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Rosja rozpoczęła 
inwazję na Ukrainę, 
atakami z południa, 
wschodu i od 
północy, z terytorium 
Białorusi.



WOJNA TRWA 
OD 2014 ROKU 

Luty – aneksja Krymu 
przez Rosję 

Kwiecień – agresja na 
wschodzie Ukrainy –
powstaje nieuznawana na 
arenie międzynarodowej 
Ługańska Republika 
Ludowa oraz Doniecka 
Republika Ludowa

oprac. graf. Andrij Fil, e-globalna.edu.pl 



Ludzie zmuszeni byli do opuszczenia swoich domów 
w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia w innych 
częściach kraju. 

Ludzie uciekający przed wojną muszą zrezygnować 
ze swojego dotychczasowego życia – nie mają pracy 
i pieniędzy. Brakuje im najbardziej podstawowych 
produktów (jedzenia, ciepłych ubrań). 

Jedną z najwrażliwszych grup są dzieci, dla których 
wojna jest ogromną traumą. Potrzebują wsparcia 
psychologicznego, a także możliwości nauki i 
rozwoju. W trudnej sytuacji są również ludzie starsi, 
którym trudno jest zadbać o siebie i swoje potrzeby w 
tak wymagających warunkach.

JAK ZMIENIA SIĘ ŻYCIE LUDZI OBSZARÓW OBJĘTYCH WOJNĄ? 



W JAKI SPOSÓB POMAGAMY?

W Ukrainie jesteśmy od 2014 roku, a od 2015 roku prowadzimy stałą misję. Na początku  pomagaliśmy w 
dostarczeniu opieki medycznej, paczek żywnościowych i higienicznych, koców, śpiworów i innych produktów 
niezbędnych do przetrwania. Szczególnie grupom najbardziej wrażliwym: osobom starszym, kobietom i dzieciom. 

Fot. Aleksander Simonenko/PAH. 
Zdjęcie wykonane w ramach projektu finasowanego przez EU Humanitarian Aid.

Prowadziliśmy centra informacyjno-integracyjne, w których oferujemy 
konsultacje-socjalne, zawodowe, prawne i psychologiczne. Aby 
dotrzeć do osób w mniejszych miejscowościach, konsultacje 
prowadzą też nasze grupy mobilne.

Prowadziliśmy długofalowe programy wsparcia finansowego dla osób 
w potrzebie. Comiesięczne dofinansowanie budżetu domowego 
umożliwia rodzinie zapewnienie sobie jedzenia, ciepłych ubrań i 
innych niezbędnych produktów-najlepiej dopasowanych do własnych 
potrzeb.

Dodatkowo w miejscach użyteczności publicznej jak szkoły i szpitale 
remontowaliśmy infrastrukturę wodno-sanitarną. www.pah.org.pl/ukraina

http://www.pah.org.pl/ukraina


JAK TAKA POMOC WYGLĄDA W PRAKTYCE? 

Obejrzyjcie krótki film: Wsparcie pracowników socjalnych we wschodniej Ukrainie https://www.youtube.com/watch?v=CxsN67f1jfQ

https://www.youtube.com/watch?v=CxsN67f1jfQ


POZNAJCIE HISTORIĘ SWIETŁANY 

Swietłana Krawczenko ma 62 lata. 

Przez dwie dekady pracowała w elektrowni cieplnej 

w Swietłodarsku, jak sama mówi – pomagała 

budować to miasto. 

Od 21 lat trenuje trójbój siłowy, przez 2 lata 

należała nawet do narodowej reprezentacji 

Ukrainy. 

„Trenuję w mieszkaniu. Mam pokój z kuchnią. Całe 

mieszkanie jest moją siłownią i salą treningową. 

Wiele przyrządów do ćwiczeń zrobiłam 

samodzielnie”. 

Fot. RATS Agency/PAH. 



Kiedy w styczniu 2015 roku miasto było ostrzeliwane i 

bombardowane, Swietłana pomagała matkom z dziećmi i 

osobom starszym schronić się w sali gimnastycznej w szkolnej 

piwnicy. 

„Spędziliśmy tam kilka tygodni. Bez prądu, wody, ogrzewania 

i odpowiedniej ilości jedzenia. Na zewnątrz była bardzo 

zimno. Temperatura dochodziła nawet do –20°C. Nie 

wiedzieliśmy, jak długo to potrwa. Podtrzymywałam ludzi na 

duchu. Podawałam lekarstwa. Nakłaniałam do ruchu”. 

