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Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej jest organizacją pożytku
publicznego (KRS: 0000259298), świadczącą pomoc humanitarną, rozwojową
i ratunkową głównie poza granicami Polski.
W 2021 roku pracownicy i współpracownicy Fundacji PCPM nieśli pomoc
rozwojową w Palestynie, Kenii, Iraku i Libanie oraz zapewnili pomoc humanitarną
w Etiopii, Libanie czy Sudanie Południowym, a nawet uchodźcom z Afryki i Bliskiego
Wschodu na Cyprze. Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM podczas misji pod
auspicjami WHO pomagał w walce z pandemią medykom w Ugandzie czy Malawi,
a podczas kryzysu na granicy polsko-białoruskiej aktywnie pomagał także we
własnym kraju. Wydarzenia roku 2021 sprawiły, że Fundacja PCPM skierowała
swoją pomoc także do uchodźców z Afganistanu.
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Dr Wojciech Wilk
Prezes Fundacji
Polskie Centrum
Pomocy Międzynarodowej

Wprowadzenie
Szanowni Państwo,
Miło jest mi się z Państwem podzielić
doświadczeniami z kolejnego
roku działalności Fundacji Polskie
Centrum Pomocy Międzynarodowej
(PCPM). Rok 2021 był kolejnym,
który upłynął w głównej mierze
pod znakiem pandemii Covid-19.
W ciągu 12 miesięcy roku Fundacja
PCPM realizowała projekty pomocy
humanitarnej i rozwojowej w ośmiu
państwach Afryki i Bliskiego
Wschodu. W pięciu z nich: Libanie,
Iraku, Palestynie, Kenii i Etiopii
pomagał także nasz Medyczny
Zespół Ratunkowy PCPM, który
na prośbę Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) wziął także udział
w samodzielnej misji w Ugandzie
oraz z brytyjskimi partnerami w misji
ratunkowej w Malawi. W styczniu
na podstawie certyfikacji WHO oraz
dzięki rekomendacji Państwowej Straży
Pożarnej (PSP) nasz Medyczny Zespół
Ratunkowy PCPM został włączony
jako moduł reagowania kryzysowego
w skład Europejskiego Mechanizmu
Ochrony Ludności (European Civil
Protection Mechanism – EUCP).
Jesteśmy bardzo wdzięczni Komendzie
Głównej PSP za wsparcie naszego
wniosku o grant dostosowawczy
Unii Europejskiej, dzięki któremu
w kolejnych latach będziemy mogli
rozbudować stan osobowy jednostki.
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Poza wsparciem medycznym,
w 2021 roku prowadziliśmy dalej
nasze projekty rozwojowe w Libanie,
Iraku, Palestynie, Etiopii i Kenii.
Ponadto, w najmłodszym państwie
świata - Sudanie Południowym,
kontynuowaliśmy prowadzenie
ośrodka dożywiania dzieci zagrożonych
śmiercią głodową. Co roku od 2017
z tej ratującej życie pomocy korzysta
prawie 1500 dzieci, zagrożonych
skrajnym niedożywieniem, zaś ponad
5000 otrzymuje pomoc medyczną.
W 2021 roku, po raz pierwszy
w historii naszej Fundacji, dotarliśmy
z pomocą na Cypr. W odpowiedzi na
trwający na wyspie kryzys uchodźczy
dostarczyliśmy tam kilkadziesiąt
domów modułowych, które znacząco
poprawiły warunki znajdujących się
tam uchodźczych rodzin.
Zapraszam do zapoznania się
z niniejszym raportem, by dowiedzieć
się więcej na temat prowadzonych
przez nas w ostatnim roku programów.
W imieniu całej Fundacji, w tym
miejscu chciałbym serdecznie za
ofiarność i wszelkie wsparcie ze strony
darczyńców indywidualnych i donorów
instytucjonalnych. Bez Waszej pomocy,
nie moglibyśmy prowadzić żadnych
z opisanych w niniejszym raporcie
działań. Dziękujemy za zaufanie!

