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W wyniku trwającej ponad 10 lat wojny w Syrii, 2/3 szkół w kraju zostało
uszkodzonych lub zniszczonych. Migracje ludności, w tym nauczycieli i pro-
blemy gospodarcze kraju sprawiły, że drastycznie spadł dostęp do edukacji
na tych terenach..

Fundacja Świętego Mikołaja od 2018 roku prowadzi w Aleppo regularne
działania na rzecz pomocy dzieciom. Współpracujemy z zaufaną lokalną
organizacją Hope Center, a operatorem monitorującym jest Caritas Polska. 

Do tej pory w ramach naszych działań, wyremontowaliśmy dwie świetlice
dla dzieci, zorganizowaliśmy całoroczne zajęcia edukacyjne, ufundowaliśmy
stypendia dla 200 studentów, wspieraliśmy harcerzy finansując zajęcia 
i wycieczki, odbudowaliśmy centrum sportu składające się z kilku otwartych
boisk, kupiliśmy wyprawki szkolne, sfinansowaliśmy remont i wyposażenie
sal jednego z przedszkoli. W trakcie pandemii 100 rodzin z dziećmi otrzymało
od nas paczki z żywnością i środkami higienicznymi. 

Dotychczas przeznaczyliśmy na ten cel ponad 1 700 000 zł.

Otwarta przez nas pięć lata temu świetlica edukacyjna w Aleppo ma na
celu wspierać doświadczone wojną dzieci i młodzież w rozwoju i edukacji, 
a także świadczyć pomoc psychologiczną. W 2022 roku w naszej świetlicy
utworzyliśmy nowy projekt - Uniwersytet Dziecięcy, w którym dzieci mogą
uczyć się i rozwijać swoje talenty według specjalnie przygotowanego
programu zajęć, oferujemy też pomoc psychologiczną dla dzieci, które
uczęszczają na zajęcia do naszej placówki oraz prowadzimy warsztaty 
w szkołach w Aleppo, które mają na celu wzmocnić kompetencje
psychospołeczne dzieci oraz przygotować nauczycieli do pełnienia ról
liderskich w lokalnych społecznościach, by jak najlepiej wspierać i moty-
wować dzieci oraz młodzież. 

Wstęp
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We współpracy z Hope Center prowadzimy w Aleppo od 2018 roku mini-
szkołę. Pomocą obejmujemy dzieci i młodzież niezależnie od wyznania ich
rodziców. Aby wspierać dzieci w sposób systemowy i pomóc im
ukierunkowywać zainteresowania i potencjał, uruchomiliśmy w ramach
naszej świetlicy - Uniwersytet Dziecięcy, który działa od 2022 roku.
Celem Uniwersytetu jest wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci w wieku 6-
16 lat, które w wyniku wojny mają utrudniony dostęp do edukacji, tak aby
nabyły niezbędne w przyszłości umiejętności, także społeczne.  
W zeszłym roku na zajęcia uczęszczała grupa 110 dzieci w wieku od 6-12 lat. 

Uniwersytet Dziecięcy

Cel  ten  rea l i zowany jest  poprzez  spec ja ln ie  przygotowany
program nauczania .  

K l i kn i j ,  
by  obe j r zeć
wideo
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https://www.youtube.com/watch?v=LmUcztik6-M


medyczna
informatyczna
medialna,
inżynierska
nauki ścisłe

W ramach tego programu realizowane są interaktywne zajęcia i kursy, 
 które mają pomóc dzieciom rozpoznać ich potencjał i ukierunkować
zainteresowania.

Na Uniwersytetecie realizowane jest 5 ścieżek nauczania: 

Ponadto na Uniwersytecie odbywają są także kursy języka angielskiego.

