkańców regionu są uwzględniane w rozwijaniu działań 
na terenie Bishangari. 

Oświetlenie szkół w południowej Etiopii

Finansowanie:
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Uczestnicy szkolenia szybko się uczą, dzięki czemu mogą natychmiast przekazywać świeżo na-
bytą wiedzę swoim kolegom. Na zdjęciu polski strażak instruuje kolegów przed zadaniem.  

Wprowadzenie

Położone ok. 40 km od centrum stolicy Kenii - miasto Thika 
liczy 140 tysięcy mieszkańców i jest jednym z najszybciej rozwi-
jających się węzłów transportowych i centrów przemysłowych w  
aglomeracji Nairobi. Jej rozwój powoduje wzrost liczby dróg 
i budynków wielopiętrowych, co z kolei wiąże się z ryzykiem 
rozmaitych zdarzeń (pożary, wypadki), przy których niezbędna sta-
je się pomoc wykwalifikowanej straży pożarnej. 

KeniaPOMOC ROZWOJOWA

w  lontariat 
POLSKA POMOC
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Uczestnicy szkolenia poznają zasady używania wysysacza inżektorowego, który umożliwia  
pozbycie się wody z miejsc, w których nie powinna się znajdować.

Finansowanie:

Opis działania

Celem projektu realizowanego przez PCPM w Kenii jest  
przeszkolenie miejscowych struktur ratown-
iczych z zakresu reagowania w różnych sytuacjach  
kryzysowych. Polscy eksperci przekazują  
miejscowym służbom umiejętności m.in. z zakresu zaawanso-
wanych technik ratowniczo-gaśniczych oraz ewakuacji ludzi, w 
tym rannych, z wielopiętrowych budynków. Szkolenia dla kenijskich 
strażaków obejmują również zajęcia z ratownictwa drogowego. Na 
autostradzie łączącej miasto Thika ze stolicą Kenii - Nairobi, jak 
również na drogach bocznych odnotowuje się bowiem ogromną 
liczbę wypadków samochodowych, w tym z udziałem mikrobusów.

Wymierne rezultaty

•  Przeszkolenie 39 zawodowych strażaków w jednostce straży 
pożarnej w Thika oraz dodatkowych 10 oddelegowanych przez 
jednostki straży pożarnej z okolicznych miejscowości należących 
do hrabstwa Kiambu.
• Wkład rzeczowy w formie sprzętu służącego do ratownictwa 
(sprzęt do działań technikami linowymi oraz do ratownictwa wod-
nego), przekazany lokalnej jednostce straży pożarnej. 
• Uczestnicy szkolenia poznali zasady działania i obsługi sprzętu  
służącego do gaszenia pożarów w budynkach wysokich, usu-
wania skutków powodzi, ratowania poszkodowanych, aseku-
racji i samoewakuacji przy pracy na wysokości, ewakuacji osób 
uwięzionych na wysokości, głębokości oraz w miejscach trudno-
dostępnych, w tym w środowisku  wodnym. 
• Umiejętności nabyte podczas pierwszej części szkolenia zos-
tały wykorzystane w praktyce przez straż pożarną z Thika pod-
czas dwóch akcji ratowniczych, związanych z wydobyciem osób 
z miejsc trudnodostępnych, odpowiednio z głębokości 30 i 20 m. 
Akcje te odbyły się pomiędzy 1. a 2. częścią szkolenia. Do działań 
tych wykorzystano przekazany przez polskich ekspertów sprzęt, 
techniki oraz wiedzę. 
• Przeprowadzenie „Inicjatywy edukacyjnej” w Szkole Aspirantów 
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Szkole Głównej 
Służby Pożarniczej w Warszawie. 

Tytuł projektu Wsparcie szkoleniowe dla straży pożarnej w Thika w Kenii
Realizacja 1 sierpnia 2014 - 31 grudnia 2014 r.
Budżet 71 036,00 PLN
Zatrudnienie 2 pracowników polskich

Odbiorcy projektu 

Funkcjonariusze jednostki straży pożarnej w Thika w Kenii - 39 osób i oddelegowani przez 
jednostki straży pożarnej z okolicznych miejscowości hrabstwa Kiambu - 10 osób. Odbior-
cy pośredni: społeczność miasta Thika (140 tys. mieszkańców) oraz osoby zamieszkałe na 
obszarze działania miejscowej straży pożarnej - w promieniu 30 km od miasta Thika (ok. 
200 tys. mieszkańców).