DZIAŁALNOŚĆ
ZAGRANICZNA
ETIOPIA
W 2021 roku na zaproszenie
Ministerstwa Zdrowia Etiopii Polskie
Centrum Pomocy Międzynarodowej
(PCPM) we wrześniu rozpoczęło
projekt wsparcia budowy systemu
ratownictwa medycznego w tym
kraju. Jest on finansowany na lata
2021-2023 ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP. Ponadto,
w porozumieniu ze Światową
Organizacją Zdrowia (WHO)
Fundacja PCPM wspierała także
powstawanie medycznego zespołu
ratunkowego Ministerstwa Zdrowia
Etiopii, który mógłby nieść pomoc
w przypadku kryzysów humanitarnych
w różnych regionach tego kraju.
Projekt skupia się na wyposażeniu
karetek pogotowia i etiopskiego
Centrum Szkolenia Medycznego
w specjalistyczny sprzęt ratujący

życie, m.in. defibrylatory, fantomy
i trenażery. Celem inicjatywy jest też
podniesienie kwalifikacji, certyfikacja
zawodowa personelu oddziałów
ratunkowych, w szczególności tych
pracujących w karetkach, a także
szkolenie instruktorów medycznych.
Bezpośrednimi odbiorcami
pierwszej fazy (w 2021 r.) projektu
realizowanego na przestrzeni trzech lat
było 111 osób personelu medycznego
i 24 ich trenerów biorących udział
w szkoleniach. Z pomocy Fundacji
PCPM skorzystali w dużej mierze
mieszkańcy głównych miast
regionalnych: Addis Abeby, Auasy,
Bahir Daru, Dżimy i Hareru, gdzie
przekazany został sprzęt medyczny,
zapewniający lepszą i szybszą pomoc
w trakcie interwencji.
Fundacja PCPM była też aktywnie
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zaangażowana w pomoc humanitarną
polegającą na dożywianiu dzieci.
W miejscowości Debre Birhan, 120
km na północny wschód od Addis
Abeby zapewnialiśmy ciepłe posiłki
dzieciom. Zwykle na przełomie lipca
i sierpnia, gdy w Etiopii kończy się rok
szkolny, wielu uczniów i uczennic traci
jedyną szansę na otrzymanie posiłku.
Większość z tamtejszych dzieci, dzięki
dobroczynności osób prywatnych
z Polski, w szkole Selam Chora może
zjeść jedyny ciepły posiłek podczas
dnia. Liczba uczniów objętych naszą
opieką wzrosła w ciągu ostatniego

Stałą misję w Etiopii
można wspierać na
pcpm.org.pl/etiopia.
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roku o ponad 18 procent ze względu
na napływ do tego regionu Etiopii
dziesiątków tysięcy uchodźców
wewnętrznych uciekających z północy
kraju. Kwota zapewniająca obiad dla
jednego dziecka na miesiąc to 23
dolary (ok. 100 złotych).

SUDAN POŁUDNIOWY
Fundacja PCPM niemal od początku
państwowości Sudanu Południowego
niesie tamtejszym mieszkańcom
pomoc; rozpoczęła tam pracę już rok
po proklamowaniu niepodległości
przez ten kraj w 2011 r. W 2021
roku Fundacja kontynuowała
prowadzenie ośrodka dożywiania dla
dzieci zagrożonych śmiercią głodową
w Gordhim, w stanie Aweil East na
północy kraju. Z naszej pomocy jak
każdego roku skorzystało prawie
1500 dzieci, zagrożonych skrajnym
niedożywieniem, zaś ponad 5000
otrzymało pomoc medyczną. W
prowadzonym przez Polskie Centrum
Pomocy Międzynarodowej centrum
leczenia głodu dla dzieci i matek
w Gordhim dystrybuowana była
żywność terapeutyczna dla dzieci,
leki, szczepionki oraz inna pomoc

humanitarna. Jedna porcja żywności
terapeutycznej opartej na paście
z orzeszków ziemnych to aż 500
kcal. Ta żywność zawiera wszystkie
niezbędne witaminy i minerały, a
oprócz tego jest gotowa do spożycia
od razu po otwarciu, nie wymaga
żadnego specjalnego przygotowania.
Dodatkowym atutem odżywczego
posiłku jest jego cena, gdyż koszt
jednej porcji takiej żywności to
zaledwie 1,6 PLN.

Całość przekazywanej pomocy
możliwa jest dzięki ofiarności polskich
darczyńców i ich regularnym wpłatom
do Fundacji PCPM przez stronę
pcpm.org.pl/sudan.
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LIBAN
Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej prowadzi działania
humanitarne i rozwojowe w Libanie
od 2012 roku. Dzięki wpłatom
wielu darczyńców i współpracy
z lokalnymi libańskimi społecznościami
w 2021 r. Fundacja PCPM dziesiąty
rok z rzędu pomagała na miejscu
ludziom w potrzebie. W ciągu 12
miesięcy wsparcie objęło osoby
dotknięte kryzysem uchodźczym,
związanym z pandemią Covid-19
oraz załamaniem się lokalnej
gospodarki. Pierwszym z programów
prowadzonych przez Polskie
Centrum Pomocy Międzynarodowej
w Libanie było poprawienie syryjskim
uchodźcom warunków bytowych.
Dzięki finansowaniu Libańskiego
Funduszu Humanitarnego (Lebanon
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Humanitarian Fund - LHF), Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów RP (KPRM)
i Narodowego Funduszu Wolności
(NIW), w raportowanym roku
zmniejszono ryzyko podtopień na
skutek złych warunków pogodowych
w 73 nieformalnych obozowiskach
uchodźczych w muhafazach
(prowincjach) Akkar i BaalbekHermel, w tym w mieście Arsal.
Wsparcie wymienionych powyżej
instytucji pozwoliło także na objęcie
309 rodzin uchodźczym z północy
kraju, w tym w prowincji Akkar,
programem zapomóg pieniężnych na
wynajem (Cash for Rent). Inicjatywa
pomogła najpotrzebniejszym
rodzinom w przetrwaniu kryzysu
gospodarczego wywołanego m.in.
skutkami pandemii Covid-19

