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„Zanim wyślesz paczkę z pomocą – zastanów się!”
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45 min
pomoc humanitarna, pomaganie, pomoc
klasa 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe
1. OU zna pojęcie pomocy humanitarnej
2. OU rozumie wielość aspektów, które należy wziąć pod uwagę przy pomaganiu
3. OU rozumie jak może odpowiedzialnie wspierać pomoc humanitarną.

ODWOŁANIA DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
Etyka
I. Kształtowanie wrażliwości aksjologicznej i refleksyjności
2. Rozwijanie empatii.
II. Człowiek wobec innych ludzi. Uczeń:
4. wie, że w szczególny sposób należy okazywać szacunek i wyrozumiałość osobom starszym (seniorom), słabszym, potrzebującym
pomocy;
Kształcenie ogólne: formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT WARSZTATU MOŻNA ZNALEŹĆ
W broszurze o pomocy humanitarnej "Niosę Pomoc" http://bit.ly/niose_pomoc
CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM LEKCJI?
 Plakat : „Zanim wyślesz paczkę z pomocą – zastanów się.” (w wersji wielkoformatowej można zamówić tutaj:
http://bit.ly/kampaniaPAH_zapisy lub skorzystać z załącznika nr 1 w wersji wydrukowanej lub wyświetlonej na ekranie)
 Wydrukować
o Załącznik nr 2: Tekst „Zanim wyślesz paczkę z pomocą” (tyle ile OU)
o Załącznik nr 3: Polecenia do pracy w grupach (jedna sztuka)
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Rzutnik, komputer, głośniki
o Prezentacja zdjęć PAH z działań w Somalii [w:] www.pah.org.pl/dokumenty/#materialy-edukacyjne
o Film „Transfery pieniężne w Somalii” (należy włączyć polskie napisy) www.youtube.com/watch?v=bZC9ZOceM1M&t
o Film „Afryka dla Norwegii” (należy włączyć polskie napisy) www.youtube.com/watch?v=oJLqyuxm96k

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

Czas

Cel metody

5 min
5 min

OU – osoby uczestniczące

Opis metody

Potrzebne materiały
(np. flipczart, link do
filmu, załącznik nr…)

Uwagi i warianty ćwiczenia
Na co należy zwrócić uwagę?

Standardowe czynności rozpoczynające lekcję.
Wprowadzenie do
tematyki zajęć
OU zna pojęcie
pomocy humanitarnej

OP prosi OU aby w parach lub trójkach odpowiedzieli na
pytania:
 Co oznacza słowo „pomagać”? Jak
wytłumaczylibyście/łybyście to pojęcie kolegom
i koleżankom?
 W jakich sytuacjach ludzie potrzebują pomocy?
Czy we wszystkich miejscach na świecie
potrzebują takiej samej pomocy?

Ważnym jest aby podczas dzielenia się
odpowiedziami z pracy w mniejszych
grupach OP nie oceniała wypowiedzi OU.
Należy pozwolić wypowiedzieć się
wszystkim chętnym i przyzwolić na sprzeczne
opinie bez wskazywania „prawidłowej”
odpowiedzi.
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Pomoc
humanitarna
to
działania
prowadzone w celu udzielenia pomocy
ludności w trudnej sytuacji, zwłaszcza gdy
odpowiedzialne 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.

Czy ważniejsza są intencje osoby pomagającej
czy efekt jej działań?
Po kilku minutach, gdy rozmowy ucichną, OP prosi OU o
podzielenie się swoimi definicjami i przemyśleniami.
A następnie na forum zadaje kolejne pytanie:
 Czym jest pomoc humanitarna?
 W jakich sytuacjach jest udzielana?
 W jakich krajach jest ona obecnie udzielania?
OP podsumowuje wypowiedzi lub jeżeli odpowiedź nie
padła wyjaśnia pojęcie pomocy humanitarnej.
10 min

OU rozumie wielość
aspektów, które należy
wziąć pod uwagę przy
pomaganiu

Następnie dzieli OU na 3 grupy, każda z grup otrzymuje Załącznik nr 3: Polecenia
polecenie na kartce (Załącznik nr 2). Grupy do pracy w grupach
przygotowują swoje odpowiedzi, a następnie odgrywają
scenkę rozmowy telefonicznej.

