
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA SZKOŁY DLA POKOJU W ROKU 2020

Część pierwsza

W roku 2020, realizując swoje cele statutowe, stowarzyszenie Szkoły dla
Pokoju pozyskiwało przede wszystkim pomoc humanitarną oraz środki
na  nią.  Pandemia  zmieniła  nieco  warunki  działania  nas  wszystkich
(ograniczenia  w  transporcie).  Pomoc  humanitarna  (żywność,  środki
ochrony  osobistej)  stała  się  ważniejsza  niż  wsparcie  placówek
oświatowych,  które  przez  większą  część  roku  2020  pozostawały
zamknięte.  Pozyskiwane  dary  przechowujemy  dzięki  życzliwości
warszawskiej  Szkoły  Jogi  Foksal oraz  życzliwości  wolontariuszy.  Od
wielu  lat  współpracujemy  z  Dowództwem  Operacyjnym  Rodzajów  Sił
Zbrojnych  oraz  polskimi  kontyngentami  wojskowymi.  Dzięki  tej
współpracy  nasza  pomoc  trafia  do  Bośni,  Kosowa,  Libanu  czy
Afganistanu. 

Działając  w  kraju  reagujemy  na  konkretne  potrzeby  (także  potrzeby
zgłaszane przez inne organizacje pozarządowe czy kolektywy) i staramy
się  pozyskiwać  to,  co  jest  potrzebne  (np.  buty  i  odzież  dla  osób  w
kryzysie bezdomności).

Wolontariusze  stowarzyszenia  Szkoły  dla  Pokoju chętnie  służą
informacjami  dziennikarzom  piszącym  o  sytuacji  w  Jemenie,  o
problemach  głodu,  ubóstwa,  wykluczenia  społecznego,  sytuacji  w
obozach dla uchodźców. 

Chętnie  chodzimy  do  szkół  na  spotkania  z  młodzieżą  –  pokazujemy
zdjęcia i relacje z miejsc, w których dostęp do edukacji jest trudny lub
niemożliwy.  Zachęcamy do zadawania  pytań.  Pokazujemy,  jak  ważna
jest  edukacja  i  przed  czym  chroni.  Zachęcamy  młodych  ludzi  do
pomagania  innym  –  ludziom  wokół  siebie  (starszym,  samotnym,
sąsiadom,  etc.).  Do  dzielenia  się  tym,  co  mamy i  do  niemarnowania
(używanej odzieży w dobrym stanie, książek, żywności, etc.)



Konsekwentnie  prowadzimy  kampanię  przeciw  marnowaniu  żywności,
rozpowszechniając  i  udostępniając  teksty  dotyczące  tego  problemu
(informacje o nowych jadłodzielniach,  etc.).  Czasem pośredniczymy w
przekazywaniu żywności – gdy ktoś ma nadmiar (choćby po świętach) i
chce  przekazać  jedzenie  osobom  potrzebującym  (w  kryzysie
bezdomności). 

Na naszym profilu  na Facebooku oraz na naszej  stronie  internetowej
systematycznie  zamieszczamy teksty  o  trudnym dostępie  do  edukacji
oraz  dotyczące  szeroko  rozumianych  praw człowieka.  Konsekwentnie
pokazujemy,  że  nasze  życie  jest  bardzo  wygodne  i  dostatnie,  więc
możemy i powinniśmy pomagać innym. 

Wiedząc, jak oderwane od życia przepisy potrafią zabić entuzjazm do
działania  i  pomocy,  chętnie  udostępniamy  to,  co  nam  udało  się
wypracować  (otworzyć  subkonto,  przyjąć  darowiznę  rzeczową  na
moment – żeby ją sprawnie oclić i wyekspediować tam, dokąd powinna
trafić, etc.).

Pozyskiwaną odzież staramy się sortować – wciąż trafiają się darczyńcy,
którzy  raczej  chcą  opróżnić  szafy  niż  rzeczywiście  komuś oddać coś
pożytecznego.  Niektóre  rzeczy  nie  nadają  się  do  dalszego  użytku,
niektórych  wysłać  za  granicę  nie  można.  Tak  jest  np.  z  używanymi
butami.  Ale  te,  jeśli  są  w dobrym stanie,  przekazujemy organizacjom
wspierającym osoby w kryzysie bezdomności. 

Rok 2020 to kolejny rok wojny w Jemenie i saudyjskich bombardowań.
Od  końca  2017  roku  organizujemy  w  Jemenie  dystrybucję  żywności.
Cały czas staramy się udostępniać informacje o największym kryzysie
współczesnego  świata,  jakim  jest  sytuacja  w  Jemenie  (wojna,  głód,
cholera i wiele innych chorób, miliony wewnętrznych uchodźców). 

