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Konflikt na wschodniej Ukrainie rozpoczął się w kwietniu 2014. Od tego czasu niemal 23 000 osób zostało rannych, 
zginęło zaś 9 700 osób. 3,8 mln ludzi wciąż potrzebuje natychmiastowej pomocy, 70% z nich to osoby starsze, 
kobiety i dzieci. Dane: OCHA, „2017 Humanitarian Needs Overview”, grudzień 2016

Zniszczenia wojenne w Słowiańsku, Ukraina, 2014. Fot. Adra

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-2017-humanitarian-needs-overview-hno


Najtrudniejsza jest obecnie sytuacja osób przebywających w regionie Donbasu, gdzie nadal prowadzone są działania zbrojne 
oraz w rejonach sąsiadujących, do których ucieka ludność cywilna. Przesiedlona ludność potrzebuje pomocy w zapewnieniu 
dostępu do żywności, środków czystości i higieny osobistej. W wyniku walk zaopatrzenie sklepów jest ograniczone, nie 
funkcjonują instytucje i organy administracji. Wstrzymane są pensje, renty i emerytury, co uniemożliwia zdobycie nawet 
podstawowych produktów.

Zniszczenia we wsi Siemionowka, Ukraina, 2015, fot. Jacek Marczewski/Agencja Gazeta



Ograniczony jest także dostęp do pomocy medycznej. Część szpitali i mniejszych placówek ochrony zdrowia nie 
funkcjonuje, pozostałe mają problemy z zaopatrzeniem w lekarstwa, sprzęt medyczny i brakiem personelu, a liczba 
pacjentów i pacjentek rośnie.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny zniszczony i opustoszały po ostrzale artyleryjskim., Słowańsk, Ukraina, sierpień 2014. 
Fot. PAH



PAH pomogła już ponad 35 000 osób. Było to możliwe dzięki wsparciu polskiego społeczeństwa. Po rozpoznaniu 
potrzeb lokalnej społeczności, przekazane nam środki finansowe przeznaczyliśmy na zakup niezbędnych artykułów. 

Szkolna sala gimnastyczna przeznaczona na magazyn żywności dostarczonej przez PAH. Zołotoje, sierpień 2014. Fot. 
PAH



Pierwszym etapem udzielania pomocy humanitarnej jest zaspokojenie najpilniejszych potrzeb poszkodowanej 
ludności. Jednym z podstawowych skutków kryzysów humanitarnych jest przemieszczanie się ludności lub 
uchodźstwo, czyli przekraczanie granic kraju. Często poszkodowane osoby zdane są na pomoc innych.

Dzieci rodzin, które w obawie o życie schroniły się w bursie szkolnej, Zołotoje, Ukraina, 2015. Fot PAH



W pierwszym roku prowadzenia projektów humanitarnych na Ukrainie PAH dystrybuowała artykuły żywnościowe, 
ciepłe koce, śpiwory, odzież, sprzęt AGD, środki czystości oraz higieny osobistej wśród rodzin, które opuściły swoje 
miejsca zamieszkania i przebywały w tymczasowych schronieniach.. Przekazała również przybory szkolne 
i sportowe dla szkół. Dodatkowo zaopatrzyła w leki, środki opatrunkowe i podstawowe artykuły chirurgiczne wiele 
szpitali, które ucierpiały na skutek ostrzału.

Dystrybucja artykułów nieżywnościowych, Krematorsk, 2015. Fot. PAH



Ograniczony dostęp do żywności jest jednym ze skutków konfliktów zbrojnych. Donieck to obszar pozostając poza 
kontrolą rządu ukraińskiego, władze sprawują tu separatyści. Sytuacja mieszkańców i mieszkanek jest szczególnie 
trudna ze względu ograniczone zaopatrzenie sklepów, zniszczoną infrastrukturę. Nie funkcjonują tu instytucje 
i organy administracji. Szczególnej opieki wymagają osoby starsze, samotne i chore. Często nie mają one wsparcia, 
nie posiadają środków na zakup artykułów żywnościowych lub nie są w stanie przygotować posiłków.

Stołówka w Doniecku, 2015, Ukraina. Fot. PAH



Jedna z ukraińskich stołówek, w których serwujemy ciepłe posiłki, Ukraina 2016,  fot. PAH. 

PAH od marca 2015, przy współpracy z lokalną organizacją, prowadzi projekt dożywiania w stołówkach 
w Doniecku. Obejmujemy nim osoby powyżej 60 roku życia, które nie posiadają stałego dochodu, nie mają 
wsparcia krewnych oraz cierpią z powodu problemów zdrowotnych. Dziennie wsparcie otrzymuje 3 000 osób. Koszt 
jednego posiłku to 4 PLN.



Uczniowie i uczennice Zespołu Szkół nr 28 w Toruniu w czasie gry „Głodni Wiedzy”, Toruń, 2015r.

Możecie pomóc Ukraińcom i Ukrainkom razem z nami! Zorganizujcie grę terenową w Waszej szkole 
i zaangażujcie kolegów i koleżanki w zbiórkę pieniędzy na projekty żywnościowe w Syrii i na Ukrainie. 
Potrzebujecie większego wyzwania? Wyjdźcie z działaniami w teren, możecie też zachęcić do pomocy lokalne 
przedsiębiorstwa. 


