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Z PAH czyli z kim?
Polska Akcja Humanitarna (PAH) jest
organizacją pozarządową, działającą od
1992 roku.

Misją PAH jest uczynić świat lepszym poprzez
zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości
humanitarnych.

Od niemal początku istnienia, PAH realizuje nie
tylko działania pomocowe w Polsce - Program
Pajacyk i poza granicami naszego kraju - pomoc
humanitarna i rozwojowa, ale także projekty i
programy edukacyjne w obszarze edukacji
globalnej. Wierzymy, że wiedza to jedna z
najskuteczniejszych form zmieniania świata.

Więcej informacji na stronie: www.pah.org.pl
Część zespołu edukacji PAH podczas konferencji programu Szkoła Humanitarna, Fot. Adam Rostkowski 

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


Pomoc PAH związana z wodą

Aby zapewnić dostęp do wody i bezpieczeństwa 
sanitarnego m.in.:

• zapewniamy wodę pitną
(budujemy i remontujemy studnie i inne zbiorniki 
wodne, dostarczamy wodę cysternami)

• budujemy i remontujemy toalety i łazienki
(w szkołach i obozach dla osób wewnętrznie 
przemieszczonych)

• pomagamy rodzinom dbać o czystość wody i 
gospodarstwa domowego (szkolenia higieny, 
pakiety higieniczne, tabletki oczyszczające 
wodę)

• dbamy o bezpieczeństwo higieniczne obozów
(odprowadzamy odpady, wywozimy śmieci, 
rozdajemy kosze na śmieci) Miejsce: Sudan Południowy, Stan: Jonglei, kwiecień 2015

Fot. Maciej Moskwa/Testigo Documentary



Dowiedz się więcej na temat sytuacji wodnej w 
Somalii i Sudanie Południowym oglądając krótkie 
klipy PAH z serii „To nie są tylko suche fakty”: 
http://bit.ly/3kqrHkg

Jak pomoc wygląda w praktyce? Przykłady 

Zobacz krótką relację z Jemenu, gdzie 
naprawialiśmy sieć kanalizacyjną. 

www.youtube.com/watch?v=Nx0E8c3QPUo

http://bit.ly/3kqrHkg
http://www.youtube.com/watch?v=Nx0E8c3QPUo


Oficjalne obchody przypadają na dzień 22.03.2021 (poniedziałek), 

ale zachęcamy, aby Wasze działania trwały dłużej niż 1 dzień. 

Możecie na przykład prowadzić działania już w poprzedzającym 
tygodniu 15-19.03. a 22.03. zorganizować wielki finał obchodów! 

Jak? Propozycje w dalszej części prezentacji. 



Zależy nam, aby jak najwięcej osób dowiedziało się, że:

 dostęp do czystej wody to prawo człowieka,
 na świecie nie wszyscy mają dostęp do bezpiecznej 

wody pitnej (obecnie to aż 785 milionów osób),
 jesteśmy za to współodpowiedzialni/e,
 oszczędzanie wody to za mało.

Zróbmy szum wokół wody! Tzn. wokół czego dokładnie? 

Nasza akcja nie koncentruje się na ekologicznym czy typowo biologicznym 
aspekcie wody - zależy nam, aby wybrzmiał globalny aspekt tego tematu i aby 
pokazać powiązania, których jesteśmy częścią jako konsumenci/tki.



5 sposobów na zaangażowanie jak największej liczby osób:

 Zaangażuj jak najwięcej klas powtarzając te same działania w 
różnych grupach

 Zaangażuj jak najwięcej nauczycielek/li do przeprowadzenia 
działań w swoich klasach

 Wspólnie z grupą zaplanuj działania dla całej szkoły, np. quiz, 
dyskusję wokół filmu, kiermasz lub zbiórkę online.

 Przygotuj starszych uczniów i uczennice do przeprowadzania zajęć 
w młodszych grupach. 

 A może masz jeszcze inny pomysł? Zrealizuj go! 



Jak się zabrać do przeprowadzenia akcji?

 Poznaj nasze broszury tematyczne i uzupełnij swoją wiedzą o 
dostępie do wody.

 Przejrzyj materiały edukacyjne (do wyboru są scenariusze, karta 
dyskusji i quizy) i wybierz jeden lub kilka, które chcesz 
przeprowadzić.

