RAPORT MERYTORYCZNY
ZA ROK 2016

FUNDACJA POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ (PCPM) jest organizacją pożytku publicznego (KRS:
0000259298), udzielającą pomocy humanitarnej, rozwojowej i ratunkowej poza granicami Polski. W 2016 roku tworzący
PCPM specjaliści nieśli pomoc tysiącom uchodźców syryjskich w Libanie oraz uchodźcom wewnętrznym na Ukrainie, ponadto realizowali projekty pomocy rozwojowej w Etiopii, Kenii, Gruzji oraz w Palestynie.
Stanowiący integralną część fundacji Zespół Ratunkowy PCPM złożony z doświadczonych lekarzy i ratowników medycznych od trzech lat rusza z pomocą do ofiar konfliktów zbrojnych oraz klęsk żywiołowych w różnych częściach świata.

www.pcpm.org.pl

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością przekazuję Państwu raport podsumowujący działania
Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) w roku 2016.
Choć nasze zmagania mieli Państwo okazję na bieżąco śledzić w polskich
mediach oraz portalach społecznościowych, zależy nam na przekazaniu
pełnego obrazu pracy, w jaką angażujemy się na rzecz potrzebujących
w różnych częściach świata.
W 2016 roku pracowaliśmy w ośmiu krajach, na trzech kontynentach. Bez
względu na to czy nieśliśmy pomoc humanitarną tysiącom uchodźców
w Libanie i na Ukrainie, wspieraliśmy szpital w irackim Kurdystanie, czy
rozwijaliśmy umiejętności strażaków w Kenii, pogłębialiśmy wiedzę spółdzielni rolniczych w Palestynie, dzieliliśmy się wiedzą z modelowania rzek
w Gruzji, oświetlaliśmy szkoły i biblioteki w Etiopii, czy wreszcie badaliśmy
możliwości integracyjne z uchodźcami gmin w Polsce – zawsze wiernie
działaliśmy u źródła problemu, z którym przyszło nam się mierzyć.
Z punktu widzenia organizacji niosącej pomoc humanitarną niewątpliwie
największym wyzwaniem pozostaje kwestia uchodźców, których liczba na
świecie przekroczyła 65 milionów. Tylko wojna w Syrii zmusiła do ucieczki
z domów ponad połowę 20-milionowej populacji kraju, a znaczną część
dr Wojciech Wilk - prezes Polskiego Centrum
wypędziła za granice kraju. Cztery lata pracy z Syryjczykami w północnym Pomocy Międzynarodowej (PCPM)
Libanie – obecność w ich domach, które zawdzięczają m.in. polskiemu programowi oraz rozmowy, w których przeplata się radość z tego, że przeżyli ze zwątpieniem – wciąż utwierdzają nas w przekonaniu, że nie ma nic cenniejszego niż pokój we własnej Ojczyźnie. Ludzie ci, podobnie jak miliony innych uchodźców na
całym świecie, chcą powrócić do swoich domów, nawet jeśli dawno stracili na to nadzieję. Niestrudzenie jesteśmy z nimi,
by pomóc im żyć godnie i – miejmy nadzieję jak najszybciej – wrócić do siebie.
Jesteśmy blisko, rozumiemy, nie oceniamy. Ale i nie odwracamy się od innych części potrzebującego świata. Bo jeśli o problemie nie czytamy na pierwszych stronach gazet, nie oznacza, że on nie istnieje.
Dlatego też w 2016 roku Zespół Ratunkowy PCPM ruszył na misję do zapomnianego przez świat irackiego Kurdystanu. Walczący w imię zachodnich wartości Kurdowie stworzyli bezpieczne miejsce dla 1,5 miliona prześladowanych przez Państwo
Islamskie uchodźców z innych części Iraku oraz z Syrii – nie patrząc na ich pochodzenie czy wyznanie. Dla żyjących w obozach, szkołach, kościołach i niedokończonych budynkach na granicy ubóstwa uciekinierów, wizyta u lekarza jest jedyną
szansą na rozpoczęcie leczenia, a często przeżycie. Nadwyrężona liczbą ludności kurdyjska służba zdrowia potrzebowała
wsparcia. Ruszyli z nim Polacy.
Doświadczenie zarówno tej, jak i wszystkich poprzednich misji Zespołu Ratunkowego zostały zauważone przez Światową
Organizację Zdrowia (WHO), której certyfikację obecnie przechodzimy. Jako założyciele tej formacji, ale i jako Polacy, jesteśmy dumni, że ciężka praca naszych specjalistów została doceniona nie tylko w naszym kraju, ale i za granicą.
Mają Państwo przed sobą opis małych i dużych projektów pomocy, które były naszymi celami na rok 2016. I choć największa część finansowania naszych działań pochodzi z programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, to nie
byłoby nas tam, gdzie jesteśmy, gdyby nie wsparcie darczyńców indywidualnych – Polaków, dla których to, co dzieje się
bliżej lub dalej nas nie jest obojętne.
Dzięki Państwa zaufaniu podejmujemy kolejne, nie łatwe, ale na pewno bardzo ważne wyzwania nadchodzącego roku.
W imieniu swoim oraz wszystkich pracowników Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej – dziękuję.

dr Wojciech Wilk
Prezes PCPM

Zdjęcia: P. Bartoszek, E. Halabi, P. Krawczyk, M. Kruger, K. Paciorek, A. Rostkowski, S. Strzelecki, Archiwum PCPM
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Iracki KURDYSTAN

Zespół ratunkowy PCPM

Eskalacja konfliktu, akty terroru ze strony tzw. Państwa Islamskiego
oraz napięcia wewnętrzne doprowadziły do ucieczki z domów ponad
3 mln Irakijczyków. Według danych Międzynarodowej Organizacji ds.
Migracji (IOM), 1,2 mln uchodźców wewnętrznych osiedliło się w autonomicznym regionie irackiego Kurdystanu (stan na czerwiec 2015),
jednak działające na terenie Iraku organizacje pozarządowe nieoficjalnie podają, że ich liczba jest niemal trzy razy większa. Grupę tę
zwiększa dodatkowo co najmniej 250 tys. Syryjczyków. Niemal połowa uchodźców to dzieci poniżej 14 roku życia. Dużą część uciekinierów stanowią chrześcijanie szukający schronienia przed przemocą
i masowymi egzekucjami.
•

Trójka polskich lekarzy: pediatra i psychiatra, ortopeda traumato-

Źródło: http://maps.google.pl

log oraz anestezjolog SOR wsparli kurdyjskich lekarzy w udzielaniu pomocy licznym poszkodowanym.
•

Oddział ratunkowy szpitala Rozh Halat w Erbilu otrzymał niezbędne wyposażenie medyczne.

•

Lekarze zapewnili pomoc medyczną uchodźcom wewnętrznym
w obozach pod stolicą, zamieszkałych przez 360 tys. osób.