Od kiedy PAH założyła centrum pomocy psychospołecznej w 

Swietłodarsku, Swietłana jest prawą ręką szefowej ośrodka. 

Odwiedza domy starszych ludzi, którzy często nie mogą ich 

opuszczać o własnych siłach. Pomaga im w pracach 

domowych, w ogrodzie, robi zakupy. 

„Rozmawiamy, podtrzymuję ich na duchu. Mnie także takie 

spotkania pomagają. Czuję się odpowiedziana za tych ludzi”.

POZNAJCIE HISTORIĘ SWIETŁANY 

Fot. RATS Agency/PAH. 
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JAK SYTUACJA WYGLĄDAŁA PO ATAKU NA KIJÓW?
POSŁUCHAJCIE NAGRANIA SZEFA MISJI PAH Z 26.02.2022

www.facebook.com/PolskaAkcjaHumanitarna/videos/495051715458169

http://www.facebook.com/PolskaAkcjaHumanitarna/videos/495051715458169


JAKIE SĄ KONSEKWENCJE OBECNEJ SYTUACJI DLA LUDZI Z UKRAINY? 

http://uchodzcy.info/infos/pojecia-i-definicje

Według raportu OCHA na początku 2022 r. 
pomocy humanitarnej potrzebowało prawie 3 mln 
ludzi. Obecnie szacuje się, że w związku z eskalacją 
konfliktu liczba ta zwiększy się o kolejne miliony. 

W trakcie trwania konfliktu od 2014 r. ponad 850 
tys. osób musiało opuścić swoje domy.

W 3 pierwsze dni wojny w 2022 do Polski 
wyjechało ponad 200 tys. osób. Mają oni/one 
prawo do złożenia wniosku o status uchodźcy. 

 Ukraine Humanitarian Needs Overview 2022 (February 2022) [EN/UK] - Ukraine | ReliefWeb, ukraine_hno_hrp-en.pdf 

(humanitarianresponse.info)

 Thousands of Ukrainians flee country after Russian invasion | Ukraine | The Guardian

http://uchodzcy.info/infos/pojecia-i-definicje
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-needs-overview-2022-february-2022-enuk
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukraine_hno_hrp-en.pdf
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/24/ukraine-russia-flee-country-invasion


JAK WYGLĄDAJĄ PIERWSZE DNI POMOCY PAH W ZWIĄZKU Z WOJNĄ W UKRAINIE? 

1) staramy się przywrócić działania we wschodniej Ukrainie, które są 

zawieszone do momentu, gdy będzie to bezpieczne, chodzi przede 

wszystkim o doraźną pomoc dla osób mieszkających blisko linii 

frontu. Wiele z tych osób jeszcze przed inwazją było w trudnej 

sytuacji, a teraz są odcięte od pomocy, mogą mieć problemy ze 

zdobyciem żywności, leków, 

2) pomaganie osobom, które przemieszczają się w Ukrainie w związku 
z konfliktem. - Ludzie opuszczają domy często tylko z rzeczami 
pierwszej potrzeby. Dlatego PAH chce zapewnić im podstawową 
pomoc żywnościową, środki higieniczne. W dalszej perspektywie ma 
to być pomoc finansowa i psychologiczna, która będzie bardzo 
potrzebna, 

3) PAH szykuje pomoc dla osób, które decydują się na przekroczenie 
granicy do Polski – w ciągu pierwszych 3 dni było to ponad 200 
tysięcy osób. 

Fot. PAH. 



JAK WYGLĄDAJĄ PIERWSZE DNI POMOCY PAH NA GRANICY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ? 

Fot. PAH, 27.02.2022. 

Jesteśmy w Dorohusku, 
gdzie zapewniamy 
osobom przyjeżdżającym 
do Polski z Ukrainy ciepłe 
posiłki i napoje. 



SKĄD CZERPAĆ INFORMACJE?

Wojna w Ukrainie to ogromny szum informacyjny. Nie każdy zna 
języki obce, aby korzystać ze źródeł ukraińskich lub 
anglojęzycznych. 