 Zdecyduj czy chcesz przeprowadzić kiermasz lub zbiórkę online, 
wspierając działania pomocowe PAH na rzecz wody (nie jest to 
obowiązkowe). 

Jeśli zdecydujesz się na kiermasz, zamów gadżety z 
wyprzedzeniem: www.bit.ly/PAH_zamawiam_gadżety

http://www.bit.ly/PAH_zamawiam_gad%C5%BCety


świadome 
działanie

zrozumienie

wiedza

Zachęcamy do organizowania akcji zbiórkowych (więcej o tym w 
dalszej części dokumentu), ale nie to jest dla nas najważniejsze!

Pamiętaj, że szerzenie wiedzy nt. globalnych wyzwań wodnych to 
także swego rodzaju pomoc. Naszym nadrzędnym celem jest 
zrozumienie globalnych wyzwań i tego w jaki sposób jesteśmy ich 
częścią (zarówno problemów jak i ich rozwiązań). 



Skąd czerpać wiedzę?

Przede wszystkich z broszur 
tematycznych PAH. 

Mamy dla Was trzy krótkie publikacje:

 Woda jako globalne wyzwanie

 Woda w kryzysie klimatycznym

 Studnia dla Południa: Wirtualna Woda

http://bit.ly/SDW_broszury

https://drive.google.com/file/d/1Dbu2i2ZOXtLQ3saSVhvy6A1RsuDvSvr8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dbu2i2ZOXtLQ3saSVhvy6A1RsuDvSvr8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qu836pJ8k5XtEbdj36EJWyw_JgmBN3a7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BDQxQB3BnAN8mQoL0N9ZNYau-XhdwGPr/view?usp=sharing
http://bit.ly/SDW_broszury
https://drive.google.com/file/d/1BDQxQB3BnAN8mQoL0N9ZNYau-XhdwGPr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qu836pJ8k5XtEbdj36EJWyw_JgmBN3a7/view?usp=sharing


Kurs e-mailowy 

Na podstawie broszur „Woda jako globalne wyzwanie” oraz „Woda w kryzysie 
klimatycznym” stworzyliśmy kurs e-mailowy. 
O co chodzi w kursie? Osoby na niego zapisane przez 7 dni będą otrzymywać na 
swoje skrzynki mailowe pigułki informacji nt. globalnych wyzwań wodnych. 
Kurs otwarty jest dla wszystkich osób zainteresowanych, więc możecie zachęcić 
zarówno swoją rodzinę, jak i uczniów i uczennice do skorzystania. 

Zapisy: https://forms.gle/kFmWjyhGNqV6kgp37
Czas trwania kursu: 15 – 21.03.2021  

https://forms.gle/kFmWjyhGNqV6kgp37
https://forms.gle/kFmWjyhGNqV6kgp37


Quizy 

Na podstawie tych samych dwóch broszur stworzyliśmy również po dwa quizy w 
aplikacji Kahoot oraz Quizizz. Mogą one stanowić materiał na pojedynczą lekcję 
lub wielki turniej dla całej szkoły. Sprawdzą się zarówno jako pretekst do 
wprowadzenia tych tematów (w tym wypadku zaplanuj więcej czasu na omawianie 
poprawnych odpowiedzi) lub jako finał akcji i sprawdzenie wcześniej zdobytej 
wiedzy (np. poprzez rywalizację osób uczestniczących w kursie mailingowym lub w 
wcześniejszych zajęciach na ten temat). 
Możliwości jest wiele, jesteśmy ciekawi Waszych pomysłów na wykorzystanie quizów.

Linki do quizów znajdują się na kolejnej stronie. 



Quizy

http://bit.ly/37RmZqS http://bit.ly/3q6CRw5

http://bit.ly/37S87ID http://bit.ly/3uyuL2t

http://bit.ly/37RmZqS
http://bit.ly/3q6CRw5
http://bit.ly/37S87ID
http://bit.ly/3uyuL2t


Quiz dla najmłodszych 

Dla najmłodszej grupy przygotowaliśmy quiz, który różni się w formie i treści. 