i obniżyła ryzyko ich eksmisji. Z kolei,
dzięki partnerstwu z UN-Habitat
i finansowaniu Centralnego Funduszu
Reagowania Kryzysowego ONZ (UN
CERF), taki sam program zapomóg
został wdrożony dla mieszkańców
dzielnic najciężej dotkniętych potężną
eksplozją w porcie w Bejrucie z 2020
roku. Fundacja PCPM zapewniła
3626 mieszkańcom kwartałów
Karantina i Mar Mikhael bezpieczne
schronienie na co najmniej cztery
miesiące. Pomoc oferowana
była osobom w najtrudniejszej
sytuacji życiowej, m.in. samotnym
matkom z dziećmi, seniorom
i osobom z niepełnosprawnościami.
W ramach otrzymanych funduszy
Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej zorganizowało
zajęcia z zapobiegania zakażeniom
Covid-19, przemocy seksualnej
i ze względu na płeć. Dodatkowo
oferowano pomoc prawną. Wsparcie
dla osób dotkniętych kryzysem
wywołanym pandemią koronawirusa
przekazane było także w ramach
Międzynarodowego Funduszu na
rzecz Kooperacji i Rozwoju Tajwanu
(Taiwan International Cooperation

and Development Fund - ICDF).
202 najbardziej potrzebujące rodziny
libańskie i syryjskie otrzymały wsparcie
na wynajem mieszkania (program
Cash for Rent). Dodatkowe 200
rodzin dostało także jednorazową
zapomogę finansową. Otrzymanymi
pieniędzmi wsparto także dostęp do
opieki zdrowotnej. Inicjatywą objęto
osiem placówek lokalnej służby
zdrowia, wzmacniając w nich środki
zapobiegawcze przeciw Covid-19.
Tajwański fundusz pozwolił na
wyposażenie dziewięciu innych
placówek medycznych w środki
ochrony osobistej i przekazanie 298
osobom zestawów do zapobiegania
i kontroli zakażeń wirusowych.
W 2021 roku Fundacja PCPM
otrzymała także finansowanie
Polskiej pomocy Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP. Dzięki niemu 1444
ubogie libańskie rodziny i syryjskie
rodziny uchodźcze otrzymały
zapomogi pieniężne na wynajem
dachu nad głową, a 78 innych rodzin
otrzymało wsparcie finansowe na
remont mieszkań, w których już się
znajdowały. Z pomocy skorzystało
55 rodzin ze stołecznego obszaru
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metropolitalnego Libanu oraz 23
z muhafazy (prowincji) Akkar.
Kolejną formą pomocy świadczonej
najpotrzebniejszym osobom w Libanie,
było wsparcie żywieniowe. Program
wspierany przez Libański Fundusz
Humanitarny i Polską pomoc
skierowany był do społeczności
najbardziej narażonych na skutki
kryzysu finansowego i pandemii
Covid-19 w kraju. Wsparcie otrzymało
łącznie 4414 osób z 680 rodzin
z muhafazy Akkar. Gospodarstwa
domowe przez okres sześciu miesięcy
otrzymywały paczki żywnościowe od
lokalnych dostawców. Dwukrotnie
rodzinom z małymi dziećmi, bądź
osobami starszymi wydano pakiety
higieniczne, w tym pieluchy i środki
czystości. Ponadto 106 libańskich
rodzin w których wykryto zakażenia
Covid-19, otrzymało dwumiesięczne
wsparcie żywieniowe na czas
kwarantanny i rekonwalescencji.
Dzięki partnerstwu z UNHabitat, Fundacja PCPM w 2021
przeprowadziła rewitalizację dzielnicy
Burdż Hammud. Inicjatywa polegała
na polepszeniu warunków życia
w dzielnicy. W kwartale Maraach
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zainstalowano m.in. instalacje
fotowoltaiczne, które zasilają okoliczne
lampy uliczne oraz poprawiono
działanie sieci elektrycznej.
Ponadto zrealizowano szkolenia
przeciwpożarowe, przekazano sprzęt
strażacki i dostarczono specjalny wóz
strażacki do szybkiego reagowania na
zagrożenia. W dzielnicy zorganizowano
także szycie wielorazowych maseczek
i toreb bawełnianych. Poprawiono
również estetykę dzielnicy poprzez
odmalowanie ścian, czy zazielenianie
ogródków znajdujących się na
dachach i na balkonach budynków.
Przeprowadzono też kampanię
uświadamiająca na temat ekologii.
Następnym rodzajem pomocy
świadczonymi Libanie przez Polskie
Centrum Pomocy Międzynarodowej
była pomoc rozwojowa. W 2021
roku z pieniędzy przekazanych przez
Polską pomoc zapoczątkowany został
3-letni projekt skupiający się na
ochronie środowiska, promocji źródeł
energii elektrycznej i zwalczaniu
rozprzestrzeniania się koronawirusa.
W ramach realizowanych działań na
północy prowincji Akkar zainstalowano
55 lamp solarnych, a na południu kraju

