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TEMAT LEKCJI:    „Ty wspierasz – my działamy!”  

AUTOR/KA:    Joanna Pankowska 

KOREKTA MERYTORYCZNA:  Łukasz Bartosik 

CZAS:     45 min 

HASŁA TEMATYCZNE:   kryzys humanitarny, pomoc humanitarna, pomaganie 

POZIOM EDUKACYJNY:  klasa 4-6 szkoły podstawowej 

CELE:  

1. OU zna pojęcie kryzysu humanitarnego 

2. OU zna pojęcie pomocy humanitarnej i rozumie dlaczego jest ona czasem niezbędna 

3. OU umie wskazać kolejne kroki pomocy humanitarnej. 

4. OU rozumie jak może wspierać pomoc humanitarną.  

 

ODWOŁANIA DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ: 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 

Cele kształcenia, Wymagania ogólne: 

IV. Zainteresowanie problematyką społeczną. Uczeń ma nawyk dociekania w kontekście społecznym –zadaje pytania „dlaczego 

jest tak, jak jest?” i „czy mogłoby być inaczej?” oraz próbuje odpowiedzieć na te pytania. 

Treści nauczania –wymagania szczegółowe: 

7. Problemy ludzkości  

4) opowiada o przejawach nędzy na świecie oraz formułuje własną opinię o działaniach pomocowych podejmowanych przez 

państwa lub organizacje pozarządowe; 

5) wyjaśnia na przykładach przyczyny i następstwa konfliktów zbrojnych na świecie 

ETYKA 

Cele kształcenia, Wymagania ogólne: 

I. Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, powinności moralnych oraz wobec różnych sytuacji życiowych. 

III. Przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej ich hierarchizacji 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT WARSZTATU MOŻNA ZNALEŹĆ  

W broszurze o pomocy humanitarnej "Niosę Pomoc" http://bit.ly/niose_pomoc 

http://bit.ly/niose_pomoc
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CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM LEKCJI? 

 Plakat : „Ty wspierasz – my działamy.” (w wersji wielkoformatowej można zamówić tutaj: http://bit.ly/kampaniaPAH_zapisy  lub skorzystać 

z załącznika nr. 2 w wersji wydrukowanej lub wyświetlonej na ekranie) 

 Wydrukować karty zadań (Załącznik nr. 1) 

 Rzutnik lub ekran i prezentacja (Załącznik nr. 3) 

 Filmik „Apelujemy o pomoc dla ludzi z Wenezueli!” www.youtube.com/watch?v=dLiBqE1aBt4  (czas: 1:11 min.) 

 

Uwaga! Przed przeprowadzeniem tego warsztatu zapoznaj się animacją http://bit.ly/animacja_jak_mowic oraz z publikacją „Jak mówić o większości 

świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa” dostępną na stronie: www.pah.org.pl/dokumenty/#materialy-edukacyjne . Jeżeli jest taka 

możliwość, zawieś w sali polityczną mapę świata.   

 

Scenariusz może być modyfikowany przez osobą prowadzącą. Należy jednak pamiętać, aby postawione cele były zrealizowane a przekazy zgodne 

z wartościami edukacji globalnej i Kodeksem ds. obrazów i przesłań dot. krajów globalnego południa. – więcej informacji w publikacji powyżej.   

 

UŻYTE SKRÓTY: 

OP – osoba prowadząca  OU – osoby uczestniczące  

Czas Cel metody Opis metody Potrzebne materiały  

(np. flipczart, link do 

filmu, załącznik nr…) 

Uwagi i warianty ćwiczenia 

Na co należy zwrócić uwagę?  

5 min  Standardowe czynności rozpoczynające lekcję.   

5 min Wprowadzenie do 

tematyki zajęć 

 

OU zna pojęcie 

OP zadaje pytania, a OU odpowiadają: 

 Kiedy ludzie potrzebują pomocy? 

 Czym jest kryzys?  

 A czym kryzys humanitarny? 