Jednym z etapów szkolenia jest nauka mocowania liny. Bez opanowania tej umiejętności 
na ziemi, ratownicy nie mogą działać na wysokości.

Wsparcie szkoleniowe dla straży pożarnej
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Właścicielki spółdzielni – Amal i Manar dopiero po dwóch latach od jej powstania, w 2007 roku 
mogły ją oficjalnie zarejestrować. Wcześniej musiały zmierzyć się z trudnościami o podłożu 
kulturowym, ponieważ przedstawiciele władz negatywnie postrzegali wspólną pracę kobiet i 
mężczyzn. 

Wprowadzenie

Al-Jalama leży w bezpośrednim sąsiedztwie „muru bezpieczeństwa”, na granicy z Izraelem. Wieś sklasyfikowana została w systemie 
humanitarnym OCHA, jako lokalizacja poszkodowana w wyniku wyburzeń domów i zniszczeń zasobów rolnych związanych z budową 
„bariery separacyjnej”. Tereny mieszkalne Al-Jalamy zostały przypisane do kategorii B (obszar pod administracją palestyńsko-izraelską), 
podczas gdy ziemie rolne należące do mieszkańców wsi do kategorii C (obszar pod administracją izraelską). Klasyfikacja ta jest źródłem 
konfliktów na tym terytorium. Dodatkowo Autonomia Palestyńska zmaga się z ograniczoną ilością ziemi uprawnej, permanentnymi prob-
lemami z wodą oraz brakiem wykwalifikowanej siły roboczej, co powoduje uzależnienie Zachodniego Brzegu Jordanu od dostaw z za-
granicy.

Autonomia Palestyńska POMOC ROZWOJOWA
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Z roku na rok spółdzielnia angażuje do pracy więcej kobiet, chcących czynnie polepszać warunki 
swojego życia. Kobietom w pracy często pomagają mężowie i dzieci, co pozwala im sprawnie 
łączyć życie zawodowe z rodzinnym.

Opis działania

W ramach projektu realizowanego przez Polskie Centrum  
Pomocy  Międzynarodowej kobiety ze Spółdzielni Al-Jalama uczą się  
prowadzić uprawę, przetwórstwo i dystrybucję produktów 
rolnych. Do kluczowych upraw, wspieranych w ramach projektu, 
należą szafran łąkowy, słodka dynia, służąca do wyrobu dżemu,  
za’atar oraz trukwa, z której wytwarzane są naturalne gąbki do 
ciała. Jednym z celów projektu jest powiązanie wytwórców z 
nowymi rynkami zbytu, zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i w 
Polsce. Dzięki otwartym relacjom handlowym palestyńskie kobiety 
będą mogły działać na dużo większą skalę, niż robiły to do tej pory, 
a tym samym polepszyć swoją sytuację ekonomiczną. Zamiarem 
PCPM jest redukcja biedy oraz promocja przedsiębiorczości wśród 
marginalizowanych w społeczeństwie lokalnym - kobiet, zwiększe-
nie ich dochodów, a także wzmocnienie instytucjonalne Spółdzielni 
Al-Jalama. 

Wymierne rezultaty

• Zatrudnienie dla 60 kobiet we wsi Al-Jalama. 
• Realny wzrost dochodów zatrudnionych w spółdzielni kobiet. 
• Założenie 30 tys m kw. upraw przydomowych, 2 tys. m kw.  
szklarni i 5 tys. m kw. szklarni samonawadniających. 
• Założenie sklepu przy drodze łączącej Palestynę z Izraelem, w 
którym prowadzona jest sprzedaż produktów z Al-Jalama. 
• Promocja i sprzedaż produktów wśród turystów z całego świata 
podczas wydarzeń promocyjnych w Betlejem. 
• Promocja produktów oraz koncepcji Spółdzielni podczas 
Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Regional-
nej Natura Food 2014 oraz za pośrednictwem wystawy zdjęć w 
Warszawie. 
• Rozszerzenie sieci sprzedaży produktów na rynku lokalnym- 
wprowadzenie produktów m.in. do sklepów z pamiątkami dla tu- 
rystów w Betlejem.