Konsultacje medyczne dla uchodźców z irackiego
Kurdystanu, Iraku i Syrii

Zespół Ratunkowy PCPM (Polish Emergency Team) jest
pierwszą w Polsce, ochotniczą grupą szybkiego reagowania na kryzysy humanitarne i klęski żywiołowe poza granicami Polski. Powstała w styczniu 2014 r. grupa niosła
dotychczas pomoc m.in: cywilom poszkodowanym przez
wydarzenia na Ukrainie (2014), uchodźcom syryjskim w Libanie (od 2014 r.), ludności dotkniętej przez powodzie w Bośni i Hercegowinie (2014) oraz przez trzęsienia ziemi w Nepalu (2015), kurdyjskim, irakijskim i syryjskim uchodźcom
w Kurdystanie (2016). Ratownicy medyczni regularnie, w ramach prowadzonych przez Fundację PCPM projektów rozwojowych, prowadzą szkolenia z ratownictwa w Kenii i Etiopii. W skład Zespołu wchodzi ponad 50 lekarzy, ratowników
medycznych i pielęgniarek oraz psychologowie, ratownicy
specjalistyczni i logistycy. Zespół dysponuje specjalistycznym sprzętem, gotowym do użycia w każdym momencie.
W 2016 r. Zespół, jako pierwsza tego typu grupa w Polsce,
rozpoczął proces certyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jako Type 1 Emergency Medical Team.

W irackim Kurdystanie opieka zdrowotna jest darmowa, jednak olbrzymia fala uchodźców z Syrii oraz z kontrolowanych przez tzw.
Państwo Islamskie części Iraku spowodowała, że szpitalom zabrakło
rąk do pracy.

Choroby mieszkańców obozu dla uchodźców wewnętrznych
Harsham są bardzo często skutkami wojny w Iraku.

Wynikające z przeludnienia złe warunki, w jakich przebywali uchodźcy, niedożywienie oraz brak stałej opieki medycznej były przyczyną
obniżonej odporności oraz zapadalności na poważne choroby, wśród
których dominowały choroby serca, nadciśnienie, cukrzyca, a wśród
dzieci dolegliwości związane z oddychaniem. Dla uchodźców w Iraku, żyjących w obozach, szkołach, kościołach i niedokończonych
budynkach na granicy ubóstwa, konsultacja medyczna, była jedyną
szansą na rozpoczęcie leczenia.
Polscy lekarze z Zespołu Ratunkowego PCPM wsparli kolegów po
fachu w szpitalu ratunkowym w centrum Erbilu. Nieśli pomoc potrzebującym uchodźcom z Iraku oraz lokalnej społeczności, przekazali
również szpitalowi niezbędny sprzęt medyczny. Podczas misji zespół
odwiedził także znajdujących się w obozach syryjskich uchodźców
wymagających konsultacji medycznej.

Pediatra i psychiatra, ortopeda traumatolog oraz
anestezjolog SOR wsparli oddział ratunkowy szpitala Rozh
Halat w Erbilu.

Partner:

Coroczna rekrutacja do Zespołu Ratunkowego PCPM pozwala
wybrać specjalistów o pożądanych na misjach kwalifikacjach oraz
cechach psychospołecznych.
6|PCPM

Polscy lekarze w Libanie uczestniczyli w wyjazdach kliniki mobilnej,
pomagającej mieszkańcom nieformalnych obozów namiotowych.

Szpital przyjmuje wszystkich bez względu na narodowość,
religię i obywatelstwo.

RAPORT ROCZNY 2016 | 7

pomoc humanitarna

UKRAINA

Ukraina - remonty szkół i kolonie dla dzieci
Tytuł projektu

Remonty i doposażenie szkół w obwodzie
charkowskim na Ukrainie

Pomoc humanitarna dla najbardziej dotkniętych
osób na terytoriach kontrolowanych przez rząd
Ukrainy oraz poza tym terytorium

Realizacja

Od 15 maja do 30 listopada 2016

Kontynuacja projektu do 15 czerwca 2016

Budżet

955 611,67
(Fundacja Solidarności Międzynarodowej)

1 737 730,65
(International Organization for Migration)

Pomoc rzeczowa i zatrudnienie
W ramach kontynuacji działań humanitarnych we współpracy z Międzynarodową
Organizacją ds. Migracji (IOM), uchodźcy wewnętrzni z obwodów donieckiego i ługańskiego otrzymali pakiety z pomocą rzeczową. W ich skład weszły podstawowe
środki czystości i higieny, a rodziny żyjące w najtrudniejszych warunkach sanitarnych
otrzymały również filtry do wody. Trwające 10 miesięcy działania realizowane były
w strefie do 10 km od linii frontu. Pakiety trafiały również do mieszkańców miejscowości leżących pomiędzy liniami rozgraniczenia.
Ponadto Fundacja PCPM pomagała opłacać czynsz najbardziej potrzebującym: osobom starszym, chorym, inwalidom i rodzinom wielodzietnym. Kryterium wyboru była
proporcja dochodów rodziny do ponoszonych wydatków za wynajem. Pracownicy
PCPM, we współpracy z administracją obwodów wschodniej Ukrainy zorganizowali bezrobotnym miejsca pracy. Zatrudnieni przez 20 dni podejmowali się czynności
polegających na naprawie zniszczeń powstałych w wyniku konfliktu, prac porządkowych i komunalnych, otrzymując za nie godziwe wynagrodzenie.

W kolejce po pakiety ustawiały się
dziesiątki mieszkańców wschodniej
Ukrainy.

Remonty i doposażenie szkół
Obwód charkowski jest jednym z trzech regionów na Ukrainie, goszczących największą liczbę uchodźców wewnętrznych.
W samym tylko Charkowie schronienie znalazło 100 tys. uciekinierów z Donbasu, drugie tyle osiedliło się w sąsiednich,
uboższych miejscowościach. Najbardziej potrzebujący otrzymali pomoc rzeczową oraz miejsca pracy. Aż 75 % przesiedleńców stanowią kobiety i dzieci - mężczyźni najczęściej musieli zostać we wschodniej części kraju, by strzec swoich domów
i utrzymać zatrudnienie. Pojawienie się nowych mieszkańców stanowi obciążenie m.in. dla systemu edukacji w przyjmujących uchodźców miastach i wsiach. Aby wzrost liczby uczniów w szkołach okręgu charkowskiego nie wpłynął na pogorszenie warunków nauczania, Fundacja PCPM we współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej wyremontowała
placówki edukacyjne, wyposażyła klasy w niezbędne pomoce naukowe oraz zorganizowała kolonie dla dzieci i młodzieży.
•

Ponad 1300 osób otrzymało pakiety z pomocą rzeczową

•

400 uchodźców wewnętrznych skorzystało z możliwości pracy tymczasowej

•

10 najbardziej zniszczonych szkół położonych na terenach wiejskich zzostało wyremontowanych – wymieniono w sumie 215 okien i 49 par drzwi.

