
Studnia dla Południa z okazji Światowego Dnia Wody 

Akcja w ramach kampanii „Niosę Pomoc” daje Naszej szkole możliwość włączenia się w 

działania PAH, dzięki którym zapewniamy dostęp do wody w krajach dotkniętych 

kryzysami humanitarnymi. 

 

Tegoroczna akcja będzie miała szczególny wymiar, wspierając projekty wodne w Somalii 

przyczynimy się nie tylko do zaspokojenia potrzeby dostępu do wody, ale także do 

zwiększania dostępu do edukacji. PAH współpracuje obecnie z 4 szkołami, gdzie dostęp do 

wody i toalet jest bardzo ograniczony. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu możemy sprawić, 

że uczniowie i uczennice tych szkół będą mogli korzystać  z wody i toalet przy szkole. 

 
Somalia 2012/ Fot. Marcin Suder 

Celem tej akcji jest: 

•    zdobycie wiedzy o problemach z dostępem do wody na świecie, szczególnie w krajach, 

gdzie PAH realizuje projekty humanitarne; 

•    włączenie uczniów i uczennic w Niesienie Pomocy, uświadamianie skutków braku 

dostępu do wody i wspieranie działań PAH, których celem jest poprawa infrastruktury 

wodnej i sanitarnej na terenie Somalii. 

 

Na świecie  aż 663 miliony osób nie ma dostępu do wody! Pomóż nam to zmienić, zaangażuj 

szkołę w akcję PAH – Studnia dla Południa!                                 

22 marca Światowy Dzień Wody –  już wkrótce! 

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


PAH – DZIAŁANIA W SOMALII 

 

Pomogliśmy już ponad 100 tys. Somalijczykom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMOC HUMANITARNA UDZIELANA PRZEZ PAH 

Misja Polskiej Akcji Humanitarnej w Somalii działa od października 2011 roku. Założenie misji było 

odpowiedzią na jeden z największych kryzysów humanitarnych XXI wieku – klęskę suszy i głodu w Rogu 

Afryki. W 2012 roku PAH zaczął realizację projektów wodno – sanitarnych w Puntlandzie oraz projektu 

dożywiania w Mogadiszu. Od połowy 2015 roku PAH przeniósł swoją misję do Mogadiszu, gdzie 

kontynuuje działalność w sektorze wodno – sanitarnym. Od początku swojej działalności, misja w Somalii 

pomogła ponad 100 tysiącom osób.                                                                                   

2. PROGRAM WODNO-SANITARNY  

PAH udziela pomocy w sektorze wodno-sanitarnym w Somalii od 2012 roku. Naszym celem jest 

zapewnienie osobom  najbardziej potrzebującym godnych warunków życia oraz ochrona przed chorobami 

związanymi z brakiem wody i odpowiednich warunków sanitarnych. W ramach misji PAH w Somalii 

przeprowadziliśmy następujące projekty:    

 projekt rewitalizacji źródła w Ceel Madobe (2012)  

We współpracy z organizacją Muslim Aid, PAH wsparła swoim projektem 2500 mieszkańców wioski. 

Dzięki niemu połączyliśmy wioskę ze źródłem znajdującym się w głębokim kanionie. Wybudowaliśmy w 

Ceel Madobe wieżę ciśnień, punkty czerpania wody, poidła dla zwierząt, pomieszczenie na generator. 



Wyposażyliśmy skonstruowany system w niezbędny sprzęt i przeszkoliliśmy grupę mieszkańców na 

operatorów i mechaników. Przeprowadzone zostały również szkolenia z higieny.    

 projekt na rzecz poprawy zdrowia uczniów i nauczycieli 8 szkół podstawowych w Somalii (2013)  

W ramach projektu zwiększyliśmy dostęp do wody, toalet, prowadziliśmy szkolenia dotyczące zasad 

higieny. Promowaliśmy również zdrową, bogatą w minerały i witaminy żywność. Projekt umożliwił budowę 

siedmiu berkad (tradycyjnych zbiorników wodnych), stworzenie ogródków warzywnych, budowę 

sanitariatów oraz punktów mycia rąk w siedmiu szkołach podstawowych. Objęliśmy nim ponad 3000 dzieci. 