w miasteczku At-Tiri przy współpracy
z Polskim Kontyngentem Wojskowym
UNIFIL kolejne 21 sztuk. W ramach
poprawienia dostępności do energii
elektrycznej, 15 najpotrzebniejszym
libańskim rodzinom pilotażowo
zapewnione samodzielne elektryczne
instalacje solarne, dostarczające
prąd do podstawowych urządzeń
elektrycznych.
W 2021 roku w ramach pomocy
rozwojowej ukończono także pierwszy
etap przedłużania sieci kanalizacyjnej
z Kubajat (Qobayat) do dzielnicy
Katalbe (Qatalbe).
W tym samym czasem i w ramach tego
samego finansowania zapewniono
także dziesięć zestawów środków
ochrony osobistej do klinik w rejonie
Trypolisu i Akkaru.
Ostatnim z rodzajów pomocy, jaką
w 2021 roku świadczyła w Libania
Fundacja PCPM było wzmacnianie
lokalnych samorządów. Wsparcie

realizowane było w ramach programu
MASAR z funduszu EU MADAD Trust
Fund dla Libanu Iraku i realizowane
przez konsorcjum europejskie,
w którego skład wchodzi Związek
Gmin Holenderskich (VNG), Katalońska
Agencja Rozwojowa (ACCD), Związek
Gmin Duńskich (KL) i Fundacja PCPM.
Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej angażowało się
w unijny program poprzez wsparcie
tamtejszych związków gmin.
Zajmowaliśmy się między innymi
wydłużaniem sieci kanalizacyjnych
i wodociągowych, poprawą
bezpieczeństwa drogowego,
mapowaniem geograficznym
(zakup oprogramowania i sprzętu
komputerowego) oraz wsparcie
lokalnego rozwoju ekonomicznego
poprzez pomoc samorządom
w przyciąganiu inwestycji.

W końcu, pod koniec roku wraz
z naszym partnerem medialnym,
serwisem Gazeta.pl, zainaugurowaliśmy
wspólną inicjatywę “Zaopiekowani”,
która miała na celu zbieranie funduszy
na wsparcie w okresie zimowym
kilkudziesięciu libańskich rodzin.
Zbiórka dostępna jest pod adresem
pcpm.org.pl/zaopiekowani.
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CYPR
Cypr jest krajem, gdzie w 2021 roku
największa liczba uchodźców w UE
w przeliczeniu na mieszkańca po raz
pierwszy aplikowała o azyl (1480
wniosków na 100 tys. mieszkańców)1.
W związku z sytuacją wyspa
zmaga się z brakiem wystarczającej
ilości miejsc dla osób szukających
schronienia poza granicami swoich
ojczyzn. W odpowiedzi na powyższe
zapotrzebowanie, na prośbę władz
cypryjskich oraz dzięki finansowaniu
Polskiej pomocy, PCPM dostarczyło
w połowie 2021 roku do obozu dla
migrantów z Syrii w miejscowości
Limnes 80 domów modułowych.
Każdy z nich ma powierzchnię
17 i pół metra kwadratowego
i zgodnie z minimalnymi standardami
humanitarnymi może być schronieniem
dla pięciu członków rodziny.
W przeciwieństwie do namiotu jest też
odporny na deszcz i może wytrzymać

1

Eurostat: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_
en#RefugeesinEurope, dost.: 13.06.2022.
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bardzo silne wiatry, a także lepiej
chroni przed pożarami. Mogą one
służyć uchodźczym rodzinom przez
okres nawet 5 lat, co w porównaniu
z namiotem, którego wytrzymałość
nie przekracza roku, jest znacznym
polepszeniem warunków życia.
Trwałość przekazanych budynków
ma rekomendację biura Wysokiego
Komisarza Narodów Zjednoczonych
ds. Uchodźców (UNHCR).