•

20 ośrodków edukacyjnych zostało wyposażonych w niezbędne meble, sprzęt komputerowy i multimedialny oraz przybory szkolne.

•

Poprawione zostały warunki nauki i jakości kształcenia dla 6500 uczniów

•

W ośrodku kolonijnym Romaszka pod Charkowem powstało boisko sportowe oraz wyremontowana została kuchnia

•

325 dzieci-uchodźców z Donbasu wzięło udział w koloniach

•

Działania prowadzone przez PCPM przyczyniły się do lepszej integracji uchodźców przesiedlonych z terenów okupowanych z lokalną społecznością. Sprawiły także, że mieszkańcy wschodniej Ukrainy chętniej zaczęli posyłać dzieci do
wiejskich szkół.

Fundacja PCPM wraz z ukraińskim partnerem - organizacją Ukraińskie Rubieże (UR)
przeprowadziła monitoring szkół we wsiach i miastach regionu charkowskiego,
w celu zidentyfikowania najbardziej potrzebujących placówek. Finalnie do przeprowadzenia remontów wybrano 10 szkół znajdujących się na terenach wiejskich, które
w większości nigdy wcześniej nie były odnawiane. Największym problemem zgłaszanym przez ich dyrekcję była szybka utrata ciepła wewnątrz budynków wynikająca
z nieszczelnych drzwi, okien i dachów. Elementy te zostały wymienione w pierwszej
fazie projektu. Następnie, do dziesięciu wyremontowanych, lecz najgorzej wyposażonych ośrodków nauczania Fundacja PCPM i UR dostarczyły najpotrzebniejszy sprzęt
meblowy i multimedialny, w tym prawie 600 ławek, ponad 1000 krzeseł, a także 53
komputery i laptopy.

Kolonie dla dzieci-uchodźców w ośrodku wypoczynkowym Romaszka pod Charkowem
W miesiącach letnich 2016 r. Fundacja PCPM pomogła zorganizować kolonie z opieką i wyżywieniem dla 325 dzieci-uchodźców z Donbasu. Oprócz aktywnego wypoczynku pełnego zajęć sportowych, warsztatów artystycznych i beztroskiej zabawy
z rówieśnikami, podczas wakacji dzieci mogły skorzystać ze wsparcia psychologicznego, w ramach indywidualnej i grupowej terapii. Dwutygodniowy pobyt poza domem pomógł zapomnieć dzieciom o wojennych traumach, jednocześnie umożliwił
ich rodzicom w tym czasie bardziej intensywne poszukiwanie pracy.

Dzięki działaniom na rzecz ośrodka
Romaszka, dzieci mogły kreatywnie
spędzić wakacje.
Finansowanie:

Dodatkowo PCPM wsparł infrastrukturę ośrodka kolonijnego Romaszka, budując boisko sportowe oraz wyposażając kuchnię w nowoczesny sprzęt.
Projekt „Remonty i doposażenie szkół w obwodzie charkowskim na Ukrainie” był
współfinansowany ze środków Programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego
w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

8|PCPM

Część szkół nie była remontowana od
upadku Związku Radzieckiego. Od lat ich
dyrektorzy borykali się z nieszczelnymi
drzwiami i oknami czy niedziałającymi
toaletami.

Projekt współfinansowany w ramach
programu polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Program Wsparcie Demokracji.
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pomoc humanitarna

LIBAN

Liban - pomoc dla uchodźców syryjskich
Tytuł projektu

Dostęp do edukacji zawodowej,
zabezpieczenie dachu
nad głową oraz poprawa
bezpieczeństwa w obozach
namiotowych

Zabezpieczenie dachu
nad głową dla uchodźców
syryjskich żyjących poniżej
granicy ubóstwa oraz dostęp
do podstawowej opieki
zdrowotnej

Wsparcie dla eksmitowanych
rodzin uchodźców syryjskich
i innych objętych szczególną
ochroną

Realizacja

15 sierpnia - 31 grudnia 2016

15 sierpnia - 31 grudnia 2016

Kontynuacja projektu
do 14 sierpnia 2016

Budżet

1 903 954,67
(Polska Pomoc)

2 000 156,79
(Polska Pomoc)

1 033 144,02 (Emergency
Response Fund - OCHA)

Kontynuacja programu Cash for rent

Wojna domowa w Syrii trwa ponad 6 lat. Związany z nią exodus Syryjczyków do krajów ościennych – Libanu, Jordanii czy
Turcji – drastycznie nadwyrężył zdolności tych państw do utrzymania wielomilionowej ludności napływowej. Liban, którego
powierzchnia jest niemal równa terytorium woj. świętokrzyskiego, a populacja przed wojną w sąsiednim kraju wynosiła 4,5
miliona osób, przyjął ponad milion Syryjczyków, goszcząc tym samym największą na świecie liczbę uchodźców w stosunku
do swojej populacji.
Fundacja PCPM działa w Libanie nieprzerwanie od sierpnia 2012 roku, realizując największy program pomocy humanitarnej współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Wartość prowadzonych w latach 2012-16
działań sięgnęła 20 mln zł, a z bezpośredniego wsparcia skorzystało ponad 40 tys. syryjskich uchodźców.
•

2078 rodzin uchodźców syryjskich zamieszkałych w prowincji Akkar (3 km od granicy z Syrią) oraz w dolinie Bekaa
otrzymało dofinansowanie do czynszu, a tym samym pewny dach nad głową.

•

1873 libańskie rodziny skorzystały z dodatkowego dochodu dzięki regularnym płatnościom za wynajmowane przez
uchodźców mieszkania.

•

Zorganizowane przez PCPM szkolenia zapewniły bezpieczeństwo pożarowe 20 obozowisk namiotowych, w których
mieszka 1137 syryjskich uchodźców. Ze szkoleń skorzystali też libańscy strażacy-ochotnicy z Oddziału Obrony Cywilnej w Qobayat i strażacy z Oddziału Obrony Cywilnej w Hissa.

•

Ze środków Polskiej Pomocy Fundacja PCPM zakupiła karetkę pogotowia dla chrześcijańskiego miasteczka Al-Qaa,
a specjaliści z Zespołu Ratunkowego PCPM przeprowadzili szkolenia dla medyków-wolontariuszy w lokalnym centrum
zdrowia. Z profesjonalnej służby zdrowia w Al-Qaa korzystają zarówno mieszkańcy miasteczka, jak i otaczających je
obozów namiotowych, w których mieszka około 30 tys. osób.

•

Specjaliści kliniki w Bire, kliniki mobilnej oraz polscy lekarze udzielili pomocy medycznej i psychologicznej ponad 3100
pacjentom.