Każdy z kursów realizowanych w naszej świetlicy odbywa się na dwóch
poziomach: podstawowym i zaawansowanym i trwa 4 miesiące. 
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Kursy na uniwersytecie prowadzone są w sposób interaktywny. Duży nacisk
kładzie się na naukę poprzez doświadczanie. Podczas zajęć wykorzystywane
są przeróżne pomoce naukowe. Wszystkie metody w sposób maksymalny
angażują dzieci w zajęcia.
W czasie zajęć z medycyny i biologii dzieci prowadzą obserwacje z wykorzy-
staniem mikroskopu, uczą się na temat budowy ciała dzięki szkieletowi,
modelom anatomicznym oraz sekcjom, a naukę programowania wspierają
specjalne klocki. 
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W ogródku przy świetlicy dzieci samodzielnie zasadziły rośliny, dzięki czemu,
poprzez obserwację i praktykę, uczyły się na temat ich rozwoju i pielęgnacji.
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W ramach zajęć medialnych dzieci poznają świat współczesnych mediów
i komunikacji oraz zdobywają warsztat dziennikarski. Zdobyte umiejętności
nasi podopieczni sprawdzili m.in. przeprowadzając wywiad z lokalnym
malarzem Neematem Badawim w jego pracowni artystycznej. 
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Podczas zajęć poświęconych architekturze, dzieci zwiedziły m.in. stare
miasto i cytadelę Aleppo, a na wycieczce do siedziby straży pożarnej,
poznały zasady bezpieczeństwa na wypadek pożarów. Miały również okazję
zasiąść w prawdziwym wozie strażackim i nawet użyć gaśnicy. 
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Uniwersytet  Dz ięc ięcy  w A leppo utworzy l i śmy dz ięk i
wsparc iu  f i rmy C&F  i  Darczyńców prywatnych .

Par tner



Raport :  Pomoc dz iec iom z  A leppo .  Fundacja  Świętego Miko ła ja



Raport :  Pomoc dz iec iom z  A leppo .  Fundacja  Świętego Miko ła ja



Raport :  Pomoc dz iec iom z  A leppo .  Fundacja  Świętego Miko ła ja



Raport :  Pomoc dz iec iom z  A leppo .  Fundacja  Świętego Miko ła ja



Raport :  Pomoc dz iec iom z  A leppo .  Fundacja  Świętego Miko ła ja



Chłopcy  57%

Dz iewczynk i  43%

W ubiegłym roku na Uniwersytet uczęszczało 110 dzieci w wieku 9-12 lat.

Uniwersytet Dziecięcy w liczbach

Poz iom zaawansowany

Podział w grupach zajęciowych wg płci.

Poz iom podstawowy

Dz iewczynk i  42

Chłopcy  68

Dz iewczynk i  33%

Chłopcy  67%
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Poz iom zaawansowany

Podział w grupach zajęciowych wg wieku

Poz iom podstawowy

26 26

32

26

6-8 lat 9-12  la t 6-8  lat 9-12  la t
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W grudniu 2021 roku na antenie Radia 357 odbyła się charytatywna akcja, 
w ramach której zbieraliśmy środki na zapewnienie pomocy psychologicznej
dzieciom i młodzieży w Polsce i w Syrii. Zebrana suma, czyli 1 424 548 zł
została podzielona na pół i w ten sposób powstały dwa odrębne fundusze
na programy pomocy psychologicznej w Polsce i w Syrii. Dzięki tej kwocie
uruchomiliśmy w Aleppo działania pomocowe nie tylko w ramach naszej
świetlicy, ale także zorganizowaliśmy cykl warsztatów dla dzieci i nauczycieli
z 8 miejscowych szkół.