PALESTYNA
PCPM działa na terenie Zachodniego
Brzegu Jordanu już od 2010 roku.
Dzięki finansowaniu MSZ RP (Polska
pomoc), w 2021 roku Fundacja
rozpoczęła rozpisany na trzy lata
autorski program szkoleniowy
polegający na kształceniu nowych
kadr instruktorskich w zakresie
szkoleń z diagnostyki USG oraz
zaawansowanych procedur
medycznych w stanach urazowych
i nagłego zatrzymania krążenia.
Ponadto, w tym samym okresie nasza
organizacja wspierała system klinik
mobilnych działających w tzw. Strefie
C Zachodniego Brzegu Jordanu,
którą zasiedlają mieszkańcy małych

miejscowości z utrudnionym dostępem
lub brakiem dostępu do opieki
zdrowotnej. Inne cele, jakich realizację
zakłada projekt to dostarczenie
odpowiedniego wyposażenia
medycznego i szkoleniowego
(m.in. USG, fantomy, kamery do
rejestracji szkoleń) dla tamtejszych
placówek medycznych. W 2021
przeprowadziliśmy modernizację 15
punktów przyjęć pacjentów oraz
wesprzeć kampanię profilaktyki
zdrowotnej, w tym szczepień
przeciw Covid-19. Działania PCPM
w Palestynie są koordynowane m.in.
z Ministerstwem Zdrowia Palestyny
oraz z WHO (Health Cluster).
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UGANDA
W 2021 roku w Ugandzie ramach misji
eksperckiej WHO, do Ugandy został
wysłany 13-osobowy Medyczny Zespół
Ratunkowy PCPM (Poland Emergency
Medical Team PCPM - EMT) był
kluczowym wsparciem w uruchomieniu
trzeciego w 45-mln Ugandzie oddziału
intensywnej terapii dla chorych na
COVID-19 (lipiec-sierpień 2021).
Polscy lekarze i ratownicy pracowali
w ugandyjskich szpitalach, by
skutecznie przygotować tamtejszy
personel medyczny do leczenia
pacjentów zakażonych wirusem
SARS-CoV-2. Zespół z Polski wspierał
lekarzy w stolicy kraju - Kampali oraz
w Entebbe w Ugandzie centralnej. Misja
realizowana była przy wsparciu WHO
i ze środków własnych PCPM.
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MALAWI
W 2021 roku Medyczny Zespół
Ratunkowy PCPM wsparł brytyjskich
medyków z UK-MED w Malawi.
Brytyjsko - polski zespół zasilił
malawijską służbę zdrowia, prowadząc
szkolenia dla medyków i opiekując się
pacjentami. Misja finansowana przez
rząd Wielkiej Brytanii (DFID) trwała
osiem tygodni. Brytyjsko-polski zespół
wyjechał do kraju w południowowschodniej Afryce reagując na

czerwony alert Światowej Organizacji
Zdrowia. Czerwony alert oznacza, że
sytuacja w służbie zdrowia znacznie
przerosła możliwości i zasoby kraju.
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IRAK
W 2021 roku w Iraku PCPM
kontynuował realizację projektu
wsparcia władz samorządowych
w gminach goszczących znaczną liczbę
uchodźców syryjskich i uchodźców
wewnętrznych, finansowanego
przez Fundusz Unii Europejskiej
dla Bliskiego Wschodu MADAD
w kwocie 12 mln zł na lata 2018-22.
Jego zakres tematyczny skupia się na
zagospodarowaniu przestrzennym,
poprawie dostępności i jakości usług
dla ludności oraz tworzeniu miejsc
pracy. Obszar działań Fundacji
obejmował dystrykty położone
zarówno na obszarze irackiego
Kurdystanu, jak i w federalnej
części Iraku. Ośrodkiem, w którym
prowadzono największą liczbę
działań był zamieszkany w większości
przez Jezydów dystrykt Szeihan
(Sheikhan) w prowincji Dahuk.
Prowadzono tam m.in. inwestycje
z zakresu infrastruktury wodnej,
rozwijania zdolności efektywnego
zarządzania jednostkami terytorialnymi
i planowania przestrzennego oraz
pobudzania lokalnego rozwoju
gospodarczego (np. poprzez
przyciąganie inwestycji zewnętrznych,
pobudzanie małej przedsiębiorczości
czy tworzenie miejsc pracy). Fundacja
przekazała 80 zestawów do dojenia
oraz strzyżenia owiec i kóz hodowcom
z Szeihan. Hodowcy zostali też
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przeszkoleni w zakresie właściwego
użytkowania otrzymanego sprzętu.
Osobną grupę docelową stanowiło
40 kobiet zamierzających rozpocząć
własną działalność gospodarczą,
które po dziesięciodniowym szkoleniu
i konsultacjach przygotowały biznes
plany. Najlepsze z nich zostaną
nagrodzone zakupem wyposażenia,
które umożliwi założenie i prowadzenie
własnych biznesów. Ponadto program
wdrożono w Mosulu i miejscowościach
położonych na północ od miasta, Tel
Kaif i Batnaja (Batnaya) w dystrykcie
Niniwa w Iraku federalnym. W ramach
wsparcia tamtejszych samorządów
przeszkoliliśmy inżynierów
i geodetów m.in. z systemu informacji
geograficznej (GIS) i projektowania
sieci wodno-kanalizacyjnych.
W Batnaja zbudowaliśmy
główny kanał odprowadzania
ścieków z miejscowości, a w Tel
Kaif rozpoczęliśmy największą
inwestycję: budowę nowoczesnego,
trzykondygnacyjnego domu
handlowego w centrum miasta.
Program w Iraku finansowany jest
ze środków UE w ramach funduszu
MADAD i realizowany przez
konsorcjum europejskie, w które
skład wchodzi Fundacja PCPM,
Związek Gmin Holenderskich (VNG),
Katalońska Agencja Rozwojowa
(ACCD) i Związek Gmin Duńskich (KL).

