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W północno-wschodniej Syrii, zamieszkiwanej
głównie przez syryjskich Kurdów, trwa operacja
wojskowa prowadzona przez Turcję. Życie
blisko 2 mln ludzi znajduje się w poważnym
niebezpieczeństwie. Są oni zmuszeni do
opuszczania swoich domów i ucieczki 
w poszukiwaniu schronienia. Większość z nich
zmierza w kierunku Regionu Kurdystanu. Kraj
ten, będący autonomiczną jednostką Iraku,
liczący 5,5 mln mieszkańców, w ostatnich latach
przyjął już ponad półtora miliona uchodźców
uciekających przed prześladowaniami ze strony
Państwa Islamskiego (ISIS).
 
W odpowiedzi na pogłębiający się kryzys,
uruchamiamy zbiórkę środków na pomoc
doraźną dla uciekającej z Syrii ludności cywilnej.
Każda przekazana kwota liczy się.

Autorem zdjęć zamieszczonych w publikacji jest 
ks. Mieczysław Puzewicz, który odwiedził obozy dla
uchodźców w Regionie Kurdystanu w czerwcu 2018 r. 

SYRIA - POMOC PILNIE POTRZEBNA



PRZYWRÓCIĆ MARZENIA - POMOC DZIECIOM 
W KURDYSTANIE

CHCESZ ZAANGAŻOWAĆ  SIĘ  

W DŁUGOFALOWY PROJEKT

WSPARCIA UCHODŹCÓW

PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE

REGIONU KURDYSTANU?

Na terenie Regionu Kurdystanu obecnie znajduje się 38 obozów dla uchodźców (dane z marca 2019 r.). Ich
mieszkańcy jeszcze długo nie będą mogli powrócić do swoich domów, wielu utraciło dobytek całego życia i nie
ma gdzie wracać. W najgorszej sytuacji są dzieci, które w wyniku wojny straciły jednego lub oboje rodziców. 
Z myślą o nich kurdyjska organizacja pozarządowa, Fundacja Charytatywna im. Barzaniego, utworzyła specjalny
program pomocy. 
Lubelskie stowarzyszenia, Centrum Wolontariatu oraz Stowarzyszenie Solidarności Globalnej, przy współpracy 
z kurdyjską organizacją partnerską, zapraszają do wsparcia dzieła pomocy osieroconym dzieciom przebywającym
w obozach dla uchodźców w Regionie Kurdystanu.

Osoby zainteresowane zaangażowaniem się w program 
"Przywrócić marzenia - pomoc dzieciom w Kurdystanie", 

zapraszamy do kontaktu: +48 797 341 681.

JAK MOŻNA POMÓC?
 
Program pomocy polega na wirtualnej adopcji jednego lub kilku dzieci na okres minimum 
1 roku i przekazywaniu raz w miesiącu kwoty w wysokości 200 zł na zaspokojenie
podstawowych potrzeb wspieranego dziecka oraz na jego edukację (m.in. zakup
podręczników, przyborów szkolnych, pomocy naukowych, posiłków). 
 
Los pokrzywdzonych dzieci i pokoju na świecie nie jest Ci obojętny? 
Pomóż tym, którzy przeszli najgorsze, odzyskać utracone marzenia i na nowo spojrzeć 
w przyszłość. Przywróć im nadzieję i wiarę, że dobro istnieje.

„Dzieci 
są nadzieją, 

która rozkwita 
wciąż na nowo, 

projektem, który 
nieustannie się 

urzeczywistnia, przyszłością, 
która pozostaje zawsze otwarta.”

św. Jan Paweł II

ZAPRASZAMY DO PROGRAMU „PRZYWRÓCIĆ  MARZENIA – POMOC DZIECIOM 
W KURDYSTANIE”



Fundacja Charytatywna im. Barzaniego (Barzani Charity Foundation, BCF) – kurdyjska
organizacja pozarządowa założona w 2005 roku. Nazwa pochodzi od nazwiska legendarnego
kurdyjskiego przywódcy Mustafy Barzaniego (1903 -1979). Głównym celem organizacji jest
świadczenie pomocy humanitarnej przebywającym na terenie Regionu Kurdystanu uchodźcom
oraz ludności przesiedlonej wewnętrznie. Podejmowane są działania w dziedzinie edukacji,
ochrony zdrowia, żywienia, zarządzania życiem w obozach dla uchodźców, udzielania
schronienia w obliczu kryzysów humanitarnych, zarządzania zasobami wodnymi.  W 2017 r.
Fundacja odznaczona została polską nagrodą im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego
Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003) za działania na rzecz pokojowego
współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur. Organizacja partnerska
lubelskiego Stowarzyszenia Solidarności Globalnej i Centrum Wolontariatu od 2018 r.

Kontakt:
+48 797 341 681

info@solidarity.com.pl
www.solidarity.com.pl

Stowarzyszenie Solidarności Globalnej - organizacja pozarządowa, która powstała 
w Lublinie w 2007 roku. Utworzyli ją ludzie kierujący się przekonaniem, że "horyzont
solidarności nie zna granic". Wolontariusze docierają z pomocą humanitarną, rozwojową
oraz z działaniami ukierunkowanymi na wymianę doświadczeń w zakresie budowania
społeczeństwa obywatelskiego do następujących państw: Kuba, Gruzja, Ukraina, Białoruś,
Region Kurdystanu. Działania prowadzone są też w Polsce (m.in. zajęcia z edukacji globalnej,
organizacja spotkań otwartych "Horyzonty Solidarności").
 

Centrum Wolontariatu w Lublinie - organizacja pozarządowa założona w 1999 roku. Zajmuje się
pomocą wolontariuszom w znalezieniu miejsc pracy wolontarystycznej adekwatnej do ich
zainteresowań, wykształcenia, umiejętności, organizowaniem szkoleń dla wolontariuszy 
i koordynatorów prac wolontariuszy, przygotowywaniem publikacji, opracowań, informacji na temat
wolontariatu. Pracownicy świadczą także porady prawne z dziedziny wolontariatu oraz kierują
internetowym pośrednictwem wolontariatu. W ramach lubelskiego Centrum Wolontariatu
realizowane są programy ukierunkowane na pomoc osobom bezdomnym, osobom chorym
psychicznie i somatycznie, młodzieży i dorosłym pozostającym w konflikcie z prawem, dzieciom 
i młodzieży wychowującej się w zaniedbanych środowiskach, uchodźcom.