  Pomoc potrzebna jest wtedy, gdy trzeba 

ratować życie i zdrowie ludzkie, zagrożone 

w wyniku kryzysów humanitarnych. Kryzysy 

te są albo następstwem katastrof naturalnych, 

http://bit.ly/kampaniaPAH_zapisy
http://www.youtube.com/watch?v=dLiBqE1aBt4
http://bit.ly/animacja_jak_mowic
http://www.pah.org.pl/dokumenty/#materialy-edukacyjne
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kryzysu humanitarnego 

 

OP wyjaśnia pojęcie kryzysu humanitarnego.  

 

albo też działalności człowieka, w tym 

konfliktów zbrojnych. 

 

10 min OU zna pojęcie 

pomocy humanitarnej i 

rozumie dlaczego jest 

ona czasem niezbędna. 

 

Nawiązując do wprowadzającej rozmowy, OP prosi OU 

o samodzielne wykonanie ćw. nr 1 z karty pracy. Po  

wspólnym przeczytaniu prawidłowych odpowiedzi OP 

zadaje pytania OU sprawdzające rozumienie tekstu, na 

przykład: 

 Dlaczego niektóre kraje nie radzą sobie w 

przypadku kryzysu? 

 Czym jest pomoc humanitarna? 

 Jakie znacie przykłady działań w ramach 

pomocy humanitarnej? 

 Gdzie na świecie obecnie udzielana jest pomoc 

humanitarna? 

Załącznik nr 1 karta 

pracy ćw. nr 1 

Pomoc humanitarna to działania 

prowadzone w celu udzielenia pomocy 

ludności w trudnej sytuacji, zwłaszcza gdy 

odpowiedzialne władze i służby nie mogą 

albo nie chcą takiej pomocy udzielić. 

Przykłady pomocy humanitarnej to m.in.: 

dostarczanie wody, jedzenia, odbudowa 

domów, szkół, szpitali, dróg, pomoc 

medyczna. Najczęściej jest realizowana 

przez międzynarodowe organizacje. 

 5 min OU umie wskazać 

kolejne kroki pomocy 

humanitarnej. 

Nawiązując do tego czym jest pomoc humanitarna OP 

prosi OU o samodzielne lub w parach uzupełnienie ćw. 

nr. 2 z karty pracy. Następuje wspólne omówienie 

prawidłowej kolejności i zaprezentowanie plakatu.  

 

 

Załącznik nr 1: karta 

pracy ćw. nr 2 

Załącznik nr 2: plakat 

(Jeżeli OP posiada plakat 

w wersji 

wielkoformatowej można 

przykleić go na tablicy 

lub położyć pośrodku, w 

przeciwnym razie 

wyświetlić na ekranie) 

Prawidłowa kolejność: 

1. Gdzieś na świecie ma miejsce katastrofa 

naturalna lub wojna.  

2. Sprawdzamy co się dzieje i czego ludziom 

potrzeba. 

3. Przekazujemy rzetelne informacje do 

mediów. 

4. Zaczynamy współpracę z innymi 

organizacjami. 

5. Tworzymy plan pomocy. 

6. Dajemy Ci znać na co potrzebna jest pomoc. 

7. Ty przeprowadzasz zbiórkę. 

8. Twoje pieniądze inwestujemy w plan 
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pomocy. 

9. Sprawdzamy jak działa nasza wspólna 

pomoc! 

10. Jesteśmy na bieżąco z potrzebami osób 

dotkniętych katastrofą lub wojną. 

10 min OU umie wskazać 

kolejne kroki pomocy 

humanitarnej i rozumie 

jak może wspierać 

pomoc humanitarną.  

 

Korzystając z prezentacji, OP pokazuje kolejne etapy 

pomocy na przykładzie działań PAH. Przechodząc do 

kolejnych slajdów OP nawiązuje do plakatu, wskazując, 

w którym etapie pomocy obecnie jesteśmy. 