Tytuł projektu Tworzenie spółdzielczego modelu agrobiznesu kobiet  Al- Jalama, 
dystrykt Jenin, Autonomia Palestyńska

Realizacja 1 marca – 31 grudnia 2014 r.
Budżet 974 394,00 PLN
Zatrudnienie 4 pracowników polskich oraz 6 pracowników lokalnych

Odbiorcy projektu 

Kobiety zrzeszone w Spółdzielni Al-Jalama oraz ich rodziny (450 osób), mieszkańcy 
oraz rolnicy wsi Al-Jalama (2500 osób), palestyńscy konsumenci mieszkający w Izraelu 
oraz na Zachodnim Brzegu Jordanu, konsumenci produktów New Farm Company na 
rynkach lokalnych oraz zewnętrznych: Polski, Arabii Saudyjskiej, Wielkiej Brytanii. 

Wsparcie spółdzielni kobiecych w Autonomi Palestyńskiej 

Wprowadzone w spółdzielni Al-Jalama na Zachodnim Brzegu Jordanu nowoczesne syste-
my nawadniania pozwalają na niezależne prowadzenie upraw. 

Finansowanie:



 24 I PCPM 

Obecny czas reakcji mieszkańców miejscowości zalewanych przez rzeki wynosi od godziny 
do nawet 15 min. Dzięki wypracowaniu systemu całodobowego monitorowania stanu wody i  
wyszkolenia wszystkich jednostek i wolontariuszy, mieszkańcy obu regionów mogą zwiększyć 
swoje szanse na ochronę dobytku.

Wprowadzenie

Każdego roku w Gruzji zdarzają się liczne lokalne i nagłe, tzw. krótkie powodzie, których skutki dotykają jednorazowo kilka wsi lub            
miasteczek. Są to zjawiska częste, o dużym nasileniu i dotkliwych skutkach dla lokalnej ludności i infrastruktury. Gruzińskie instytucje nie 
wypracowały jeszcze skutecznego sposobu minimalizacji ich negatywnych skutków oraz efektywnego systemu wczesnego ostrzegania 
ludności lokalnej. Jednym z problemów jest brak nowoczesnych systemów pomiarowych i ostrzegawczych oraz schematów reagowania 
na sytuacje nadzwyczajne związane z występowaniem tego rodzaju zjawisk. 

GruzjaPOMOC ROZWOJOWA
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Wodowskazy z nowoczesnymi sensorami wykorzystują połączenie satelitarne oraz radiowe, by 
transmitować dane do 24-godzinnego centrum informacji.

Opis działania

W ramach projektu powołano polski zespół ekspercki ds. sys-
temów przeciwpowodziowych i zarządzania kryzysowego, który 
wraz z przedstawicielami gruzińskich agencji rządowych szko-
li w zakresie wczesnego ostrzegania przeciwpowodziowego.  
Dodatkowo gruzińscy specjaliści we współpracy z polskimi part-
nerami stworzyli podstawy systemu alarmowego na dwóch rze-
kach: Durudżi i Kabali we wschodniej Gruzji oraz przygotowali 
pomiary pozostałych 12, na których specjaliści Narodowej Agencji 
Środowiska uczą się pierwszych kroków w modelowaniu rzek – 
procesu niezbędnego do profesjonalnego zapobiegania wodnym 
kataklizmom. Polscy eksperci ds. modelowania przeprowadzili 
szkolenia z zastosowania najnowszych programów, używanych 
obecnie w hydrologii. W drugim roku projektu gruzińscy specjaliści 
sprawdzą swoje umiejętności samodzielnie, jedynie pod nadzorem 
Polaków, implementując podobny system na trzeciej, wybranej 
rzece w tym samym regionie. 

Wymierne rezultaty - do XI 2014 – 1 moduł projektu

• Przeprowadzenie pomiarów czternastu rzek, w tym: Durudżi i 
Kabali.
• Wyznaczenie modeli hydrologicznych oraz stref zalewowych 
wymienionych rzek.
• Montaż na rzekach Durudżi i Kabali stacji pomiarowych - ostrze-
gania powodziowego przy pomocy transferu satelitarnego.
• Przeprowadzenie podstawowego szkolenia wolontariuszy (40 
osób).
• Aktualizacja lokalnych planów reagowania ze szczególnym  
uwzględnieniem zagrożenia powodziowego.
• Usprawnienie spójności działań gruzińskich służb  
hydrologicznych i reagowania kryzysowego.
• Szkolenie praktyczne - przeprowadzenie gier sztabowych w 
samorządach lokalnych (28 osób).