KENIA
W 2021 roku w Kenii PCPM
kontynuowało zapoczątkowany
w 2015 r. program wsparcia
szkoleniowego i sprzętowego straży
pożarnej. Dzięki niemu, od momentu
rozpoczęcia inicjatywy, liczba
strażaków i jednostek straży pożarnej
w tym kraju wzrosła trzykrotnie.
W trakcie omawianego okresu
Fundacja rozpoczęła budowę pierwszej
z dwóch jednostek straży pożarnej
w hrabstwie Makueni na południu
kraju. Zakończenie konstrukcji
przewidziane jest na rok 2022.
Ponadto Fundacja wraz z lokalnymi
partnerami projektu rozpoczęła
budowę wozu do ratownictwa

medycznego na drogach, jednostki
straży pożarnej na terenie całego kraju
otrzymały zestawy specjalistycznego
sprzętu do ratownictwa drogowego
i technicznego, a 40 strażaków
i strażaczek z różnych regionów Kenii
wzięło udział w certyfikowanym
zawodowym szkoleniu w zakresie
ratownictwa na drogach. Działania
na rzecz kenijskiego pożarnictwa
realizowane były w ramach
zakontraktowanego na lata 2021-23
finansowania polskiego MSZ (Polska
pomoc). Jest to największy dotychczas
projekt polskiej pomocy rozwojowej
realizowany w Afryce Wschodniej.
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AFGANISTAN
Fundacja PCPM pomogła w
finansowaniu pobytu rodziny
z Afganistanu i operacji oraz
leczeniu 8-miesięcznego Adnana
z niewydolnością serca. Polskie
Centrum Pomocy Międzynarodowej
sfinansowało codzienne życie rodziny
afgańskiej w Polsce na czas leczenia
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dziecka w Śląskim Centrum Chorób
Serca w Zabrzu. Za środki ze zbiórki
zorganizowanej przez stronę pcpm.
org.pl/afganistan udało się opłacić
jedzenie, ubranie i najpotrzebniejsze
rzeczy, a także transport, by ułatwić
pobyt rodziny afgańskiej w Polsce.

DZIAŁALNOŚĆ
W POLSCE
W 2021 r. w Polsce Medyczny
Zespół Ratunkowy PCPM (EMT)
w ramach inicjatywy “Razem dla
Zdrowia” prowadził kursy pierwszej
pomocy medycznej podopiecznych
w 40 domach dziecka. Program
został przygotowany przez PCPM
przy współpracy z Fundacją Pankracy
i wsparciu Fundacji Citi Handlowy
im. Leopolda Kronenberga. Dzieci
z objętych szkoleniami placówek
opiekuńczo–wychowawczych na
terenie całej Polski uczyły się m.in.
jak postępować z ranami, jak zrobić
opatrunek, jak działać, gdy któryś
z kolegów czy koleżanek z grupy straci
przytomność, jak pomóc komuś, kto
się podtopił, zadławił lub zakrztusił.
Spotkania odbywały się w małych
grupach, dzięki czemu każdy uczestnik
mógł zadać pytanie i poćwiczyć pomoc
pod fachowym okiem instruktora.