•

PCPM zakończyło budowę centrum szkoleń zawodowych w Bire o powierzchni 400 m2.

•

97 syryjskich dzieci uczęszcza na zajęcia wyrównawcze, a liczba ta wciąż rośnie.

•

300 dzieci korzysta z nowego wyposażenia centrum edukacyjnego w Al-Qaa.

10|PCPM

Program Cash for rent działa nieprzerwanie od sierpnia 2012
roku i polega na współfinansowaniu kosztów wynajmu lokali
mieszkalnych dla najuboższych uchodźców syryjskich. Celem
projektu jest dotarcie do osób, których miejsca zamieszkania nie
spełniają minimalnych standardów humanitarnych, a także tam,
gdzie ze względu na spadek finansowania ze strony organizacji
międzynarodowych oraz zbyt dużą liczbę uciekinierów skupionych na jednym obszarze - widoczne są braki w dostarczaniu
pomocy. Program obejmuje miejscowości znajdujące się na
północy Libanu oraz w Bejrucie i jego okolicach. Czynsz płacony przez PCPM trafia bezpośrednio do właściciela mieszkania
- taki rodzaj umowy z jednej strony zapewnia stałe schronienie
syryjskim uchodźcom, z drugiej zapewnia dodatkowy dochód
przyjmującym ich rodzinom libańskim. Tylko w 2016 roku PCPM
zapewniło dach nad głową 2078 Syryjczykom.

Działanie Cash for Rent na przedmieściach Bejrutu zostało
podjęte na prośbę UNHCR, ponieważ w tej części Libanu tylko
3% do 7% uchodźców otrzymuje pomoc w opłacie za czynsz.

Ochrona obozowisk namiotowych przed pożarami
Nieoficjalne obozowiska namiotowe (tzw. ITS) w Libanie zbudowane są z dykty, folii i innych łatwopalnych materiałów. Przewrócona lampa naftowa czy kuchenka gazowa stają się przyczyną
pożaru znacznej części lub całego obozu. Tylko przez 6 miesięcy
roku 2015 w podobnych pożarach w samej dolinie Bekaa zginęło
ponad 50 uchodźców, głównie dzieci.
Fundacja PCPM, bazując na doświadczeniach przeprowadzanych w Afryce szkoleń strażackich, zrealizowała pierwszy
w Libanie projekt, w ramach którego formowane są ochotnicze
grupy przeciwpożarowe spośród mieszkańców obozów. Zainstalowany w wyznaczonych punktach nieformalnych obozowisk
profesjonalny sprzęt oraz szkolenia z jego użytkowania zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców obozów, narażonych na
utratę zdrowia i życia w wyniku nagłych pożarów. Szkolenia objęły również ewakuację z miejsca zdarzenia oraz Pierwszą Pomoc.
Przeprowadzony z udziałem polskich trenerów oraz członków
Oddziału Obrony Cywilnej w północnym Libanie program oparty
jest na działalności jednostek ochotniczej straży pożarnej. Projektem zabezpieczenia przeciwpożarowego w latach 2016-17
objętych zostanie w sumie 70 obozowisk (20 w roku 2016 i 50
w 2017) zamieszkałych przez 4200 uchodźców.

Pod opieką PCPM jest 10 tys. uchodźców. 10% z nich pochodzi
z Aleppo, większość (60%) to uciekinierzy z Homs, zdobytego
przez siły rządowe w 2013 roku. Syryjczycy, którzy opuścili swój
kraj toną w ubóstwie.

Dzięki szkoleniom strażackim mieszkańcy obozów
namiotowych nabywają podstawową wiedzę jak chronić siebie
i rodzinę przed ogniem.
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Edukacja zawodowa oraz wyposażenie placówek edukacyjnych
Centrum Edukacyjne w Bire na północy Libanu rozpoczęło swą działalność pod koniec 2016 roku. Pierwszym programem
uruchomionym w jego ramach były zajęcia wyrównawcze dla dzieci w wieku 9-15 lat. Organizowane „po godzinach” lekcje
ułatwiają młodym Syryjczykom uzupełnienie materiału, aby nadążyć za libańskim programem nauczania. Centrum prowadzi również kursy zawodowe dla młodzieży i dorosłych. Ich uczestnicy są przygotowywani do zawodu asystenta pielęgniarki, asystenta farmaceuty, hydraulika lub elektryka, uczą się obsługi komputera. Kursy pozwalają na teoretyczne i praktyczne
zapoznanie się ze specyfiką danej branży. Podstawowe przyuczenie do zawodu umożliwia ich uczestnikom łatwiejszy start
na libańskim, a w przyszłości i syryjskim rynku pracy. Dodatkowo Fundacja PCPM wyposażyła centrum edukacyjne w Al-Qaa, umożliwiając ponad 300 dzieciom udział w zajęciach szkolnych oraz integracyjno-kulturalnych.

.
Ośrodek zdrowia i opieka medyczna

Syryjskie dzieci nie muszą być straconym pokoleniem - dostęp do
edukacji pomaga im uniknąć tego losu.

Zobaczcie co robimy dla

#10000uchodźców syryjskich
Opłacamy 2/3 czynszu za mieszkania
Prowadzimy ośrodek zdrowia w Bire dla
ponad 4000 mieszkańców
okolicznych wiosek.

mobilną do 10 obozowisk,
w których żyje ponad
pół tysiąca uchodźców.

Organizujemy szkolenia

Dajemy piece i opał
spadają w okolice 0oC.
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Działania PCPM są możliwe dzięki
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12 milionom
złotych przekazanym przez polskie MSZ.

Ponad połowa uchodźców syryjskich w Libanie żyje w skrajnym
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150 tysięcy rodzin w Libanie
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W grudniu 2016 roku została zakończona budowa centrum
edukacyjnego w miejscowości Bire oraz rozpoczeły się zajęcia dla
dzieci uchodźców syryjskich.

Tworzymy ochotniczą straż pożarną
w 20 obozowiskach namiotowych,

ECNALUBM

A

Kupiliśmy nowy ambulans
dla chrześcijańskiego miasta Al-Qaa.

W Libanie – w przeciwieństwie do ojczystej Syrii
– uchodźcy muszą płacić za wizyty u lekarza, leki
oraz w razie potrzeby i leczenie szpitalne, którego
koszty sięgają nawet kilku tysięcy dolarów.
Alternatywą dla mieszkańców północnej części
kraju jest prowadzona przez PCPM od trzech lat
klinika stacjonarna w Bire, która tylko w drugiej połowie 2016 roku przyjęła 3104 pacjentów. Ośrodek
oferuje konsultacje internisty, pediatry, ginekologa
oraz leczenie dentystyczne, a swoim zasięgiem
obejmuje kilkadziesiąt miejscowości, w których
mieszka ponad 20 tysięcy osób. Koszty wizyt lekarskich i podstawowych leków dla pacjentów pokrywane są ze środków programu Polska Pomoc,
z kolei utrzymanie kliniki mobilnej, docierającej
regularnie do chorych żyjących w oddalonych od
Bire obozowiskach namiotowych, zależy głównie
od prywatnych wpłat polskich darczyńców.
W 2016 roku Fundacja PCPM zakupiła nowy ambulans dla chrześcijańskiej miejscowości Al-Qaa
w miejsce karetki zniszczonej podczas zamachu
bombowego przeprowadzonego przez tzw. Państwo Islamskie.