Tytuł projektu Wczesne ostrzeganie przeciwpowodziowe i prewencja ze szczegól-
nym uwzględnieniem rzek Kabali i Durudżi w Gruzji

Realizacja 1 kwietnia 2014 - 30 października 2015 r.
Budżet 1 147 760,00 PLN
Zatrudnienie 3 pracowników polskich oraz 3 pracowników lokalnych 

Odbiorcy projektu 

Administracja publiczna i samorządowa, społeczność lokalna, Specjaliści z Departa-
mentu Hydrologii Narodowej Agencji Środowiskowej Gruzji odpowiadającej m.in. za 
monitoring stanu rzek, Specjaliści Departamentu Zarządzania Kryzysowego MSW 
Gruzji zajmujący się reagowaniem powodziowym. Odbiorcy pośredni: ludność za-
grożonego powodzią miasta Kvareli - 12 tys. osób, ludność miejscowości Giorgeti,  
Uzuntal, Baisubani na rzece Kabali - 3 tys. osób, mieszkańcy zalewowych terenów 12-14  
analizowanych rzek - ok 30 tys. osób.

Rzeki Kabali i Durudżi cechuje wędrujące koryto, co oznacza, że faktyczny bieg rzeki zmie-
nia się co jakiś czas. W ciągu nawet kilkunastu kwadransów rzeki potrafią zwiększyć swoją 
objętość kilkunastokrotnie, zagrażając wielu tysiącom osób.

Wczesne ostrzeganie przeciwpowodziowe

Finansowanie:
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Podczas seminariów “Mobilizacja społeczności lokalnych”.

Wprowadzenie

Mahalla to wspólnota samorządowa, na czele której stoi przewodniczący wybrany w demokratycznych wyborach. Mahalle funkcjonują 
na wsi, a także w miastach np. jako dzielnice czy poszczególne ulice. Od 2008 roku mogą one oficjalnie współpracować z administracją 
państwową, z organizacjami pozarządowymi (w tym międzynarodowymi). Mogą również posiadać osobowość prawną, pozyskiwać 
środki finansowe, prowadzić księgowość i inwestycje.

Tadżykistan POMOC ROZWOJOWA
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Podczas kursu księgowego dla komitetów.

Finansowanie:

Opis działania

Projekt, prowadzony już drugi rok w okolicach miasta Kurgan-Tube, 
w ramach współpracy PCPM oraz organizacji Mehrangez, ma na 
celu rozwój piętnastu lokalnych mahalli i stojących na ich czele 
komitetów. Działania skupione na wsparciu prawnym, trenerskim 
i finansowym mają wzmocnić współpracę między społecznościa-
mi a władzą lokalną oraz tadżyckimi i zagranicznymi organizacjami 
pozarządowymi. Samorządy przygotowywane są do prowadze-
nia konsultacji z mieszkańcami, określania ich potrzeb, pozyski-
wania środków finansowych i prowadzenia inwestycji. W ramach 
wspólnych działań PCPM-Mehrangez mahalle uczestniczą w  
szkoleniach prawnych i księgowych, uczą się pracy metodą pro-
jektową prowadząc samodzielnie małe inwestycje. Najczęściej 
są to budowy punktów medycznych, remonty dróg i naprawy 
wodociągów. Działania te dotowane są w ramach projektu  
maksymalnie do 50% kosztów – pozostała część to wkład samych 
mieszkańców.

Wymierne rezultaty

• Zwiększono efektywną współpracę 15 komitetów z organizac-
jami pozarządowymi i organami administracji publicznej.
• 225 liderów społecznych zaznajomiono z zasadami efektyw-
nego zarządzania, rozpoznawania potrzeb lokalnych i zasadami 
tworzenia mechanizmów dialogu społecznego.
• 15 społeczności mahalli posiadło umiejętności pozyskiwania 
środków zewnętrznych i realizowania projektów społecznych. 
• Ok. 30 liderek kobiecych zdobyło wiedzę dotyczącą efekty-
wnej komunikacji oraz poprawy warunków życia kobiet w swoich 
społecznościach.
• Ok. 300 kobiet zaznajomiono z podstawowymi zasadami hi-
gieny i opieki nad małym dzieckiem.

Tytuł projektu Wsparcie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w Tadży-
kistanie 

Realizacja 1 kwietnia – 30 listopada 2014 r.
Budżet 350 000,00 PLN
Zatrudnienie 4 pracowników polskich oraz 3 pracowników lokalnych

Odbiorcy projektu 15 mahalli ze wsi położonych w obwodzie chatlońskim. Beneficjentami realizowanych 
projektów jest cała społeczność regionu – około  5000 osób.

