






 Budują studnie i inne ujęcia wodne, a także toalety  
i latryny. Rozdają pakiety higieniczne, w których 
znajdują się produkty najpotrzebniejsze nie tylko dla 
mężczyzn, ale też kobiet.  

 Bardzo ważne jest wsparcie lokalnej społeczności: 
szkolą z zakresu napraw studni i badania wody, 
szkolą edukatorów higienicznych, którzy później 
promują wśród lokalnej społeczności skuteczne 
metody dbania o higienę i zabezpieczenia przed 
chorobami. 

 





 Wielu mieszkańców Somalii zmuszonych jest do 
opuszczenia własnych domów w poszukiwaniu 
bezpieczniejszych warunków życia. Trudności  
w dostępie do czystej wody sprawiają, że mieszkańcy 
Somalii narażeni są na choroby przenoszone drogą 
wodną. 



 W Somalii działają od 2011 roku. Ich priorytetem jest 
zapewnianie ludziom dostępu do czystej wody  
i dbanie o bezpieczeństwo higieniczne. Pomagają 
osobom, które przemieszczają się wewnątrz kraju  
w poszukiwaniu bezpiecznych warunków życia. 



 W Syrii od 2011 roku trwa konflikt zbrojny. Ludność 
cywilna nieustannie zagrożona jest nalotami  
i atakami, a sytuacja z roku na rok się pogarsza. Brak 
stałego dostępu do wody i pożywienia. Wieloletnia 
wojna sprawiła, że mieszkańcy Syrii żyją w bardzo 
trudnych warunkach. Większość z nich uciekła ze 
swoich domów w poszukiwaniu bezpieczniejszego 
schronienia. 



 W Syrii dostarczają wodę cysternami do obozów dla 
osób wewnętrznie przemieszczonych. Budują stacje 
pompujące, latryny i punkty mycia rąk. Dbają o 
bezpieczeństwo higieniczne: usuwają nieczystości, 
dostarczają kosze na śmieci. Dzieciom, które są 
szczególnie narażone na negatywne skutki kryzysu, 
zapewniają żywność specjalistyczną, która chroni 
przed niedożywieniem. 



 Sudan Południowy uzyskał niepodległość w 2011 
roku, po zakończeniu trwającej ponad 20 lat wojny 
domowej. Sytuacja jest utrudniona przez warunki 
klimatyczne i kryzys ekonomiczny kraju. Wszystko to 
sprawia, że mieszkańcy Sudanu Południowego 
migrują w inne części kraju lub poza jego granice w 
poszukiwaniu bezpieczniejszego schronienia, wody i 
żywności. 



 Zespół Reagowania Natychmiastowego regularnie 
sprawdza jakość i dostępność wody wśród 
lokalnych społeczności, a także dba o skuteczną  
i szybką odpowiedź na wybuchy epidemii.  



 https://www.youtube.com/watch?v=Uu9Bcf
mG_EM 

 https://www.youtube.com/watch?v=R8-
pimxErAI&feature=youtu.be 

 https://www.youtube.com/watch?v=YrcwPZ
c76eE&feature=youtu.be 
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 https://www.pah.org.pl/ 

 https://www.pah.org.pl/somalia/ 

 https://www.pah.org.pl/syria/ 

 https://www.pah.org.pl/sudan-poludniowy/ 
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