Na przełomie listopada i grudnia 2016 r. zespół ekspertów PCPM przeszkolił
wolontariuszy-ratowników medycznych ośrodka zdrowia w Al-Qaa z obsługi
sprzętu zakupionego z polskich środków.

Finansowanie:

zawodowe dla młodzieży,
aby była gotowa na
odbudowę Syrii.

gdzie mieszka 1200 Syryjczyków.

Źródło: Archiwum PCPM
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Szkolenia i doposażenie jednostek straży pożarnej
Tytuł projektu

Szkolenie i doposażenie służb ratunkowych w Kenii i Etiopii

Realizacja

Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016

Budżet

933 591,75 (Polska Pomoc)

Opis działania
W 2016 roku polscy strażacy i ratownicy medyczni przeprowadzili 26 szkoleń, w których wzięli udział ochotnicy oraz
pracownicy służb ratunkowych w Kenii i Etiopii. Afrykańscy
strażacy przeszli nie tylko podstawowe szkolenia zawodowe, ale również nauczyli się od Polaków bardziej zaawansowanych technik w zakresie ratowania ludzi z wypadków
drogowych, ewakuacji z wysokich budynków czy zarządzania akcją ratunkową.
Różnorodność zajęć, liczba uczestników oraz ilość hrabstw
obsługiwanych przez jednego instruktora powodują, że
PCPM jest w Kenii największym graczem wśród organizacji
z USA, Niemiec, Austrii, Belgii i Japonii, a projekt szkoleń
dla strażaków i ratowników największym w kraju. W samej Etiopii fundacja PCPM jest jedyną organizacją prowadzącą tego typu szkolenia tworząc w tym kraju podstawy pożarnictwa. O możliwość uczestnictwa w programie
wnioskują kolejne, dopiero powstające jednostki straży pożarnej.

Ćwiczenia w maju 2016 w Murang’a w Kenii.

Szkolenia odbyły się w hrabstwach Kiambu, Murang’a i Machakos w Kenii oraz miastach Hawassa, Dilla, Hosaena,
Sodo, Bahir Dar, Gonder, Dessie i Kombocha w Etiopii, gdzie
łącznie mieszka ponad 5 milionów osób.
Kenia i Etiopia w ciągu ostatnich dwóch dekad odnotowały spektakularny wzrost gospodarczy. W tym samym czasie gwałtownie
wzrosła liczba ludności, coraz więcej jest dużych miast, wysokich
budynków i zakładów przemysłowych, co stawia przed szybko
modernizującym się społeczeństwem zupełnie nowe wyzwania.
Odpowiedzią na część z nich jest realizowany przez Fundację
PCPM projekt szkoleń dla strażackich i medycznych służb ratunkowych.
•

344 strażaków z 11 miast i hrabstw w Etiopii i Kenii przeszło
profesjonalne szkolenie strażackie prowadzone przez polskich instruktorów.

•

Około 5,5 miliona mieszkańców Etiopii i Kenii ma zapewnione
bezpieczeństwo na wypadek klęski żywiołowej.

•

Szkolenia prowadzone przez polskich instruktorów zwiększyły skuteczność działań straży pożarnej oraz pozwoliły na dalsze, samodzielne przeprowadzanie szkoleń strażackich oraz
szkoleń z ratownictwa medycznego przez lokalnych strażaków w dwóch kenijskich hrabstwach.

•

Milion złotych przekazane tylko w tym roku przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP pozwoliło również na zakup
specjalistycznego sprzętu dla lokalnych służb ratunkowych
– m.in. ubrań ochronnych, hełmów, nożyc hydraulicznych,
modułów gaśniczych, bosaków, tłumic i pomp – który pozwala szybko i skutecznie reagować w przypadku pożaru
czy innej sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
W szkolenia w Afryce już trzeci rok angażują się profesjonaliści z Polski, którzy – bez względu na to czy pozostają
w czynnej służbie czy nie – chcą dzielić się swoją wiedzą
i doświadczeniem z kolegami po fachu. Ponieważ w Kenii
i Etiopii, jak również innych afrykańskich krajach, wciąż jest
ogromne zapotrzebowanie na tego typu działania, projekt
PCPM będzie kontynuowany w roku 2017.
Finansowanie:

Kilkanaście jednostek straży pożarnej w Kenii i Etiopii zostało wyposażonych, a ich personel przeszkolony z użytkowania
specjalistycznego sprzętu strażackiego.
Coraz większa liczba wysokich budynków w Kenii i Etiopii
wymaga od strażaków umiejętności pracy na wysokościach.
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Szkolenia organizowane na wysokościach wymagały umiejętności
wiązania lin. Na zdjęciu szkolenie wysokościowe w budynku w Bahir
Dar.

W Etiopii bardzo trudno kupić sprzęt strażacki, jednak gaśnice są
niemal wszędzie. Uczestnicy i uczestniczki szkoleń uczyli się m.in jak
prawidłowo gasić ogień.
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Etiopia – wsparcie edukacji
Tytuł projektu

Wsparcie edukacji w Południowej Etiopii poprzez oświetlenie szkół podstawowych oraz
wyposażenie bibliotek szkolnych

Realizacja

1 marca - 31 grudnia 2016

Budżet

1 196 426,86 (Polska Pomoc)

Oświetlenie Szkół i Wyposażenie Bibliotek
Fundacja PCPM oświetla szkoły wykorzystując alternatywne źródła energii nieprzerwanie od 2012 roku. Dodatkowo,
poprzez wyposażenie bibliotek, stwarza Etiopczykom komfortowe warunki do nauki w pierwszych godzinach po zapadnięciu zmroku. W ramach działań wolontariusze z Polski we współpracy z pracownikami lokalnego partnera IIRR
(International Institute of Rural Reconstruction) oświetlili
ponad 100 szkół w regionie Oromo i regionie Narodów, Narodowości i Ludów Południa. Wciąż istnieją tam miejsca, gdzie
po zachodzie słońca panuje całkowita ciemność. Obecnie,
dzięki zainstalowanym panelom fotowoltaicznym, około
350 dzieci może poświęcić czas na naukę również wieczorami w obu regionach.
Do oświetlonych przez PCPM bibliotek trafiło w sumie 26
367 książek edukacyjnych i podręczników szkolnych. Nowością było dostarczenie 30 elektronicznych, zasilanych energią słoneczną czytników książek dla dwóch szkół podstawowych. Na każdym z urządzeń zainstalowano 30 publikacji
w wersjach elektronicznych, w tym 18 pozycji z podstawy
programowej w języku oromo, udostępnionych przez lokalne Ministerstwo Edukacji.

