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Dlaczego prosimy Was o pomoc
dla Syrii?

ŻYCIE 90% 
dzieci w Syrii uzależnione

jest od pomocy
humanitarnej

2,45 mln 
syryjskich dzieci nie chodzi
do szkoły, a co trzecia ze
szkół w ogóle nie nadaje

się do użytku

12 000 dzieci 
wg oficjalnych danych
zostało zabitych lub
rannych od 2011 r. na

skutek konfliktu w Syrii
 



Mechanizm wsparcia

Rejestracja szkoły na caritas.pl/szkola

Przekazanie darowizny Caritas Polska wpłacając środki na konto bankowe

Przekazanie środków szkole syryjskiej w Aleppo we współpracy z lokalną
organizacją partnerską, Christian Hope Center

Zakup sprzętu, prace remontowe i organizacja zajęć przez szkołę zgodnie
ze zgłoszonymi potrzebami

Rozliczenie środków i raport końcowy wraz ze zdjęciami pod koniec roku
szkolnego



Pakiet startowy





200 uczniów
 

przekazane przez szkołę 

Nasz cel 2022/2023 r.

300 000 zł

szkół w Polsce w programie

2000 zł
150

100 rodziców

20 zł 10 zł

Zakup sprzętu
multimedialnego

Wyposażenie placu zabaw
dla przedszkolaków

Zakup sprzętu
biurowego

Wyposażenie pracowni
chemicznej



JAK MOŻESZ POMÓC?

NASZA

W SYRII

zbiórka pieniędzy
kiermasz szkolny
piknik charytatywny
licytacja prac bożonarodzeniowych

 

remont pomieszczeń
zakup podręczników i
sprzętu
organizacja wydarzeń dla
uczniów

Jak możesz pomóc?



JAK MOŻESZ POMÓC?
KOMU POMAGAMY?

Poznajcie jedną z syryjskich szkół, biorącą udział w programie.

Szkoła podstawowa „Bani Taghlib” مدرسة بني تغلب االبتدائية



JAK MOŻESZ POMÓC?
KOMU POMAGAMY?

Poznajcie jedną z syryjskich szkół, biorącą udział w programie.

Szkoła podstawowa „Bani Taghlib”
Wiadomość od dyrektorki,

Sabriye Elias:

Zależy mi na przyszłości szkoły, którą mi
powierzono. Jako wykształcony pedagog
miałam możliwość wyjazdu i podjęcia pracy
za granicą. Mimo to, zdecydowałam się zostać
w Syrii.

Od 2016 roku udało się dokonać podstawowe
naprawy budynku umożliwiające
prowadzenie zajęć, ale nadal potrzeby są
ogromne. 

To, co niezwykłe w naszej szkole, to fakt, że
nauczamy języka syriackiego–jesteśmy dumni
z naszego dziedzictwa i chcemy je przekazać
młodszym pokoleniom.



JAK MOŻESZ POMÓC?Dedykowane materiały z Syrii

https://www.youtube.com/watch?v=IO42x_KI__Y&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=IO42x_KI__Y&feature=emb_logo


Mówią o nas- internet



Mówią o nas- TV



Mówią o nas- radio



KONKURS Z IDĄ NOWAKOWSKĄ

Szczegóły na:
caritas.pl/edycja2023 



DZIĘKUJEMY!

Opiekun szkół Gabriela Pawlak
+48 735 255 142

szkoly@caritas.org.pl 