10 min

OU rozumie wielość
aspektów, które należy
wziąć pod uwagę przy
pomaganiu

OP rozdaje OU tekst załącznika nr 2 i prosi o
samodzielne przeczytanie.
Gdy wszyscy skończą OP prezentuje plakat „Zanim
wyślesz paczkę z pomocą – zastanów się” i na głos czyta
kolejne pytania zawarte na plakacie, pytając przy
każdym z nich OU o to czego się dowiedziały z
przeczytanego tekstu na ten temat.

5 min

OU rozumie jak może
wspierać pomoc
humanitarną.

Załącznik nr 2: Tekst
„Zanim wyślesz paczkę z
pomocą”
Załącznik nr 1: Plakat
„Zanim wyślesz paczkę z
pomocą – zastanów się.”

OP nawiązując do zakończonej dyskusji tłumaczy, że te Załącznik nr 4:
wszystkie aspekty pomocy nie oznaczają że nie Prezentacja zdjęć PAH z
powinniśmy wcale pomagać.
działań w Somalii
Na rzutniku OP pokazuje prezentację zdjęć PAH z
działań w Somalii.

Ważnym jest aby OP podkreśliła w tym
miejscu lekcji, że nie każda paczka z pomocą
jest zła i na pewno występują takie sytuacje
w których zbiórka rzeczy będzie adekwatną
pomocą (np. Szlachetna Paczka, zbiórki
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Po prezentacji OP pyta OU, jak można pomóc jeżeli nie
wysyłając paczkę?
Po zebraniu pomysłów z sali OP podsumowuje pomysły i
podkreśla trzy sposoby, które znajdują się na plakacie:
1. Szerzenie informacji o potrzebnej pomocy.
2. Zbiórka pieniędzy, która zostanie spożytkowana na
zakup potrzebnych rzeczy na miejscu lub bezpośrednie
transfery pieniężne.
3. Wspieranie organizacji na miejscu – takich, które znają
lokalny kontekst i nie będą jechać w nieznane sobie
miejsce.
5 min

5 min

OU rozumie wielość
aspektów, które należy
wziąć pod uwagę przy
pomaganiu

Podsumowanie

rzeczy dla uchodźców i uchodźczyń
mieszkających w Polsce itp.). Warto jednak
podkreślić, że w pomocy humanitarnej
odeszło się już raczej od zbiórek rzeczowych
na rzecz zbiórek pieniężnych z powodu
wszystkich aspektów wymienionych na
plakacie i czytanym tekście.
Ewolucję działań pomocowych PAH można
prześledzić na interaktywnej stronie:
www.pah.org.pl/pierwsze25lat

OP pokazuje krótki filmik z YouTube, który wyjaśnia
metodę transferów pieniężnych jako rodzaj udzielanej
pomocy. Po wyświetleniu filmiku, OP zadaje OU pytania:
 Na czym polegają metoda pomagania
zaprezentowana w filmie?
 Co sądzicie o takim sposobie pomagania?

Film (należy
polskie napisy)

włączyć

Nawiązując do treści filmiku o transferach OP podkreśla
aspekt godności osób, którym pomagamy. Podsumowując
wszystko to co się wydarzyło na lekcji, jeszcze raz
przechodząc przez treści zawarte na plakacie.
Jeżeli na koniec zajęć zostanie wystarczająca ilość czasu,
warto w ramach podsumowania pokazać film z YouTube
„Afryka dla Norwegii”, który pokazuje w karykaturalny
sposób mechanizmy złej pomocy humanitarnej.

Załącznik nr 1: Plakat
„Zanim wyślesz paczkę z
pomocą – zastanów się.”

www.youtube.com/watch?v
=bZC9ZOceM1M&t

(czas: 1:28 min.)