Nauczyciele zostali przeszkoleni z zakresu higieny, a następnie dzielili się wiedzą w poszczególnych 

szkołach. Ponadto, szkoły zostały wyposażone w zapasy środków czystości i produktów higienicznych, 

które pozwoliły na przestrzeganie przez uczniów zasad higieny.    

 bieżąca woda w placówce medycznej w obozie Jowle, Garowe (2013)  

W ramach projektu wyposażyliśmy w krany z bieżącą wodą salę zabiegową w placówce dla przyszłych 

matek w obozie Jowle w Puntlandzie. Celem projektu było zmniejszenie skali występowania zakażeń i 

powikłań, do których dochodziło po zabiegach.   

 pomoc w obozach w Garowe i Mogadiszu (2013/2014)  

Zapewniliśmy dostęp do czystej wody 20 000 uchodźców wewnętrznych. Wybudowaliśmy 11 płytkich 

studni w obozie Jowle w Garowe, a także wyremontowaliśmy studnie i zapewniliśmy system 

doprowadzający wodę w obozach dla uchodźców wewnętrznych w Mogadiszu.  W ramach projektu 

naprawiliśmy i budowaliśmy sanitariaty, dystrybuowaliśmy wodę i zestawy higieniczne, budowaliśmy stację 

składowania śmieci, organizowaliśmy sprzątanie obozów, szkolenia dla inżynierów oraz promocję 

higieny.    

 pomoc w obozach dla uchodźców wewnętrznych w Garowe i w Mogadiszu (2014/2015)   

W ramach projektu zapewniliśmy dostęp do czystej wody oraz sanitariatów ponad 55 000 osobom. 

Odnowiliśmy 12 płytkich studni w obozie w Jowle oraz stworzyliśmy system wodociągowy i 

wybudowaliśmy kiosk wodny wyposażony w 16 kranów w obozie w Mogadiszu. Dostarczyliśmy zestawy 

higieniczne do ok. 3000 gospodarstw domowych w częściach obozów o najtrudniejszych warunkach 

bytowych. Projekt obejmował również działania edukacyjne związane z odpowiednimi praktykami 

higienicznymi oraz gospodarowaniem odpadami w obozach.      

 pomoc w obozach dla uchodźców wewnętrznych w Mogadiszu (2015/2016)   

Działania projektowe zapewnią dostęp do wody mieszkańcom trudno dostępnych obozów w Lower i Middle 

Shabelle oraz w Mogadiszu. Dzięki odnowieniu 8 płytkich studni dostęp do wody zyskało 16 000 osób. W 

ramach projektu wyremontowaliśmy również 2 studnie głębinowe, zbudowanych zostało 200 latryn, a 1000 

gospodarstw domowych o najtrudniejszej sytuacji objętych zostało programem bezpośredniego dostarczania 

wody. Naszym działaniom towarzyszą kampanie promujące higienę oraz szkolenia dla społeczności lokalnej 

dotyczące obsługi i utrzymania infrastruktury wodnej.    

2. PROGRAM ŻYWNOŚCIOWY  

Dożywianie terapeutyczne w dzielnicach Bondhere i Hawl-Wadag w Mogadiszu (2012/2013) Od czerwca 

2012 do sierpnia 2013 PAH wspierała projekt dożywiania dzieci oraz matek w ciąży i karmiących w dwóch 

klinikach w Mogadiszu. Projekt wdrażany był we współpracy z somalijską organizacją SOYDA. W czasie 

trwania projektu udało się wesprzeć ponad 34 000 kobiet i dzieci z obozów dla osób wewnętrznie 

przesiedlonych. 
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