
 
 

PROJEKT- ZAPROSZENIE DO POMOCY 

Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Aleppo i Latakii w Syrii. 

W poniedziałek 6 lutego tereny południowo-wschodniej Turcji i północnej Syrii 

nawiedziło trzęsienie ziemi. Wstrząsy o sile 7,8 stopnia w skali Richtera zburzyły całe bloki 

mieszkalne w syryjskich miastach i spowodowało jeszcze większe spustoszenie wśród 

milionów Syryjczyków cierpiących przez lata wojny. Do tej pory w Syrii zginęło co najmniej 

6000 osób (liczba ta cały czas rośnie). Syria jest wyniszczona trwającą 12 lat wolną, kraj 

objęty jest sankcjami, co utrudnia organizowanie pomocy. Brakuje prądu, rząd nie jest w 

stanie pomóc ludziom, którzy w jednej chwili stracili dach nad głową. 

 

 

Jako PKWP i fundacja Przyjaciel Misji od kilku lat przekazujemy pomoc dla 

mieszkańców i uchodźców w Libanie. Nawiązaliśmy współpracę z fundacją ICARE, która 

doskonale rozumie miejscowe uwarunkowania i potrzeby. Dzięki wsparciu naszych 

partnerów w Libanie możemy bardzo szybko zakupić i skompletować zestawy zawierające 

produkty żywnościowe, środki medyczne, podstawowe ubrania. Ta pomoc zostanie 

przewieziona do Aleppo i Lataki, które najbardziej ucierpiały w wyniku trzęsienia ziemi. 

Dzięki takie formie możliwa jest bardzo szybka organizacji pomocy. 

 



 
 

Koszt jednego zestawu to 56 USD. W jego skład wejdą produkty żywnościowe 

gotowe do spożycia (trzęsienie ziemi odcięło wielu ludzi od prądu, niemożliwe staje się 

przygotowanie ciepłych posiłków). Chcemy dotrzeć do jak największej liczby potrzebujących: 

osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, którzy stracili dach nad głową. 

Wobec innej pomocy organizowanej dla ofiar trzęsienia ziemi w Syrii nasza 

propozycja wyróżnia się tym, że dostarczamy wszystko, co potrzebne jest do przeżycia - 

jedzenie, które nie wymaga gotowania, ubrania, środki czystości i dezynfekcyjne, zestawy 

służące do ogrzewania. Pomoc dotrze bardzo szybko do potrzebujących, gdyż zostanie 

zorganizowana przez osoby będące bisko poszkodowanych. Dobór produktów znajdujących 

się w zestawie pomocowym uwzględnia realia osób mieszkających w Syrii (niektóre 

organizacje dostarczają np. ryż, którego ludzie pozbawieni domu i prądu nie mają gdzie i jak 

przygotować). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Jesteśmy w trakcie organizowania pomocy, nasi partnerzy w Libanie już pakują zestawy, 

które w przyszłym tygodniu ruszą do potrzebujących w Syrii. Chcemy dotrzeć do jak 

największej ilości osób.  

 

 

Zapraszamy do współpracy. Nasze wspólne wysiłki są w stanie dać nadzieję umęczonemu 

narodowi Syrii. Nie bądźmy obojętni na ich los. 
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