Kolejny rok staramy się również dotrzeć do mediów z informacjami o
sytuacji  w  Jemenie  oraz  obozie  Markazi  w  Dżibuti.  W  2020  roku
dotarliśmy m.in. do Plus Minus,  Przeglądu, magazynu  Kontakt, Angory,
Radia  Wnet,  Radia  TOK FM,  Radia dla Ciebie,  Programu Pierwszego
Polskiego Radia.



Część druga

Działania Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju w roku 2020

Styczeń 2020

10 stycznia 2020

Na  prośbę  PKW  UNIFIL  (Liban)  oraz  DORSZ  SIMIC  rozpoczynamy
zbiórkę zabawek dla dzieci do lat trzech oraz przyborów szkolnych dla
uczniów szkół  podstawowych  w Libanie.  Potrzebne także piłki  do gry
oraz wyposażenie dla szkół. PKW UNIFIL chce wesprzeć 15 placówek
oświatowych. 

28 stycznia 2020 

Udostępniamy materiały  z  obozu jemeńskich uchodźców w Markazi  –
opisujemy  codzienność  i  jednocześnie  planujemy  wsparcie  dla
konkretnych osób z obozu. 

Luty 2020

18 lutego 2020

Przekazaliśmy naszej partnerskiej organizacji  MonaRelief  1500 euro na
koszyki  żywności  dla ponad pięćdziesięciu rodzin na obrzeżach Sany.
Otrzymaliśmy  –  jako  odpowiedź  na  apel  w  audycji  radiowej  –
półtoraroczny laptop dla libańskiego sierocińca dla dziewczynek.

21 lutego 2020

Jak  co  roku  o  tej  porze  –  przypominamy  na  naszej  stronie  oraz  w
mediach społecznościowych o możliwości przekazania nam 1% podatku
w rozliczeniu rocznym. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, nie
mamy żadnych kosztów biurowych, wszyscy jesteśmy wolontariuszami.
Wszystko, co otrzymujemy, przekazujemy potrzebującym. 

Marzec 2020 

2 marca 2020

Warszawska  Szkoła  Podstawowa  nr  152  –  bardzo  dziękujemy  za
dzisiejsze spotkanie, za zaproszenie, wszystkie ciekawe pytania i chęć
pomocy.  Rozpoczynamy  pięciodniową  zbiórkę  przyborów  szkolnych,



używanych  telefonów,  zabawek  –  wszystko  trafi  do  sierocińca  dla
dziewczynek w Libanie. 

30 marca 2020 

Udostępniamy kolejną porcję informacji z Jemenu i z obozu uchodźców
w  Dżibuti  –  tym  razem  Plus  Minus.  Zabiegamy  o  pomoc  dla  rodzin
wewnętrznych uchodźców na obrzeżach Sany. 

Kwiecień 2020

2 kwietnia 2020

Rękawice  oraz  inne  środki  ochrony  osobistej  w  drodze  do  Syrii.
Otrzymaliśmy je  wcześniej  –  licząc na szansę transportu do Jemenu.
Odpowiedzieliśmy  na  Twitterowy  apel  Pani  Redaktor  Karoliny  Bacy-
Pogorzelskiej i przekazaliśmy sporą partię towaru.

14 kwietnia 2020

Kolejna  partia  rękawic  oraz  innych  środków  ochrony  osobistej
przekazana  Towarzystwu  Świętego  Brata  Alberta  (Warszawa  Praga)
oraz Mokotowskiemu Hospicjum Świętego Krzyża.

20 kwietnia 2020

Pościel,  kołdry  i  koce  w  bardzo  dobrym  stanie  (uratowane  przed
utylizacją) trafiły do Mokotowskiego Hospicjum Świętego Krzyża. 

Maj 2020 

10 maja 2020

Nieustająco zabiegamy o pomoc dla Jemenu – tym razem wzmianka o
nas i sytuacji w Jemenie w Plus Minus.

25 maja 2020

Kierunek Liban – przede wszystkim sierociniec dla dziewczynek oraz 11
placówek medycznych wspieranych przez PKW UNIFIL. Zabawki  oraz
przybory szkolne przekazane przez młodzież Szkoły Podstawowej nr 152
na  warszawskiej  Ochocie,  materiały  piśmienne  przekazane  przez
Międzynarodową  Szkołę  Kostiumografii  i  Projektowania  Ubioru  oraz
przyłbice  medyczne  przekazane  przez  firmę  The  Big  Fellow Bartek



Zięciowski –  to  wszystko  wyrusza najpierw do Poznania,  a potem do
Libanu.

Czerwiec 2020

13 czerwca 2020

Mówimy i piszemy o zapomnianej wojnie w Jemenie i jeszcze bardziej
zapomnianych jemeńskich uchodźcach – tym razem tekst w tygodniku
Przegląd. 

