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Światowy Dzień Wody 2015.  

Podzielmy się wodą z mieszkańcami Somalii. 

 

Czy wyobrażasz sobie chociaż jeden dzień swojego życia bez wody? Czy 

wiesz, że przeciętnie w ciągu dnia Europejczyk zużywa ok. 150 litrów 

wody, a w Afryce człowiek ma do dyspozycji ok. 20 litrów? Czy wiesz, 

że więcej osób na świecie ma własny telefon komórkowy niż dostęp do 

jakiejkolwiek toalety? Czy wiesz jakie skutki dla życia ma brak 

dostępu do wody? 

Światowy Dzień Wody, który obchodzimy 22 marca, to świetna okazja, 

aby zgłębić ten temat i przekazać go uczniom. 

Jeżeli Wasza szkoła chce włączyć się w działania na rzecz prawa do 

wody i godnych warunków sanitarnych dla mieszkańców globalnego 

Południa,  zapraszamy do przystąpienia do kampanii Polskiej Akcji 

Humanitarnej Studnia dla Południa. 

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi uczniów na kwestię dostępu do 

wody i sanitariatów w krajach, w których PAH buduje i remontuje 

ujęcia wodne oraz na globalny system produkcji, do którego 

wykorzystywane są zasoby wodne. 

Każda szkoła może przystąpić do kampanii w dowolnym momencie w roku 

szkolnym. PAH przekazuje szkołom wiele  ciekawych materiałów 

edukacyjnych do wykorzystania zarówno przez nauczycieli, jak i 

uczniów. Materiały ułatwiają także przygotowanie akcji 

informacyjnej.  

Dodatkowo, szkoła może wesprzeć finansowo działania PAH w Somalii, 

od lat targanej wewnętrznymi konfliktami i szczególnie narażonej na 

katastrofy naturalne. W tegorocznej edycji kampanii zbieramy 

fundusze na budowę studni w obozach dla osób przemieszczonych w 

południowo centralnej części Somalii. Region Middle Shabelle 

zamieszkuje ok. 3000 rodzin rozmieszczonych w 9 obozach. Żyją one w 

bardzo prowizorycznych warunkach, bez dostępu do bezpiecznych źródeł 

wody oraz sanitariatów.  

Jak zgłosić się do kampanii Studnia dla Południa? 

Wystarczy wejść na stronę www kampanii 

(www.pah.org.pl/kampanieedukacyjne) i wypełnić formularz 

zgłoszeniowy, a następnie pobrać materiały kampanijne: broszurę oraz 

plakat promocyjny i edukacyjny oraz materiały dodatkowe. Kolejne 

etapy opisane są szczegółowo na stronie internetowej.  

Wsparcie PAH dla szkoły, która przyłącza się do kampanii, polega na: 

- przekazaniu materiałów promocyjnych i edukacyjnych; 

http://polskaakcjahumanitarna.enewsletter.pl/k2/063/000/d/test/aHR0cDovL3d3dy5wYWgub3JnLnBsL25hc3plLWR6aWFsYW5pYS81NDEvbmlvc2VfcG9tb2M=
http://polskaakcjahumanitarna.enewsletter.pl/k2/063/000/13/test/aHR0cDovL3BhaC5vcmcucGwvbS80MzQ0L3BhaF9rYW1wYW5pam5lX3BvbW9jJTIwaHVtYW5pdGFybmFfZHJ1ay5wZGY=
http://polskaakcjahumanitarna.enewsletter.pl/k2/063/000/1g/test/aHR0cDovL3BhaC5vcmcucGwvbS80MzQxL3BhaF9rYW1wYW5pam5lX3BvbW9jJTIwaHVtYW5pdGFybmFfcGxha2F0X2RydWsucGRm
http://polskaakcjahumanitarna.enewsletter.pl/k2/063/000/1t/test/aHR0cDovL3d3dy5wYWgub3JnLnBsL20vNDMyMS9yJUMzJUIzJUM1JUJDb3d5LnBkZg==
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- przekazaniu gadżetów do sprzedaży; 

- stałym kontakcie e-mailowym: kampanie@pah.org.pl 

- przygotowaniu dyplomów dla szkół i zaświadczeń dla nauczycieli 

i nauczycielek koordynujących działania.   

Polska Akcja Humanitarna 

www.pah.org.pl/kampanieedukacyjne 

 

 

 

Obóz dla osób przemieszczonych na terenie Somalii, 2012, 

fot. Marcin Suder 
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