Film (należy włączyć
polskie napisy)
www.youtube.com/watc
h?v=oJLqyuxm96k
(czas: 3:44 min)

Pomóż nam tworzyć jeszcze lepsze materiały i wypełnij ankietę: http://bit.ly/ocen_materialy_PAH
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Zanim wyślesz paczkę z pomocą
Wielu z nas jako najbardziej namacalną formę pomocy postrzega darowizny rzeczowe. Jeśli są one przekazywane w
odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie (czyli w określonych, ustalonych wcześniej na podstawie rekonesansu: ilości,
jakości i rodzaju) oraz dystrybuowane zgodnie z potrzebami i systemem stworzonym przez specjalistów na miejscu, mogą
stanowić niezwykle ważny i cenny element odpowiedzi humanitarnej. Jeżeli jednak tak się nie dzieje, dary takie generują
koszty i stwarzają poważny problem dla lokalnych struktur zaangażowanych w pomoc, które i tak w sytuacjach
kryzysowych obciążone są do granic możliwości. Zbyt duży napływ nieodpowiednich darowizn może prowadzić nawet do
paraliżu całego systemu pomocy w miejscach dotkniętych kataklizmami.
Przykładem może być tutaj tzw. „drugie tsunami”, jak na Sri Lance nazwano falę darowizn leków i środków medycznych.
Zalała ona wręcz wyspę po kataklizmie, który nawiedził Azję w grudniu 2004 roku. Pierwsze, prawdziwe tsunami
pozostawiło po sobie wiele tysięcy ofiar i rannych. Ci, którzy odnieśli rany, po kilku tygodniach wydobrzeli, jednak przez
kolejnych pięć miesięcy wyspa była „bombardowana” setkami samolotów wypełnionych po brzegi darowiznami leków ze
wszystkich stron świata. Leków niewiadomego pochodzenia, opisanych we wszystkich językach globu, przeterminowanych,
napoczętych, nieadekwatnych do sytuacji. Ogromne ilości darowizn czopowały system logistyczny, generując koszty,
zajmując coraz to większe przestrzenie magazynowe i angażując siły wolontariuszy, jakże potrzebnych przy innych
zajęciach. Co więcej, Sri Lanka ma własny przemysł farmaceutyczny, który nie ucierpiał podczas tsunami. Łatwo zgadnąć,
jak napływ takiej ilości darmowych leków odbił się na tej branży. Nietrudno też wyobrazić sobie ogromne koszty utylizacji,
jakie musiał ostatecznie ponieść rząd Sri Lanki, aby pozbyć się niechcianych darów.
Jeśli w odruchu serca otwieramy naszą szafę, apteczkę czy lodówkę, chcąc podarować kilka zużytych koszul, wysłużony
ekspres do kawy czy trochę zdezelowaną zabawkę, widzimy oczami wyobraźni ofiarę katastrofy, która te rzeczy przyjmuje
z zadowoleniem, bo przecież jeszcze mogą się jej jeszcze przydać. Czego już zazwyczaj nie widzimy, to tysięcy ludzi
darujących równie wysłużone, nie bardzo w tym momencie przydatne sprzęty, setek samolotów czy ciężarówek muszących
zawieźć te rzeczy do potrzebujących i kilku osób próbujących na miejscu zajmować się magazynami zapchanymi wszystkim
i niczym. Z takim problemem borykają się pracownicy humanitarni przy każdej większej katastrofie.
Dla odbiorcy, czyli np. lokalnych władz, najbardziej dotkliwym problemem stwarzanym przez napływające,
nieposegregowane i nienadające się do użytku dary są ogromne nakłady pracy, czasu i finansów, jakie muszą być
przeznaczone na przyjęcie, magazynowanie, segregację i w końcu utylizację „pomocy”. Ponieważ w każdej sytuacji
kryzysowej istnieje ogromny deficyt zarówno rąk do pracy, jak i czasu oraz środków finansowych, dary zazwyczaj kumulują
się, a przydatne jeszcze rzeczy giną w stosach przedmiotów nienadających się absolutnie do niczego. Nawet w przypadku
tej pierwszej kategorii niezbędny jest ogromny wysiłek logistyczny i finansowy (często przekraczający wartość darowizny),
zanim ofiarowane rzeczy w końcu trafią do beneficjentów. Z kolei każde niepełnowartościowe ubranie czy dar rzeczowy
to przecież nic innego jak śmieć i dodatkowy problem wwożony na miejsce katastrofy. Śmieć, który tak naprawdę, zanim
trafi na wysypisko, pochłonie jeszcze energię ludzką i pieniądze, których na miejscu katastrofy bardzo brakuje.
Oczywiście czasami przekazanie darów rzeczowych na teren katastrofy jest uzasadnione. Bywa tak w przypadku, gdy jest
odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie płynące od beneficjentów, a zdobycie pomocy na miejscu (np. przez lokalne
zakupy) jest niemożliwe lub wielokrotnie kosztowniejsze niż transport.
Co zatem robić, aby pomagać mądrzej? Warto pamiętać, że najbardziej efektywną formą pomocy jest przekazanie
środków pieniężnych organizacjom pomocowym (takim jak np. Polska Akcja Humanitarna, która zasadniczo nie przyjmuje
darów rzeczowych). Organizacje, dysponując funduszami, są w stanie zapewnić poszkodowanym pomoc najbardziej im w
danej chwili potrzebną, czy będą to ubrania, żywność, pasza dla zwierząt, opał, czy materiały budowlane. Dostarczone w
ten sposób dary najlepiej trafiają w potrzeby, gdyż ich zakup jest zazwyczaj uzgadniany z samymi poszkodowanymi lub
ich reprezentantami. Tak pozyskana pomoc wykorzystana będzie w stu procentach, co nie nałoży na beneficjentów
obowiązku i kosztów utylizacji zbędnych środków. Dzięki wsparciu finansowemu organizacje mogą pozyskiwać artykuły
pomocowe na miejscu lub w pobliżu poszkodowanych terenów, co wzmacnia lokalną ekonomię (cierpiącą w wyniku
kataklizmu) oraz eliminuje koszty transportu i magazynowania.