Wsparcie społeczności lokalnych

Pacjentki jednego z punktów medycznych, zbudowanych przez społeczność przy  
wsparciu PCPM i Mehrangez.
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Marifat od 2012 roku prowadzi małą piekarnię. Tu na tle swojego remontowanego domu.

Wprowadzenie

Rejony Shahrtuz i Kabodian są najdalej wysuniętymi na południe obszarami prowincji, od zachodu i południa graniczącymi z Uzbekista-
nem i Afganistanem. Rejon utrzymuje się głównie z rolnictwa i upraw bawełny. Na ubóstwo jego mieszkańców wpłynęły przemiany poli-
tyczne i społeczne, działania wojenne w latach 1992-1997, bardzo niski poziom nauczania oraz powszechna korupcja. Najważniejszym 
problemem prowincji jest bezrobocie, masowe migracje mężczyzn do Rosji oraz trudne położenie kobiet i dzieci pozostających w kraju. 

Tadżykistan POMOC ROZWOJOWA
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Zarina otworzyła małą pracownię krawiecką. Produkty pracowni znane są już także w stolicy.

Opis działania

Uczestniczki projektu realizowanego przez PCPM wspierane są 
finansowo nieoprocentowanymi pożyczkami (w wysokości do 
ok.300$) oraz merytorycznie poprzez profesjonalne doradztwo i 
szkolenia (podatkowe, marketingowe, wizyty studyjne). Najczęściej 
do projektu zapraszane są kobiety będące w najtrudniejszej sytu-
acji życiowej, które nie posiadają stałych źródeł dochodu i które 
nie są nawet klientkami dla mikrobanków działających w region-
ie. W ramach wspólnych działań PCPM i jego partnerskiej orga-
nizacji - Chashmy - kobiety rozpoczynają bardzo proste działal-
ności: uprawę warzyw i owoców w przydomowych ogrodach i 
ich sprzedaż,  hodowlę i handel zwierzętami (najczęściej owcami), 
zakup krów i sprzedaż mleka oraz przetworów, zakup przędzy i 
tkanie dywanów, działalność krawiecką, pieczenie chleba oraz jego 
sprzedaż. Mikropożyczki są narzędziem edukacji finansowej: uczą 
zarządzania pożyczką, kształcą postawy przedsiębiorcze, uczą 
zarządzania małym budżetem domowym. Spłaty finansowych 
zobowiązań rozkładane są, zgodnie z wolą uczestniczek, nawet 
na rok. W tym czasie kobiety zobligowane są do brania udziału 
w szkoleniach, spotkań z doradcami oraz doskonalenia swoich 
przedsięwzięć.

Wymierne rezultaty

• Poprawa warunków życia 145 osób (głównie kobiet) z rejonu 
Shahrtuz poprzez zwiększenie potencjału swoich działalności, sku-
pionych w 11 grupach założonych w 2012 i 2013 roku.
• Poprawa warunków życia 60 kobiet z rejonów Shahrtuz i Kabo-
dian poprzez ich wejście na rynek pracy, a tym samym bardziej 
jakościową, wydajniejszą pracę w gospodarstwach rolnych, dającą 
wyższy dochód.

Tytuł projektu Inicjowanie i wspieranie kobiecych mikroprzedsiębiorstw w re-
jonach Shahrtuz i Kabodian w południowym Tadżykistanie

Realizacja 1 kwietnia – 30 października 2014 r.
Budżet 222 000,00 PLN 
Zatrudnienie 3 pracowników polskich oraz 4 pracowników lokalnych

Odbiorcy projektu 

Głównie kobiety, mieszkanki rejonów Shahrtuz i Kabodian w południowej części         
prowincji Chatlon, których mężowie długotrwale przebywają za granicą, kobiety bezro-
botne, których mężowie przebywają na stałe w Tadżykistanie, ale nie posiadają stałej 
pracy, a liczba dzieci w gospodarstwie domowym przekracza troje.

Wspieranie kobiecych  mikroprzedsiębiorstw

Mahrifat obecnie przebywa w USA na wizycie studyjnej wśród amerykańskich farmerów. 