Nie potrzeba do nich dodatkowych urządzeń, wystarczy wyświetlić prezentację i 
wspólnie przez nią przejść z grupą. 

Proponujemy, aby w tej grupie wiekowej nie stawiać tak bardzo na rywalizację, a 
bardziej na wspólne zastanawianie się nam prawidłowymi odpowiedziami. 

LINK DO QUIZU-PREZENTACJI: http://bit.ly/2ZR9gvT

http://bit.ly/2ZR9gvT


Scenariusze zajęć

 http://bit.ly/2O2qpQD

 http://bit.ly/3bM8tBK

 https://bit.ly/3bDx4su
SZKOŁY 
PONADPODSTAWOWE

Przypisane poziomy edukacyjne to jedynie wskazówka, która pomoże w wyborze odpowiedniego scenariusza 
dla Twojej grupy. Jeżeli aktywności są zbyt proste lub zbyt trudne dla osób uczestniczących, skorzystaj z innego 
scenariusza. To Ty znasz swoją grupę najlepiej!

+

http://bit.ly/2O2qpQD
http://bit.ly/3bM8tBK
https://bit.ly/3bDx4su


Plakaty edukacyjne 
Kliknij na plakat aby wyświetlić/powiększyć

https://drive.google.com/file/d/1oeGc7A-3v3QHkQs_cv2J8ga25jeUAuFf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BwA8Tc5j5R6US6bvgKh9n98DMs8V5XWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tz0UK-NUsfIrEOYXNxThzkZ-2_vHhRz_/view?usp=sharing


Materiały na lekcje j. angielskiego

W tym roku po raz pierwszy przygotowaliśmy materiały z myślą o lekcjach 
języka angielskiego. Przeznaczone są one dla grup na poziomie min. B1. 

 Scenariusz zajęć http://bit.ly/3aXhVTJ

Quizy kahoot https://bit.ly/2NHDiQ8

Quizy quizizz http://bit.ly/3uA2uIN

http://bit.ly/3aXhVTJ
https://bit.ly/2NHDiQ8
http://bit.ly/3uA2uIN


Animacja

Link do animacji na YouTube https://youtu.be/_yxt_rK0tOc

W scenariuszu dla starszych grup 
pojawia się także animacja PAH pt. 
„Oszczędzanie wody to za mało”. 

Zachęcamy, aby skorzystać z niej 
także poza zajęciami, promując akcję 
w mediach społecznościowych czy na 
stronie szkoły. 

A może Wasza grupa wymyśli akcję 
szerzącą świadomość wykorzystującą 
to nagranie? Dajcie nam znać!

https://youtu.be/_yxt_rK0tOc
https://youtu.be/_yxt_rK0tOc


Karta dyskusji do filmu Kasi Gandor

Przeprowadź dyskusję na podstawie 
15-minutowego filmu youtuberki Kasi 
Gandor pt. „Czy zabraknie nam 
wody?”.

Jakie pytanie zadań grupie, aby 
rozpocząć rozmowę?
Sprawdź kartę dyskusji do filmu:
http://bit.ly/2NzuQm7

http://bit.ly/2NzuQm7
http://bit.ly/2NzuQm7


Działania zbiórkowe to wszelkie akcje polegające na zbieraniu 
funduszy na pomoc humanitarną. To właśnie dzięki wsparciu 
finansowemu wielu ludzi, organizacje takie jak PAH mogą udzielać 
pomocy w obszarze dostępu do wody i sanitariatów. 
Może to być zbiórka do skarbony, zbierania online albo kiermasz.

Działania zbiórkowe nie są obowiązkową częścią akcji, a jeśli 
występują powinny być powiązane z uświadamianiem w danym 
temacie.

Jeżeli zbierzecie fundusze w gotówce, przekazać je możecie za 
pomocą blankietu przelewów: http://bit.ly/2PaLt7P

Wsparcie działań pomocowych PAH – zbiórki i kiermasze

http://bit.ly/2PaLt7P


Możecie też zorganizować kiermasz gadżetów ze 
sklepiku PAH. Dostępne są

 Arkusze A5 z naklejkami nt. wody,
 Opaski "Niosę pomoc”,

które możecie zamówić poprzez formularz (koszt 
5 zł): www.bit.ly/PAH_zamawiam_gadżety

Wolicie coś bardziej edukacyjnego? 
Polecamy Bazgrolniki PAH dla najmłodszych 
(koszt: 10 zł) www.bit.ly/kup_bazgrolnik.