Na południu Etiopii znajdują się tereny zamieszkałe przez ludność utrzymującą się głównie z pasterstwa. Są to miejsca, gdzie światło w nocy
wciąż stanowi luksus, jako, że najbliższe słupy energii elektrycznej oddalone są o kilkadziesiąt kilometrów. Praca przy wypasie bydła angażuje nie tylko dorosłych, ale także dzieci, które tradycyjnie pomagają
rodzicom. Niestety praca często wymusza na najmłodszych rezygnację
ze szkoły lub znacznie ogranicza ich czas, który mogłyby poświęcić na
naukę. Wieczorem, po zakończeniu pracy na pastwiskach jest już ciemno, a światło niewielkiego ogniska nie pozwala na odrobienie zadania
domowego, czy przeczytanie książki. Sytuację od kilku lat zmieniają wolontariusze Fundacji PCPM.

Szkolenia dla kadry pedagogicznej i rodziców
Uzupełnieniem działań PCPM na rzecz edukacji w Etiopii była
organizacja po raz pierwszy szkoleń fotowoltaicznych, a także warsztatów z prowadzenia bibliotek szkolnych i metod
skutecznego nauczania. W 3-dniowych warsztatach wzięło
udział ponad 300 nauczycieli, dyrektorów szkół i członków
rad rodziców oświetlonych placówek. Przedstawiciele szkół
uczyli się od polskich specjalistów podstaw obsługi paneli
słonecznych, ich konserwacji oraz naprawy. Nauczyciele dodatkowo zgłębiali tajniki skutecznego nauczania w szkołach
podstawowych.

Oświetlanie szkół jest największym pod kątem zasięgu geograficznego projektem w Etiopii. W latach 2012-16 objął ponad 450 szkół, do
których uczęszcza ponad 300 tysięcy dzieci.
•

W 103 szkołach podstawowych oświetlone zostały klasy i biblioteki, z których korzysta około 35 tysięcy osób.

•

Fundacja PCPM wraz z lokalnym partnerem utworzyła biblioteki
w szkołach i wyposażyła je w ponad 26 tysięcy książek

•

187 członków kadry pedagogicznej i rady rodzicielskiej oraz 222
nauczycieli z terenów objętych projektem przeszło szkolenia specjalistyczne

•

Opublikowanych zostało 187 materiałów szkoleniowo-edukacyjnych z zakresu metodyki skutecznego nauczania czytania w szkołach oraz podstaw obsługi systemów oświetleniowych.

16|PCPM

Pozytywny odbiór naszych działań od 2012 roku zachęcił do
oświetlania coraz większej ilości szkół, tak by światło pojawiło się
w każdej z nich.

Uczestnicy szkoleń uczyli się podstawowej konserwacji i napraw
zainstalowanych w szkołach paneli.

Finansowanie:

Umiejętność czytania jest szczególnie ważna
w pierwszych latach uczęszczania do szkoły - umożliwia
dalszy rozwój, a w przyszłości wyrwanie się z kręgu
ubóstwa.

Z projektu finansowanego ze środków MSZ w ramach programu
Polska Pomoc skorzystali nauczyciele, dyrektorzy szkół i członkowie
rad rodzicielskich z regionu Oromia.
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Ostrzeganie przeciwpowodziowe i szkolenia dla kobiet
Tytuł projektu

Nauka modelowania hydrologicznego dla
zapobiegania powodziom - 2 stopień, wsparcie
kompetencji i gotowości instytucji gruzińskich

Wsparcie kobiet w rejonie Zemo i Kvemo Nikozi

Realizacja

1 kwietnia - 31 grudnia 2016

1 lipca - 31 sierpnia 2016

Budżet

724 844,24 (Polska Pomoc)

69 971 (Fundacja Solidarności Międzynarodowej)

rzekach, stanowi nie tylko element szansy na spełnienie wymagań Umowy Stowarzyszeniowej, ale i krok ku modernizacji
kraju w zakresie zapobiegania powodziom. Dzięki działaniom projektu, gruzińscy specjaliści samodzielnie wykonają część
zobowiązań do spełnienia dyrektywy.
Usprawnienie funkcjonowania bazy sprzętu pomiarowego oraz doskonalenie metod i narzędzi pomiarowych wpisuje się
w proces odtwarzania zasobów danych w Gruzji.
Projekt zakładał wieloetapowe szkolenia dla specjalistów z NEA ze złożonych funkcji modelowania jednowymiarowego
w specjalistycznym programie MIKE-11, podnosił stopień zrozumienia możliwości zastosowania danych pochodzących
ze skanowania rzek metodą LIDAR. Dodatkowo projekt miał na celu wzbogacenie wyposażenia NEA o legalne narzędzia
informatyczne i zwiększenie zasobów merytorycznych Agencji poprzez zakup specjalistycznej literatury hydrologicznej.
Materiały te stanowią zalążek profesjonalnej biblioteki dla pracowników Agencji oraz studentów uniwersytetów w Tbilisi.

Szkolenia i konsultacje dla kobiet z ubogich regionów gruzińskich wsi
Nowoczesna literatura z dziedziny hydrometeorologii, ryzyka powodziowego oraz innych tematów powiązanych z działaniami PCPM na dobre
zagościła w Narodowej Agencji Środowiskowej (NEA).

Ze względu na naturalne uwarunkowania Gruzję regularnie dotykają klęski żywiołowe - tzw. powodzie błyskawiczne i osuwiska. Nierzadko w ich wyniku ludność zmuszona jest do przesiedlania się do innych części kraju. Uboga baza pomiarowa danych meteorologicznych w kraju uniemożliwiała przewidywanie podobnych zjawisk. Tymczasem Gruzja podpisując umowę
stowarzyszeniową z Unią Europejską stanęła przed zadaniem dostosowania się do dyrektywy dotyczącej oceny i zarządzania ryzykiem powodziowym. Jednym z wymagań było sporządzenie - przez zajmującą się analizą rzek i powodzi Narodową
Agencją Środowiska (NEA) - map zagrożenia powodziowego. Nie mniejsze wyzwania stoją przed gruzińskim systemem
szkoleń zawodowych oraz ochrony zdrowia, szczególnie na terenach oddalonych od większych ośrodków miejskich.
•

W wyniku samodzielnej pracy specjalistów z Gruzji, powstały modele stref zalewowych 6 rzek Gruzji, co po 3 latach
działań z gruzińską Narodową Agencją Środowiska (NEA) daje opracowania dla 11 rzek i ich dopływów.