Załącznik nr 3: 

prezentacja 

 

Każdy krok posiada dwa slajdy, na 

pierwszym znajduje się zdjęcie, a na 

kolejnym zdjęcie z omówieniem. OP prosi 

OU o głośne nazwanie kroku zanim 

przejdzie do slajdu z omówieniem, a 

następnie czyta omówienie na głos lub prosi 

o to kolejne OU.  

5 min OU rozumie jak może 

wspierać pomoc 

humanitarną. 

OP pokazuje filmik „Apelujemy o pomoc dla ludzi z 

Wenezueli!” a następnie zadaje OU pytania: 

 Gdzie nagrany był filmik? 

 Co dzieje się obecnie w tym miejscu? 

 Który moment procesu pomocy widzimy na 

nagraniu? 

 O co apeluje pracowniczka PAH na nagraniu? 

Filmik  

www.youtube.com/watc

h?v=dLiBqE1aBt4 

(czas: 1:11 min.) 

 

5 Podsumowanie i 

utrwalenie informacji. 

W ramach podsumowania i utrwalenia OP zadaje 

pytania, a OU odpowiadają: 

 Co oznacza pojęcie „kryzys humanitarny”? 

 Co oznacza pojęcie „pomoc humanitarna”? 

 Jak my możemy wspierać działania organizacji 

humanitarnych? 

Załącznik nr 2: plakat Przy omawianiu ostatniego pytania OP 

powinna podkreślić, że wsparcie może 

polegać nie tylko na zbiórkach pieniężnych, 

ale też na szerzeniu wiedzy o kryzysie i 

potrzebie pomocy.  

Pomóż nam tworzyć jeszcze lepsze materiały i wypełnij ankietę: http://bit.ly/ocen_materialy_PAH 

https://www.youtube.com/watch?v=dLiBqE1aBt4
https://www.youtube.com/watch?v=dLiBqE1aBt4
http://bit.ly/ocen_materialy_PAH


1. Przeczytaj tekst i dowiedz się, co się dzieje kiedy dochodzi do kryzysu humanitarnego. Uzupełnij luki wyrazami z ramki. 

Kiedy dochodzi do kryzysu, mieszkańcy oczekują pomocy od _ _ _ _ _ i działających w kraju służb. Im szybciej zostanie ona 

udzielona, tym większe są szanse na _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  liczby ofiar i skali zniszczeń.  

Rządy biedniejszych państw często nie mają środków na utrzymanie skutecznych służb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Inne kraje 

nawiedzane są przez _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  o zbyt dużej sile, by mogły sobie z nimi samodzielnie poradzić.  

Kiedy tego rodzaju sytuacje mają miejsce, społeczność _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych  

i organizacje takie jak Polska Akcja Humanitarna wspólnie działają, by zapewnić _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ odpowiednią pomoc.  

Taką pomoc nazywamy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

 

2. Uzupełnij pola zdaniami z ramki. Poznaj kroki pomocy humanitarnej! 

 

 

 

 

 

 

 

 

RZĄDU   ZMNIEJSZENIE   RATOWNICZYCH   KATASTROFY   MIĘDZYNARODOWA   POSZKODOWANYM HUMANITARNĄ 

 Ty przeprowadzasz zbiórkę.  

 Twoje pieniądze zamieniamy na pomoc. 

 Sprawdzamy co się dzieje i czego ludziom potrzeba. 

 Zaczynamy współpracę z innymi organizacjami. 

 Sprawdzamy jak działa nasza wspólna pomoc! 

 Tworzymy plan pomocy. 

 Gdzieś na świecie ma miejsce katastrofa naturalna 

lub wojna. 

 Dajemy Ci znać na co potrzebna jest pomoc. 

 Przekazujemy rzetelne informacje do mediów. 

 Jesteśmy na bieżąco z potrzebami osób dotkniętych 

katastrofą lub wojną. 