15 czerwca 2020

Nasz  transport  już  w  Libanie  –  dary  od  młodzieży  ze  Szkoły
Podstawowej nr 152 na warszawskiej Ochocie, Międzynarodowej Szkoły
Kostiumografii  i  Projektowania  Ubioru,  firmy  The  Big  Fellow  Bartek
Zięciowski oraz  Pana  Sebastiana  (laptop).  Dziękujemy  Redemptoris
Missio z Poznania za wsparcie logistyczne. 

19 czerwca 2020

Żołnierze CIMIC PKW UNIFIL przekazali nasze dary do sierocińca dla
dziewczynek w Tibnin.

22 czerwca 2020

Przekazaliśmy 1500 euro (6933 PLN) naszym jemeńskim partnerom z
MonaRelief na  koszyki  żywności  dla  jemeńskich  rodzin.  Opłata  za
przelew zagranicznych – 105 PLN – jak zwykle, nie obciążyła rachunku
Stowarzyszenia. 

23 -24 -28 czerwca 2020

Pokazujemy zdjęcia głodu w czasie rzeczywistym – apelujemy razem z
Ahmadem  Algohbary  (HopeRelief)  o  pomoc  dla  zagłodzonej  Salwy  i
jesteśmy gotowi przekserować część naszego niedawnego przekazu do
MonaRelief na  leczenie  Salwy.  Salwa  ma  więcej  szczęścia  niż  inne
zagłodzone  dzieci  –  jej  rodzinę  spotyka  fotoreporter  pracujący  dla
Reuters.  Nasze  pośrednictwo  nie  jest  potrzebne  –  cała  przekazana
kwota trafi na kosze żywności. 



Lipiec 2020

1 lipca 2020

Nasze  pieniądze  (1500  EUR),  wysłane  22  czerwca,  już  w  Sanie.
Czekamy na zezwolenie na dystrybucję koszy. 

7 -11 lipca 2020

Salwa  wraca  do  życia  –  naprawdę  ma  szansę  przeżyć.  Pokazujemy
pierwszy uśmiech dziecka, które zaczyna wychodzić ze skrajnego głodu.
Ahmad Algohbary (HopeRelief) walczy o życie kolejnego zagłodzonego
dziecka. Pokazujemy to w czasie rzeczywistym. 

16 lipca 2020

60  rodzin  otrzymało  nasze  kosze  –  zestawy  pozwalające  przeżyć
miesiąc  bez  głodu.  Statystycznie  jedna  rodzina  to  osiem  osób,  więc
nasza pomoc trafiła do 480 osób. 

26 lipca 2020

Mój Jemen – reportaż Olgi Mickiewicz Polskie Radio Dział Reportażu –
ludzie,  których  znacie  z  naszych  wiadomości:  Fatik  i  Ahmed –  teraz
można  ich  usłyszeć  na  żywo.  Jest  też  Pan  Ambasador  Krzysztof
Płomiński, który też ma swój udział w naszym wsparciu dla Jemenu. 

27 – 28 lipca 2020

Powódź  w  rejonie  Tihama  w  Jemenie.  Mnóstwo  wewnętrznych
uchodźców, mieszkających w prowizorce, skleconej ze szmat, kawałków
blachy i plastiku. Budzą się w wodzie po kolana. Odpowiadamy na apel
Food4Humanity,  jemeńskiej  organizacji  pozarządowej  prowadzonej
przez Munę Luqman.

Przekazaliśmy  1695  USD  organizacji  Food4Humanity na  pomoc
poszkodowanym  przez  powodzie  w  Tihama.  Bandycka  prowizja:  313
PLN (83 USD) nie obciążyła konta Stowarzyszenia. 



29 lipca 2020

Nasz przekaz wrócił  – być  może ze względu na wewnętrzne limity w
Jemenie.  Wysłaliśmy  kolejny,  znacznie  mniejszy  –  623  USD.  Został
odebrany bez problemu. Prowizja nie obciążyła konta Stowarzyszenia. 

Sierpień 2020

6 – 7 sierpnia 2020

Kolejna wysyłka do Libanu – przez Poznań, przy logistycznej współpracy
z  Redemptoris Missio.  Nowa partia przyłbic od  The Big Fellow Bartek
Zięciowski oraz firmy Empireum. 

13 sierpnia 2020

Przekazaliśmy  2000  EUR  (9152  PLN)  naszej  partnerskiej  organizacji
MonaRelief – na koszyki żywności.

15 – 18 sierpnia 2020

Mąka, ryż, olej, cukier – zakupione za nasze 623 USD (2500 PLN) już na
miejscu  w  prowincji  Tihama,  gotowe  do  przekazania  rodzinom
poszkodowanym przez powódź. 