Dochód ze sprzedaży wszystkich gadżetów jest 
przekazywany na działania pomocowe PAH! 
Dziękujemy, że pomagacie razem z nami!

http://www.bit.ly/PAH_zamawiam_gadżety
http://www.bit.ly/kup_bazgrolnik


Jeżeli z powodu pandemii, działacie wyłącznie online, zachęcamy do zakładania zbiórek 
na platformie www.pomagamy.pl. Jeżeli zdecydujecie się na skorzystanie ze zbiórki online, 
prosimy o wybór z dostępnych celów „wody” oraz używanie w tytule dopisku „Światowy 
Dzień Wody”. 

Jak to wygląda w praktyce można zobaczyć na przykładzie ILO z Toruniu, które zbierało w 
ten sposób pieniądze na koniec roku szkolnego w ramach akcji Zamiast Kwiatka Niosę 
Pomoc: https://pomagamy.pl/pomochumanitarna/16-2720

Tu znajduje się krótki poradnik, jak krok po kroku założyć zbiórkę: 
www.pah.org.pl/pomagamy .

Pamiętajcie, aby oprócz zaplanowania zbiórki, przygotować też jej akcję promocyjną,  
szkolnymi kanałami – np. w elektronicznym dzienniku, mediach społecznościowych szkoły 
lub podczas spotkań online. Warto też powiadomić o akcji szkolne i lokalne media.

http://www.pomagamy.pl/
https://pomagamy.pl/pomochumanitarna/16-2720
http://www.pah.org.pl/pomagamy


Po przeprowadzonej akcji poprosimy Cię o wypełnienie krótkiego 
sprawozdania w formularzu Google. Link wyślemy wkrótce w 
osobnej wiadomości. 

Do sprawozdania nie trzeba załączać zdjęć. Ale jeśli chcesz 
podzielić się relacjami foto lub wideo to zapraszamy do robienia 
tego w naszej grupie na Facebooku. 

Na podstawie relacji wystawimy zaświadczenia dla nauczycieli/ek
oraz podziękowanie dla szkoły. 

Termin przesyłania sprawozdań: 12 kwietnia 2021. 

Sprawozdanie z akcji i zaświadczenia 



Podkast PAH „Tolerancja to za mało”

Od niedawna zespół edukacji PAH tworzy podkast dotyczący 
globalnych wyzwań. Już teraz możecie posłuchać pierwszych pięciu 
odcinków nt. pomagania, europocentryzmu czy rasizmu.
W połowie marca pojawią się kolejne dwa odcinki, które będą dotyczyły 
kwestii wodnych. 
Możesz zaplanować wykorzystanie ich zarówno do edukacji własnej, 
jak i materiału edukacyjnego dla starszych grup. 

Na pewno poinformujemy Was, gdy pojawią się odcinki wodne, ale już 
teraz sprawdźcie poprzednie odcinki:
 Na stronie PAH www.pah.org.pl/podkast
 W aplikacji Spotify: www.bit.ly/SpotifyPAH
 Na YouTube: www.bit.ly/YoutubePAH

http://www.pah.org.pl/podkast
http://www.bit.ly/SpotifyPAH
http://www.bit.ly/YoutubePAH


Najważniejsze linki
 Zapis webinaru wprowadzającego: https://youtu.be/6vqJdwf5nhs

 Grupa na FB: Światowy Dzień Wody z PAH www.facebook.com/groups/dzienwodypah

 Informacje nt. akcji i zapisy: www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-szkol/dzien-wody

 Zapis do kursu e-mailowego: https://forms.gle/kFmWjyhGNqV6kgp37

 Folder z materiałami do Akcji https://bit.ly/SDW2021folder

 Mail do nas: edukacja@pah.org.pl

https://youtu.be/6vqJdwf5nhs
http://www.facebook.com/groups/dzienwodypah
http://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-szkol/dzien-wody
https://forms.gle/kFmWjyhGNqV6kgp37
https://bit.ly/SDW2021folder
mailto:edukacja@pah.org.pl