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM
w ramach inicjatywy przeprowadził
również szkolenie przypominające
z zakresu pierwszej pomocy z użyciem
defibrylatora dla opiekunów
pracujących w placówkach.
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Pod koniec roku, w połowie
listopada Medyczny Zespół Ratunkowy
PCPM (EMT) przejął działania od
grupy “Medyków na Granicy” i udzielał
pomocy medycznej poza strefą
stanu wyjątkowego podczas kryzysu
humanitarnego na pograniczu polskobiałoruskim. Medycy z Fundacji
PCPM działali w małych zespołach
na 24-godzinnych dyżurach.
Dojeżdżali karetką do potrzebujących
i poszkodowanych osób, korzystając
w większości z wyposażenia
przekazanego nam przez osoby

prywatne i firmy (w tym, samochodów,
karetki, sprzętu). Zespół medyczny
PCPM korzystał także z własnych
zasobów, uzupełniając zapasy leków
czy środków opatrunkowych. By
wesprzeć zbieranie funduszy na
potrzebne środki medyczne dla
uchodźców na granicy, Fundacja
uruchomiła specjalną zbiórkę
pieniędzy.

Na początku 2021 roku na
podstawie certyfikacji WHO oraz
dzięki rekomendacji Państwowej Straży
Pożarnej (PSP), Medyczny Zespół
Ratunkowy PCPM został włączony
jako moduł reagowania kryzysowego
w skład Europejskiego Mechanizmu
Ochrony Ludności (European Civil
Protection Mechanism – EUCP).
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W 2021 roku PCPM dołączyło
do globalnego programu HERoS
(Health Emergency Response In
Interconnected Systems), którego
celem jest zwiększenie skuteczności
radzenia sobie z rozprzestrzenianiem
się Covid-19, poprzez wykorzystanie
do tego nowych technologii a tym
samym skuteczniejsze dbanie
o bezpieczeństwo pacjentów na
całym świecie. Inicjatywa zrzeszająca
międzynarodowe zespoły medyczne,
w tym Włoski Czerwony Krzyż
i Projekt Nadzieja, ma za zadanie
wypracowanie jak najskuteczniejszych
standardów skutecznego reagowania
kryzysowego na całym świecie.
HERoS tworzy i dostarcza rozwiązania
i wytyczne dla lepszego zarządzania
kryzysowego, koncentrując się na
medykach – osobach reagujących

na sytuacje kryzysowe w zakresie
zdrowia publicznego, by jak najlepiej
zadbać o ich potrzeby. Dzięki
eksperckiemu wsparciu medycy mogą
lepiej się samoorganizować, mądrze
koordynować działania i szybko
dopasowywać się do dynamicznie
zmieniającej się sytuacji. Aby osiągnąć
ten cel, HERoS wspiera innowacje
organizacyjne i techniczne, takie jak
wykorzystanie dronów przy dystrybucji
szczepionek. Projekt rozpisany jest na
okres od kwietnia 2020 do roku 2023.

W kwietniu 2021 roku PCPM
uruchomiło program współpracy
z małymi i średnimi przedsiębiorstwami
“Dobry Partner PCPM”, pozwalający
zaangażować się i wspierać konkretne
miejsca na świecie. Dzięki inicjatywie
przekazywane pieniądze mogą
trafić bezpośrednio np. na pomoc
dla obywateli Ukrainy, zapewnić
rok obiadów dla szkoły w Etiopii,
czy wesprzeć centrum dożywiania
w Gordhim w Sudanie Południowym.
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DOBRY PARTNER
PCPM
Dobry Partner PCPM to program,
który poprawia życie konkretnych
rodzin i społeczności dzięki współpracy
Fundacji PCPM z polskimi firmami.
Zakłada walkę z niedożywieniem
i poprawę dostępu do edukacji,
a także pomoc konkrtnym rodzinom
w sytuacjach kryzysowych. Został

stworzony z myślą o małych i średnich
firmach oraz jednoosobowych
działalnościach. Firma, która
przekazuje środki na wybrany przez
siebie projekty, ma realny wpływ na
sytuację w konkretnym miejscu na
świecie, wspiera konkretne osoby
w trudnym dla nich czasie.