•

Pracownicy NEA zapoznali się z metodami rozbudowywania modeli oraz doboru scenariusza katastrofy. Wykonany
został scenariusz przerwania zapory w Zhinvali i opracowane różne scenariusze powodzi.

•

3 gruzińskie samorządy uzyskały większą wiedzę o zagrożeniach powodziowych w swoich rejonach - otrzymały raporty oceny i narażenia obiektów edukacyjnych i medycznych znajdujących się w strefach zagrożenia powodziowego wraz
z rekomendacjami usprawnień.

•

NEA otrzymała kilkadziesiąt specjalistycznych książek z zakresu szeroko pojętej tematyki powodziowej i analizy ryzyka,
a także oprogramowanie ArcGIS do nowoutworzonej biblioteki.

•

Kobiety z dwóch ubogich wiejskich regionów w Gruzji przez 3 miesiące miały możliwość darmowego korzystania z konsultacji psychologicznych i badań ginekologicznych.

•

Przeprowadzonych zostało 8 warsztatów dla kobiet o tematyce rozwojowo-prawnej oraz zdrowotnej. Kobiety brały
również udział w konsultacjach z policjantką, poruszających problematykę przemocy domowej.

Kolejnym elementem pracy PCPM w Gruzji było tworzenie w regionach wiejskich społeczeństwa obywatelskiego. Działania obejmowały rekrutację najbardziej aktywnych społecznie kobiet ze wsi z pogranicza Osetii Południowej, a następnie
szkolenia z zakresu praw obywatelskich i ochrony zdrowia. Regularne spotkania z liderkami społecznymi pozwalały im
nabyć wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu pisania projektów do gruzińskich ministerstw z prośbą o dofinansowanie.
Dzięki warsztatom Gruzinki dowiedziały się więcej o tematyce rozwojowo-prawnej, w tym o prawach kobiet, rozwoju osobistym, mobilizacji społecznej, wolontariacie, komunikacji czy tworzeniu budżetów. Ważnym tematem było również zdrowie
- uczestniczki poznawały istotne kwestie z zakresu psychologii, ginekologii, prowadzenia ciąży, karmienia noworodków,
antykoncepcji, czy zdrowego stylu życia. W ramach szkoleń odbyło się również spotkanie z policjantką, dzięki któremu Gruzinki zapoznały się z problematyką przemocy domowej, tym samym zdobywając wiedzę o drogach jej zgłaszania, a także
o sposobach postępowania policji. W warsztatach wzięło udział 26 kobiet z pięciu wsi w Osetii Południowej, które następnie
miały za zadanie przekazać zdobytą wiedzę kobietom mieszkającym w okolicznych wsiach.
Ważną częścią projektu były bezpłatne konsultacje u ginekologa i psychologa. Zatrudniona przez PCPM oraz Nikozi ginekolożka przyjmowała bezpłatnie wszystkie kobiety z regionu Zemo i Kvemo Nikozi raz w tygodniu przez 3 miesiące. Ze
względu na bardzo wysokie ceny konsultacji medycznych oraz niskie zarobki kobiet w regionach wiejskich, dla wielu kobiet
były to pierwsze wizyty u specjalisty.

Z polskiego programu wspierającego kobiety skorzystały
najbardziej aktywne mieszkanki regionu Nikozi - wsi
z pogranicza Osetii Południowej. Cykl szkoleń z zakresu
praw obywatelskich i ochrony zdrowia ukończyło 26 kobiet,
które tym samym stały się mentorkami w swoich małych
społecznościach.

Ostrzeganie przeciwpowodziowe
Niniejszy projekt stanowi kontynuację rozpoczętych w 2015 roku działań, które zainicjowały proces szkolenia pracowników
NEA w zakresie modelowania rzek. Rozszerza on obszar kompetencji o nowe zagadnienia, m.in.: opracowanie symulacji
katastrofy zapory wodnej czy scenariusze przerwania mostów. Modelowanie, prowadzone przy użyciu różnorodnych danych i nowoczesnego oprogramowania stanowi umiejętność niezbędną do wyznaczania stref zalewowych rzek objętych
ryzykiem wystąpienia powodzi.

Finansowanie:

Nauka samodzielnego modelowania oraz wykorzystywania i interpretowania danych uzyskanych z różnych źródeł własnych oraz zewnętrznych (np. lotnicze skanowanie terenu metodą LIDAR) przez specjalistów Agencji (NEA) na wybranych
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pomoc ROZWOJOWA

PALESTYNA

Rozwój przedsiębiorczości
Tytuł projektu

Zastosowanie upraw hydroponicznych do zwiększenia bezpieczeństwa żywieniowego, dochodów
i konkurencyjności sektora spółdzielczego w Palestynie

Realizacja

1 kwietnia - 31 grudnia 2016

Budżet

1 183 983,22 (Polska Pomoc)

Rozwój przedsiębiorczości
Fundacja PCPM od kilku lat wspiera rozwój spółdzielczości w Palestynie, przyczyniając się do polepszenia bytu rodzin osób zrzeszonych
w spółdzielniach i zaopatrując rynek w lokalne produkty, wytwarzane
w tradycyjny sposób. Jest to unikalny program łączący pomoc rozwojową z elementami wsparcia lokalnej gospodarki.
Wprowadzane przez PCPM hydroponiczne i zbiornikowe uprawy
(bez konieczności posiadania ziemi) pomagają wybranym organizacjom kobiecym i ośrodkom wspierającym niepełnosprawnych intelektualnie pozyskiwać świeże warzywa i zioła. Dzięki innowacyjnym
rozwiązaniom technologicznym beneficjenci projektu radzą sobie
z występującym w Palestynie problemem dostępu do ziemi uprawnej i zasobów wody, a organizowane na dachach i tarasach ogrody
tworzą dla rodzin dodatkową przestrzeń zieleni. Hodowane produkty
pozwalają beneficjentom na zaspokojenie potrzeb oraz przeznaczenie nadwyżek do sprzedaży na lokalnym rynku.

Palestyna, znajdująca się pod częściową administracją Izraela,
zmaga się z trudnościami w budowie ekonomicznej samodzielności. Miejscowy ruch spółdzielczy, skupiony przede wszystkim
na obszarach wiejskich Zachodniego Brzegu Jordanu, cechuje
się małą funkcjonalnością i brakiem siły przebicia. Produkty rolne
uprawiane są na niewielką skalę, na niskim poziomie pozostaje
wydajność pracy. Poziom bezpieczeństwa żywieniowego w Palestynie powiązany jest z ograniczonym dostępem do ziemi i zasobów wodnych.
•

Fundacja PCPM wraz z lokalnym partnerem ARIJ zainstalowała 35 systemów hydroponicznych i 40 systemów zbiornikowych o łącznej powierzchni 335m2.