20 sierpnia 2020

Nasz  przekaz  2000  EUR już  w  Sanie  –  zakupiona  żywność  trafi  na
północ kraju do Hadżdży. 

Wrzesień 2020 

2 września 2020

Czternaście stołów, dwa komputery, kilka laptopów, dwa rzutniki, jeden
ekran, pudło papieru A4, apteczka – to wszystko gotowe do wysyłki do
Kosowa.  Żołnierze  PKW  KFOR  dostarczą  wszystko  do  tamtejszych
szkół.

8 – 9 września 2020

Pięćdziesiąt  siedem  rodzin  w  prowincji  Hadżdża  otrzymało  nasze
koszyki.  Ludzie  żyjący  w  bardzo  trudnych  warunkach,  teraz  także
ucierpieli w powodziach.



15 września 2020

Przekazaliśmy  1500  EUR  (8317  PLN)  naszej  partnerskiej  organizacji
MonaRelief na kolejne koszyki. Opłata za przelew (105 PLN) jak zawsze
nie obciążyła rachunku Stowarzyszenia. 

25 września 2020

Otrzymaliśmy podziękowanie  od Dowódcy PKW UNIFIL  w Libanie  za
nasze  dwie  malutkie  wysyłki.  A  my  niezmiennie  dziękujemy  agencji
celnej MMPJ w Bydgoszczy za niezwykłą życzliwość i pomoc. 

Październik 2020

2 października 2020

Najpierw  był  tylko  jeden  odkurzacz  Jacka,  potem  doszło  kuchenne
urządzenie  wielofunkcyjne  Ani.  Doszły  kurtki,  sporo  kosmetyków  i
ręczników  –  to  wszystko  trafiło  do  noclegowni  dla  kobiet  Emaus w
Warszawie przy ulicy Niskiej.

3 października 2020

Całe morze mebli w bardzo dobrym stanie – stoły,  krzesła, szafy – to
wszystko  miało  trafić  do  utylizacji.  Jedna  z  warszawskich  korporacji
zwyczajnie  chciała  się  tego  pozbyć,  żeby  zrobić  miejsce  na  nowe
wyposażenie biur w innym stylu. Kilkanaście telefonów , m.in. do innych
warszawskich  organizacji  pozarządowych.  Większość  mebli  trafiła  w
świętokrzyskie. Udało się uratować prawie wszystko.

Piszemy i  mówimy nie tylko o wojnie w Jemenie, ale także o sytuacji
jemeńskich uchodźców w obozie Markazi w Dżibuti.  Tam nie możemy
pomóc jako organizacja, ale niektórzy z nas starają się pomóc prywatnie
konkretnym  osobom.  Ramzi,  uchodźca  z  Taiz,  otrzymał  30 000  DJF
(około 700 PLN) na operację. Wspieramy również Lozę, samotną matkę
z Sany – w obozie od 2015 roku. 

6 października 2020 

Kolejne zdjęcia z Libanu – dystrybucja darów z naszej malutkiej wysyłki
w sierocińcu dla dziewczynek. 



27 października 2020

Kolejna partia zdjęć z Kosowa – dystrybucja naszych darów w szkołach,
które wspiera PKW KFOR. 

30 października 2020

Otrzymaliśmy podziękowanie od Dowódcy PKW KFOR. 

Listopad 2020 

20 listopada 2020

Mamy zezwolenie na dystrybucję koców na obrzeżach Sany. Czekaliśmy
bardzo długo,  ale  brak zezwolenia  na terytoriach opanowanych  przez
rebeliantów Huthi oznacza konfiskatę wszystkiego i  karę więzienia dla
wszystkich biorących udział w wydarzeniu. 

26 listopada 2020

Sto  rodzin  otrzymało  nasze  koce.  Duże,  ciężkie,  ciepłe.  Każdy  waży
cztery  kilogramy.  Wewnętrzni  uchodźcy  koczują/mieszkają  w  zupełnej
prowizorce skleconej z tego, co uda się znaleźć. 

30 listopada 2020

Przekazaliśmy  1800  EUR  (8070  PLN)  naszej  partnerskiej  organizacji
MonaRelief na  kolejne  koszyki.  Opłata  za  przelew  (105  PLN),  jak
zawsze, nie obciążyła rachunku Stowarzyszenia. 

Grudzień 2020

18 grudnia 2020

Nasze zobowiązanie na kolejny rok – co miesiąc będziemy przekazywać
100 USD dla osieroconego dziecka z Taiz. Dziecko ma na imię Dżihad.
Matka  była  w  trakcie  porodu,  gdy  dom  zaatakowali  rebelianci  Huthi.
Dziecko udało się uratować, matka nie przeżyła. 

30 grudnia 2020

Dystrybucja naszych koszyków na obrzeżach Sany – pięćdziesiąt rodzin
otrzymało nasze wsparcie. 



 