W 2021 roku Dobrym Partnerem PCPM były 2 firmy:

NaviRisk – firma przekazała środki na
program dożywiania dzieci w szkole
podstawowej Selam Chora w Etiopii.
Rodzice dzieci z tej szkole to osoby
przesiedlone z powodu konfliktu,
klimatu czy braku pracy, większość
nie posiada stałego zatrudnienia.
Utrzymanie rodziny stanowi dla
nich wyzwanie, zwłaszcza w czasie
pandemii, gdy ceny żywności
w regionie wzrosły o ponad połowę.
Program dożywiania zapewnia posiłek
dla każdego dziecka, każdego dnia
zajęć. Bezpłatny posiłek to wsparcie
dla rodziców i motywacja dla dzieci,
by przychodzić do szkoły. Wcześniej
– mimo ogromnego zapotrzebowania
– szkoła w Debre Berham nie mogła
pozwolić sobie na stałe finansowanie
posiłków, a wielu rodziców
zmuszonych było przerwać edukację
dzieci i pozwalać, by te szły do pracy.
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Fredomatic – firma przekazała środki
na wsparcie działania Centrum
Dożywiania w Gordhim w Sudanie
Południowym. Fundacja PCPM
dostarcza tam co roku żywność
terapeutyczną, finansuje leki
i szczepienia. Dla mieszkańców okolicy
Gordhim jest jedynym miejscem,
gdzie mogą otrzymać bezpłatną
i specjalistyczną pomoc medyczną.
Niedożywienie jest głównym
powodem wizyt w Gordhim. Jego
skutki są najgroźniejsze dla karmiących
kobiet i dzieci poniżej pięciu lat. Takich
pacjentów jest najwięcej. Dzięki tej
współpracy udało się zakupić więcej
żywności terapeutycznej, która ratuje
życie i zdrowie.

T-MOBILE
POLSKA
T-Mobile Polska partnerem
strategicznym Medycznego Zespołu
Ratunkowego PCPM w kolejnym roku
Partnerstwo strategiczne obejmuje
działający w ramach Fundacji zespół
szybkiego reagowania, jedyny taki
w Polsce i jeden z 30 na świecie.
Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM
działa w ramach WHO i jest gotowy

do udzielania błyskawicznej pomocy
ratunkowej podczas kryzysów i klęsk
żywiołowych na całym świecie.
T-Mobile Polska, oprócz wsparcia
finansowego zapewniał organizacji
pomoc w komunikacji i dotarciu do
jak najszerszej liczby odbiorców,
organizując wspólnie akcje edukacyjne
i społeczne m.in. zajęcia z pierwszej
pomocy dla pracowników firmy.
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1 % dla Fundacji PCPM przeznaczany jest na niesienie pomocy, w szczególności
ofiarom konfliktów zbrojnych, kryzysów i klęsk żywiołowych, bez względu na
poglądy polityczne, kolor skóry, wyznanie czy orientację. 1 % podatku może zostać
przekazany na pomoc w Ukrainie, Libanie, Etiopii lub Sudanie Południowym.
Wpływy z 1 % prodatku stanowią istotną część finansowania naszych działań
pomocowych. Dzięki temu, że w formularzu PIT wpisany zostanie jest nasz nr KRS
0000259298 (dodatkowo formularz może zostać uzupełniony cel szczegółowy, np.
,,Ukraina” mamy środki na działania w poszczególnych miejscach, dla konkretnych
osób. Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania, wypełniając formularz PIT wpisz nasz
numer KRS 0000259298.
Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej jest organizacją pożytku
publicznego (KRS: 0000259298), udzielającą pomocy humanitarnej, rozwojowej,
ratunkowej poza granicami Polski.
KRS: 0000259298
Nr konta: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001
Przekaż 1% podatku na pomoc w Ukrainie. Wpisz nr KRS 0000259298 i cel
szczegółowy np. „Sudan Płd.” w odpowiednim miejscu formularza PIT.
Ukraina: niesiemy pomoc humanitarną. Wpisując cel szczegółowy „Ukraina”
przekażesz swój 1% podatku na nasze działania pomocowe dla mieszkanek
i mieszkańców Ukrainy.
Sudan Południowy: ratujemy życie i zdrowie niedożywionych dzieci, zapewniamy
żywność terapeutyczną w Centrum Dożywiania w Gordhim.
Liban: pomagamy uchodźcom z Syrii przetrwać czas z dala od ojczyzny. Naszą
pomoc kierujemy również do najbiedniejszych Libańczyków.
Etiopia: Prowadzimy stołówkę dla dzieci w szkole Salem Chora.
Nasz Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM przygotowany jest do natychmiastowej
reakcji w przypadku kryzysu humanitarnego lub klęsk żywiołowych na całym
świecie. Nasi wolontariusze: lekarze, ratownicy medyczni i pielęgniarki bez
zastanowienia ruszają z pomocą, by ratować słabszych. W 2021 roku nieśliśmy
pomoc podczas misji covidowych oraz na pograniczu polsko – białoruskim.
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Skontaktuj się

Fotografie

telefon +48 22 833 60 22

Archiwum PCPM

e-mail: info@pcpm.org.pl

pcpm.org.pl

pcpm.NGO

fundacjapcpm

fundacjapcpm
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