Finansowanie:
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PCPM w Polsce 

Działalność PCPM w Polsce skupia się głównie na informowaniu polskiego społeczeństwa o kompleksowości wyzwań współczesnego 
świata oraz nierównościach rozwojowych. W tym celu Fundacja w 2014 roku zorganizowała akcję „Malowanie światłem. Światło dla 
Afryki”, oraz wystawy zdjęć obrazujące projekty w Libanie i Autonomii Palestyńskiej. Ponadto od 2009 roku PCPM wydaje kwartalnik 
specjalistyczno-naukowy „Pomoc Rozwojowa”.

PCPM w PolscePOMOC ROZWOJOWA

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zainteresowanie Raportem z naszych działań w 
2014 roku. Jeżeli po jego przeczytaniu mają państwo pytania 
lub chcieliby Państwo wesprzeć PCPM w realizacji jego celów 
zapraszamy do kontaktu z nami : info@pcpm.org.pl 

Wystawy zdjęć

1. Liban / CH Blue City i Metro Świętokrzyska, Warszawa

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz Urząd Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) już 
trzeci rok wspierają syryjskich uchodźców w Libanie. Oni sami 
przyznają, że ciągle tląca się w nich nadzieja to zasługa zarówno 
prowadzonych na północy Libanu programów pomocowych, jak i 
życzliwych ludzi, których mieli szczęście spotkać na swojej drodze. 

Wystawy zdjęć z okazji obchodzonego 20 czerwca Światowe-
go Dnia Uchodźcy obok indywidualnych dramatów, pokazały, że 
chociaż Syryjczycy w życiu stracili niemal wszystko, mają w sobie 
niezwykłą siłę determinacji w walce o lepsze jutro.

2. Autonomia Palestyńska / Krakowskie Przedmieście i Met-
ro Pole Mokotowskie, Warszawa

Wystawa zdjęć przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego na Kra-
kowskim Przedmieściu zobrazowała całoroczne zmagania kobiet 
ze Spółdzielni Al-Jalama, które w ramach projektu PCPM brały  
udział w szkoleniach, hodowały rośliny oraz nie rzadko przy 
wsparciu całych rodzin zbierały owoce swojej pracy. Uzyskane 
ze sprzedaży gotowych produktów dochody pomagają kobietom 
polepszyć ich sytuację ekonomiczną, a tym samym mieć realny 
wpływ na kształt swojego życia.

Malowanie światłem. Światło dla Afryki

11 kwietnia 2014 roku na Krakowskim Przedmieściu odbyła się 
akcja “Malowanie światłem” mająca na celu zwrócenie uwagi Po-
laków na problem braku oświetlenia w szkołach, z jakim zmaga-
ją się mieszkańcy Etiopii. Wydarzenie spotkało się z ogromnym 
zainteresowaniem Warszawiaków, którzy z ciekawością podcho-
dzili nie tylko do możliwości wykonania sobie zdjęcia w technice 
malowania światłem, ale również do tematu braku elektryczności 
w Afryce, jednocześnie deklarując pomoc organizacji PCPM w ra-
mach jej działań w Etiopii. PCPM od roku 2011 realizuje w Afryce 
projekty oświetleniowe oparte na energii słonecznej. Ideę pomo-
cy wsparła znana z seriali Lekarze i Czas Honoru polska aktorka  
Agnieszka Więdłocha. W akcję zaangażowani byli również artyści z 
pracowni Labirynt, a także dwa studia fotograficzne - Bonartstudio 
oraz Produkcja Artystyczna.  

Akcja malowania światłem miała podkreślić istotę działań, polega-
jących na oświetlaniu szkół i bibliotek przez PCPM oraz uwrażli-
wić Polaków na problemy, które w odległych regionach świata  
stanowią przeszkodę nie do pokonania.



Ukraina
2 200 000,00 PLN
Wsparcie finansowe

Polska Pomoc

Liban
7 735 000,00 PLN
Wsparcie finansowe

Polska Pomoc
UNHCR

UN Emergency Fund for Syria

Autonomia Palestyńska
974 000,00 PLN

Wsparcie finansowe
Polska Pomoc

Etiopia
616 000,00 PLN

Wsparcie finansowe
Polska Pomoc

Kenia
67 000,00 PLN

Wsparcie finansowe
Polska Pomoc

Tadżykistan
500 000,00 PLN

Wsparcie finansowe
Polska Pomoc

Fundacja Solidarności 
Międzynarodowej

Gruzja
640 000,00 PLN

Wsparcie finansowe
Polska Pomoc

Bośnia i Hercegowina
312 000,00 PLN

Wsparcie finansowe
Polska Pomoc