Gdzieś na świecie ma miejsce katastrofa lub wojna

O kryzysie humanitarnym mówimy wtedy, kiedy 
mamy do czynienia ze zdarzeniem stanowiącym 
krytyczne zagrożenie dla zdrowia, 
bezpieczeństwa i dobrobytu danej społeczności 
lub innej grupy ludzi, zwykle na rozległym 
obszarze. 

Na zdjęciu widzimy zniszczenia na Filipinach, 
gdzie w 2013 uderzył tropikalny tajfun. Niektóre 
miasta, np. Tacloban zostały zniszczone w 80%.

Filipiny, listopad 2013
Fot. Reuters/ Erik De Castro





Sprawdzamy co się dzieje i czego ludziom 
potrzeba.

Udzielanie pomocy w regionach kryzysowych 
wiąże się ze ściśle określonymi kompetencjami. 
Praca pracownika czy pracowniczki humanitarnej 
to nie hobby, a zawód wymagający odpowiednich 
kwalifikacji.

Na zdjęciu widzimy pracowników PAH 
rozmawiających z mieszkańcami Sudanu 
Południowego. Podczas takich rozmów poznajemy 
potrzeby osób, które mają być objęte pomocą. 

Sudan Południowy, 2017
Fot. PAH





Przekazujemy rzetelne informacje do mediów.

Media i ludzie je reprezentujący odkrywają 
ogromną rolę w opowiadaniu o kryzysach 
humanitarnych.  Zainteresowanie mediów danym 
kryzysem decyduje w bardzo dużym stopniu o tym, 
jak i czy nasze społeczeństwo zaangażuje się na 
rzecz potrzebujących, w tym również, ile pieniędzy 
zbiorą organizacje humanitarne, takie jak PAH, na 
pomoc ofiarą kryzysów. 

Na zdjęciu widzimy pracowniczkę PAH 
nagrywającą wypowiedź syryjskiego chłopca.

Syria, marzec 2013
Fot. Maciej Moskwa/Testigo/Documentary





Zaczynamy współpracę z innymi organizacjami.

Pomocy nigdy nie udziela tylko jedna organizacja 
albo kraj. W celu dostarczenia pomocy w sposób 
najbardziej odpowiadający potrzebą i aby nie 
dublować swojej pracy, organizacje humanitarne 
współpracują ze sobą, często realizując wspólne 
projekty pomocowe. Czasem pomocy udziela się 
poprzez organizacje lokalne – nie ma wtedy 
konieczności wysyłania do pracy osób z Polski. 

Na zdjęciu widzimy pracowniczkę PAH oraz 
Caritas Polska rozmawiające z mieszkankami 
Jemenu.

Jemen, Dżibuti, grudzień 2018
Fot. PAH





Tworzymy plan pomocy

Wiele osób uważa, że pomoc humanitarna to 
ciężka praca fizyczna („ręczne kopanie studni”) 
lub ekscytująca przygoda w odległych rejonach 
świata. Niewiele to ma wspólnego z 
rzeczywistością. 

Zadaniem pracownika lub pracowniczki 
humanitarnej jest koordynacja wykonania projektu, 
kierowanie zespołem inżynierów/ek oraz 
kontrolowanie finansów.

Na zdjęciu widzimy Małgorzatę Markert, szefową 
misji PAH w Sudanie Południowym przy pracy. 

Sudan Południowy, maj 2015
Fot. Maciej Moskwa/Testiego Documentary





Dajemy Ci znać na co potrzebna jest pomoc

Pomaganie to również wiedza. Pomoc, z czego nie 
wszyscy zdają sobie sprawę, może poniżyć 
drugiego człowieka. Dlatego musimy wiedzieć jak 
najwięcej o osobach, którym chcemy pomóc – kim 
są, jakie są ich zwyczaje, jaka pomoc jest im 
naprawdę potrzebna. Ważne jest też, aby 
pokazując osoby potrzebujące lub pisząc o nich, 
dbać o ich godność, co jest szczególnie ważne w 
przypadku zdjęć.