GRUPA 1.
Wyobraźcie sobie, że pracujecie w Polskiej Akcji Humanitarnej i do biura Fundacji dzwoni telefon. Po odebraniu słyszycie
taki komunikat:
- Dzień dobry, ja dzwonię z Szkoły Podstawowej nr 15190. Zrobiliśmy zbiórkę pluszaków dla dzieci w Afryce, możemy
to do Państwa podrzucić do biura, żebyście przy okazji zabrali?
Biorąc pod uwagę, że PAH nie przyjmuje darów rzeczowych, przygotujcie odpowiedź odmawiającą przyjęcia tych
przedmiotów, tak aby nie zniechęcić osoby dzwoniącej do pomagania. Podczas argumentowania odmowy, musicie użyć
następujących słów:





Potrzebne
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Magazyn
Czas






Transport
Pozostałe
Lokalnie
Śmieci

____________________________________________________________________________________________

GRUPA 2.
Wyobraźcie sobie, że pracujecie w Polskiej Akcji Humanitarnej i do biura Fundacji dzwoni telefon. Po odebraniu słyszycie
taki komunikat:
- Dzień dobry, Jan Kowalski, firma Lekomax. My mamy 30 kg leków, które chcielibyśmy dać dla potrzebujących.
Biorąc pod uwagę, że PAH nie przyjmuje darów rzeczowych, przygotujcie odpowiedź odmawiającą przyjęcia tych
przedmiotów, tak aby nie zniechęcić osoby dzwoniącej do pomagania. Podczas argumentowania odmowy, musicie użyć
następujących słów:
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GRUPA 3.
Wyobraźcie sobie, że pracujecie w Polskiej Akcji Humanitarnej i do biura Fundacji dzwoni telefon. Po odebraniu słyszycie
taki komunikat:
- Dzień dobry, robiliśmy z rodziną wiosenne porządki i mamy kilka worków niepotrzebnych ubrań, które chcielibyśmy
oddać dla potrzebujących w Afryce.
Biorąc pod uwagę, że PAH nie przyjmuje darów rzeczowych, przygotujcie odpowiedź odmawiającą przyjęcia tych
przedmiotów, tak aby nie zniechęcić osoby dzwoniącej do pomagania. Podczas argumentowania odmowy, musicie użyć
następujących słów:
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