Dlatego polecamy Wam kilka źródeł informacji, które warto 
śledzić w polskojęzycznym internecie:
• KiKŚ - Konflikty i katastrofy światowe 

https://twitter.com/LukaszBok i www.facebook.com/konfliktyPL
• Globalna Wioska - www.instagram.com/globalna.wioska
• SalamLab - https://salamlab.pl/pl/ukraina
• Raport o stanie świata - www.facebook.com/raportostanie
• Paweł Pieniążek - www.instagram.com/p_pieniazek oraz 

www.tygodnikpowszechny.pl/ukraina-3153
• Patryk Michalski wp.pl - https://twitter.com/patrykmichalski

Zapraszamy Was także na nasze media społęcznościowe, tam 
najszybciej informujemy o potrzebach i działaniach:
www.facebook.com/PolskaAkcjaHumanitarna
www.instagram.com/PolskaAkcjaHumanitarna

https://twitter.com/LukaszBok?fbclid=IwAR3nc9Br_kOZ6a9nVe7xnE0aKej9OkVo99BpNBZ4pj9AyThMVhThG1stY54
https://www.facebook.com/konfliktyPL/?__cft__[0]=AZXj0vGZcnMaHjcD9Pmy4dHgZAvdEvZ-SEvf3aOGo6GRJh8Ah0hRZriPPoEhLjYx4x_gUyIpMttejxDydKnIk7jG7MlF5XfygnmzorKxaEQ1VSt6DYarfrqrn177pjDxM8h4pQkgKYPyNYbFJ2hs-oUv8kgnz1_WCibGYKh1ssboicruA-dqw-FVk4KGEuEdYDs&__tn__=kK-R
https://www.instagram.com/globalna.wioska?fbclid=IwAR2HsiI6c-4RQ_tHkptbtUBoIi6jZsdLlsMy6jfgruUPPohKH0NJ49AinA0
https://salamlab.pl/pl/ukraina?fbclid=IwAR0kqoBPk0a4kqz1CsyAOzC638A0dR_Sb2AVsZo_nacZyWDuaDVcPatv11Y
https://www.facebook.com/raportostanie/?__cft__[0]=AZXj0vGZcnMaHjcD9Pmy4dHgZAvdEvZ-SEvf3aOGo6GRJh8Ah0hRZriPPoEhLjYx4x_gUyIpMttejxDydKnIk7jG7MlF5XfygnmzorKxaEQ1VSt6DYarfrqrn177pjDxM8h4pQkgKYPyNYbFJ2hs-oUv8kgnz1_WCibGYKh1ssboicruA-dqw-FVk4KGEuEdYDs&__tn__=kK-R
https://www.instagram.com/p_pieniazek?fbclid=IwAR2ytzwxRj-JStCi2Uor7r6pQzFJdxYZUnJ3_dcd7qW12PPSsfBqXX5Wnv8
http://www.tygodnikpowszechny.pl/ukraina-3153?fbclid=IwAR1aAkvEc8JXhX0ICXWG-hKtkZ_lk0d26wY0-9A9lXPzFf_ax0W0W6CuYlY
https://twitter.com/patrykmichalski
http://www.facebook.com/PolskaAkcjaHumanitarna
http://www.instagram.com/PolskaAkcjaHumanitarna


CO MOŻECIE ZROBIĆ?

- okazujcie solidarność z osobami z 
Ukrainy (symbolicznie lub będąc 
życzliwymi wobec osób wokół Was), 

- wspierajcie organizacje społeczne, 
które udzielają pomocy i 
namawiajcie do tego innych,

- weryfikujcie informacje i podawajcie 
dalej te sprawdzone.  





DLACZEGO NIE PRZYJMUJEMY 
POMOCY RZECZOWEJ? 

- pieniądze pozwalają nam działać szybko, 

- potrzeby bardzo szybko się zmieniają –
zanim rzeczy dotrą na miejsce, mogą okazać 
się niepotrzebne, 

- ten kryzys potrwa zapewne długo, 
zgromadzone pieniądze pozwolą nam 
pomagać także wtedy, gdy zniknie on z 
pierwszych stron gazet, 

- to też tańsze niż sortowanie, magazynowanie 
i transportowanie zebranych produktów.

www.bit.ly/plakatPAH_paczka

http://www.bit.ly/plakatPAH_paczka


www.pah.org.pl/edukuj

edukacja@pah.org.pl 