•

Około 600 osób z dystryktów betlejemskiego, hebrońskiego
i Ramallah uzyskało bezpieczeństwo żywieniowe bezpośrednio wynikające z wprowadzenia upraw hydroponicznych.

•

Dzięki instalacjom beneficjenci projektu wyprodukowali ponad 3 tony świeżych warzyw.

•

Odnotowano 53% wzrost sprzedaży podstawowej grupy produktów Mawasem w 2016 w stosunku do roku poprzedniego.

•

Ponad 2600 osób - członków spółdzielni wytwarzających
produkty pod wspólną marką Mawasem oraz ich rodzin powiększyło swój dochód.

•

Trenerzy biznesowi i specjaliści marketingowi przeprowadzili łącznie 13 szkoleń - z prowadzenia upraw, biznesu i wartości spółdzielczych.

•

Projekt pozwolił podnieść kompetencje drobnych rolników.

•

Wzrosła jakość wytwarzanych produktów oraz estetyka ich
opakowań.
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Przemyślane rozwiązania hydroponiczne umożliwiają
uprawę świeżych, nie obciążonych chemicznie warzyw
i ziół przez cały rok.

Przemyślany system umożliwia uprawę świeżych, nie obciążonych
chemicznie warzyw i ziół przez cały rok. Jest to istotne zwłaszcza
w warunkach charakterystycznej dla Palestyny sezonowości produkcji, wpływa bowiem na zwiększenie dostępu do żywności.
W 2016 roku Fundacja PCPM kontynuowała pomoc dla stworzonej
rok wcześniej grupy spółdzielni rolniczych wytwarzających produkty
pod wspólną marką Mawasem (arab. Pory Roku). Udzielone kooperatywom wsparcie reklamowe i marketingowe – od przygotowania nowych etykiet i opakowań, po promocję w formie ogłoszeń prasowych,
kampanii degustacyjnych i udziału w lokalnych targach – pozwoliło
zbudować silną markę i zwiększyć jej rozpoznawalność na rynku.
Uczestnicy projektu dzięki udziałowi w szkoleniach pogłębili wiedzę
o strategiach produkcyjnych i sprzedażowych oraz odpowiedzialności społecznej, a tym samym rozbudowali i nadal rozbudowują swój,
nie tylko biznesowy, potencjał.

Wypracowana w trakcie szkoleń strategia rozwoju umożliwia
spółdzielniom i ośrodkom uzyskiwać realne zyski.

Produkty Mawasem można kupić na Zachodnim Brzegu Jordanu,
w Arabii Saudyjskiej, a wkrótce także w Omanie, Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Produkty palestyńskich spółdzielni trafiły
również do USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Polski. Przeprowadzana
za pośrednictwem prasy, telewizji i internetu kampania informacyjna
dodatkowo przybliżyła Polakom temat rozwiązań rolniczych stosowanych w odległej Palestynie.
Finansowanie:

System rur i zbiorników do uprawy warzyw pozwala nie tylko
oszczędzić wodę, ale możliwy jest do zainstalowania na dachu,
tarasie lub podwórzu.

Udzielone kooperatywom wsparcie reklamowe
i marketingowe pozwoliło zbudować silną markę
i zwiększyć jej rozpoznawalność na rynku.
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Działania w Polsce

działania w polsce

Przesiedlenia uchodźców – badanie polskich gmin i szkolenia dla dziennikarzy

Przesiedlenia uchodźców – badanie polskich gmin i szkolenia
dla dziennikarzy
W połowie 2015 roku władze RP zobowiązały się przyjąć od 900 do 1200 uchodźców z Syrii i Iraku, przebywających obecnie na terytorium Libanu w ramach programu przesiedleń. Proces ten prowadzony jest przez Biuro Wysokiego Komisarza
NZ ds. Uchodźców (UNHCR) we współpracy z władzami kraju-miejsca przesiedlenia. Dotychczas Polska nie przyjmowała uchodźców na tej zasadzie.
•

Zbadano 22 gmin w Polsce pod kątem możliwości przyjęcia grupy uchodźców.

•

Wnioski i rekomendacje zostały przedstawione w raporcie wydrukowanym
w 150 egzemplarzach i przekazanym uczestnikom badania oraz organizacjom i instytucjom zaangażowanym w debatę o przesiedleniach do Polski.

•

Przygotowano scenariusz dwudniowego kursu przedwyjazdowego dla przesiedlanych uchodźców.

•

Zostały opracowane procedury medyczne, którymi powinni zostać objęci
uchodźcy zdecydowani na przesiedlenie do Polski.

•

Opracowano dla uchodźców syryjskich i irackich informator, w którym omówiono m.in. politykę, ekonomię, obyczaje, pracę, szkolnictwo, opiekę społeczną i procedurę udzielenia cudzoziemcom ochrony w Polsce. Informator
przetłumaczony na język arabski został wydrukowany w 600 egzemplarzach,
z czego 570 sztuk przekazano do Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

•

Przeprowadzono trzy szkolenia na temat przesiedleń i sytuacji uchodźców
w Libanie dla 40 dziennikarzy z 26 mediów reprezentujących różne światopoglądy.

Wizyta studyjna dziennikarzy w Libanie
pozwoliła im poznać sytuację uchodźców
i źródła problemu.

Opis Działania
Celem wspólnego projektu trzech organizacji pozarządowych (Fundacja PCPM,
Kultury Świata i Fundacja Papaya) było wsparcie instytucji zaangażowanych
w przygotowania do przesiedlania grupy uchodźców syryjskich z Libanu do Polski.
Posłużyła temu analiza potencjału gmin przyjmujących oraz przygotowanie kompleksowych materiałów informacyjnych. Na podstawie wywiadów z przedstawicielami lokalnych władz, ośrodków pomocowych i organizacji pozarządowych
powstał raport dotyczący przygotowania gmin do przyjęcia uchodźców, materiały
informacyjne oraz procedura badań medycznych i program kursu przedwyjazdowego. Podjęto także próbę zmiany jakości debaty publicznej w mediach na temat
kryzysu migracyjnego poprzez edukację dziennikarzy.
Z projektu skorzystały instytucje zaangażowane w debatę o przesiedleniach, przebadane gminy oraz 40 przedstawicieli polskich mediów. Kompleksowe badania
gmin deklarujących gotowość do przyjęcia uchodźców przeprowadziła Fundacja
Kultury Świata, jej przedstawiciele współpracowali również przy przygotowaniu
informatora dla uchodźców. Fundacja Papaya natomiast zorganizowała szkolenia
dla dziennikarzy i wsparła realizację wizyt studyjnych w Libanie.
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Owocem projektu są informator dla
dziennikarzy oraz raport z badania
polskich gmin.
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