W szerzeniu tych informacji pomagają media 
społecznościowe. Organizację takie jak PAH, 
codziennie informują na swoich profilach  w 
mediach społecznościowych o bieżących 
potrzebach i efektach pomocy.  
www.facebook.com/PolskaAkcjaHumanitarna
www.instagram.com/PolskaAkcjaHumanitarna

Post na Facebookowym fanpageu PAH

http://www.facebook.com/PolskaAkcjaHumanitarna
http://www.instagram.com/PolskaAkcjaHumanitarna




Ty przeprowadzasz zbiórkę

Na każdym ze spotkań rodzinnych lub ze 
znajomymi, na chrzcinach, urodzinach lub przy 
innych okazjach możesz zbierać pieniądze na 
wsparcie organizacji humanitarnych takich jak 
PAH. Możesz też to robić w szkole – m.in. w takiej 
akcji jak Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc. 

Jeśli wszyscy, wśród których zbierasz są Twoimi 
bliskimi znajomymi nie musisz rejestrować zbiórki. 
Po prostu zbieraj, a później przekaż dochód ze 
zbiórki wybranej organizacji.  Jeśli jednak chcesz 
zbierać wśród nieznajomych w miejscu 
publicznym, potrzebne będzie dopełnienie kilku 
formalności. Organizacje z radością Ci w tym 
pomogą. 

Post z profilu PAH na portalu Instagram





Twoje pieniądze zamieniamy na pomoc

Najlepszą praktyką dostarczania artykułów 
pierwszej potrzeby jest ich zakup w kraju lub 
regionie wystąpienia katastrofy. Jest to po pierwsze 
na ogół dużo tańsze. W ten sposób również 
wspieramy miejscową gospodarkę. Lokalne 
produkty są również najlepiej znane i 
akceptowane przez dotkniętą katastrofą 
społeczność

Inną równie istotną sprawą jest włączanie 
miejscowej ludności w organizowanie pomocy. Dla 
organizacji humanitarnej to w zasadzie warunek, 
aby pomoc została udzielona w najbardziej 
skuteczny sposób, a dla poszkodowanych 
podkreślenie ich godności i podmiotowości. 

Sudan Południowy, maj 2015
Fot. Maciej Moskwa/ Testiego Documentary





Sprawdzamy jak działa nasza wspólna pomoc

Częścią każdej akcji niesienia pomocy jest jej 
ewaluacja. Podczas niej oceniane jest czy pomoc 
została dobrze udzielona, odpowiadała temu, co 
potrzebowali ludzie i czy była efektywna i zgodna z 
zasadami. 

Na zdjęciu widzimy mieszkanki wyspy Bantayan, 
które prezentują plakat z podziękowaniem dla 
Polaków i Polek, którzy podczas zbiórki publicznej w 
latach 2013-14 przekazali Filipińczykom i Filipinkom 
środki na pomoc w odbudowaniu ich domów. W 
ciągu 9 miesięcy obecności na Filipinach PAH 
przeprowadziła dystrybucję materiałów 
budowlanych dla 946 najbardziej potrzebujących 
rodzin i zorganizowała szkolenia zawodowe dla 
100 stolarzy, a także odbudowała szkołę średnią w 
Santa Fe dla 1000 uczniów i uczennic.  

Filipiny 2014
Fot. YPDR





Jesteśmy na bieżąco z potrzebami osób dotkniętych 
katastrofą lub wojną.

Priorytety pomocy zmieniają się z czasem. Na 
początku najważniejsze jest zapewnienie dostępu 
do wody, żywności, schronienia, pomocy 
medycznej i psychologicznej. Gdy te potrzeby są 
już zaspokojone, można przejść do odbudowy 
domów, dróg, szpitali i szkół, a także do szkoleń i 
innych projektów, które stanowią inwestycję w 
przyszłość osób dotkniętych katastrofą lub wojną. 

Jemen, Dżibuti, grudzień 2018
Fot. PAH