Świąteczna akcja w
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https://radio357.pl/


Wszyscy nasi podopieczni mogą korzystać ze wsparcia psychologa.
Wychowawcy regularnie przeprowadzają rozmowy z dziećmi na temat ich
stanu emocjonalnego i w razie potrzeby kierują na indywidulane rozmowy 
z psychologami. W ramach działań Uniwersytetu Dziecięcego prowadzane
są także sesje wsparcia dla rodziców, które mają pomóc im w budowaniu
dobrych relacji z dziećmi i lepszej komunikacji. 
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Przez cały rok w szkołach w Aleppo organizowaliśmy warsztaty dla dzieci,
których celem było podniesienie ich wiedzy na temat różnych, istotnych  
 dla nich kwestii jak: zastraszanie, higiena osobista, przestrzeń osobista,
bezpieczeństwo i zapobieganie przemocy, a także na temat zachowań
przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się chorób.

Szkolenia dla dzieci w szkołach 

Łączn ie  w warsz tatach uczestn iczy ło  1742  dz iec i .
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Emocje i sposoby ich wyrażania
Granice cielesne
Zastraszanie i przemoc rówieśnicza
Higiena osobista
Umiejętności społeczne i komunikacyjne
Umiejętność radzenia sobie ze stresem
Odpowiedzialność i ponoszenie konsekwencji swoich czynów
Praca zespołowa i współpraca 
Prawa i obowiązki dziecka

Uczestnikami zajęć były dzieci w wieku 5-12 lat. Tematy warsztatów
dostosowane były do wieku uczestników i obejmowały następujące
zagadnienia:

Na zakończenie dzieci otrzymały w prezencie zestaw zeszytów i przyborów
szkolnych.
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Na program pomocy psycholog iczne j  w  2022  roku w Syr i i
przeznaczy l i śmy 200 000 z ło tych .  P rogram będz ie
kontynuowany także  w 2023  i  2024  roku .  





W marcu odbyły się warsztaty dedykowane nauczycielom, których celem 
 było zwrócenie uwagi na zdrowie psychiczne dzieci, szczególnie w odnie-
sieniu do doświadczeń wojennych i przygotowanie nauczycieli do pracy 
z nimi poprzez różnego rodzaju innowacyjne techniki. Szkolenia miały pomóc
nauczycielom stać się liderami zmian, tak by kształtować zdrowe i dobrze
wyedukowane pokolenie młodzieży w Aleppo, wywierać pozytywny wpływ na
ich rozwój, motywować i wspierać emocjonalnie.

Szkolenie opierało się na następujących modułach:
• Ochrona dziecka, pomoc psychologiczna i przeciwdziałanie przemocy
wobec dzieci
• Rozwój emocjonalny dziecka 
• Metody efektywnego nauczania 

Każdemu zagadnieniu było poświęconych 9 godzin, a pełen cykl szkoleniowy
trwał 3 tygodnie.

W szkoleniu wzięło udział łącznie 56 nauczycieli z 8 szkół.

Szkolenia dla nauczycieli 
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Jako nauczycielka trzeciej klasy na szkoleniu
dowiedziałam się, jak pracować z dziećmi, by
razem z nimi ustalić najważniejsze zasady, które
potem będą respektować w codziennych zajęciach 

w szkole. Skorzystałam również z różnych technik przekazywania
informacji i wiedzy, aby były one odpowiednie dla wszystkich dzieci o
różnych poziomach i typach rozumienia. 

- nauczycielka Reem Salloum
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Do naszej klasy chodzi dziewczynka, która cierpiała
z powodu zaniedbania rodzinnego, przez długi czas
nie uczęszczała do szkoły i nie umiała czytać ani
pisać. Jej zachowanie wymykało się spod kontroli, np.
histerycznie krzyczała, gdy słyszała dźwięk dzwonka.

Dzięki temu, czego nauczyłam się podczas szkolenia, udało nam się
najpierw zmodyfikować zachowanie dziecka tak, że zamiast krzyku po
prostu machała ręką, gdy słyszała dzwonek, a także poczyniła duże
postępy w pisaniu.

- nauczycielka Caroline Akkawi
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K l i kn i j ,  
by  obe j r zeć
wideo

https://www.youtube.com/watch?v=vbU-tRALKvY


Łącznie program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w Syrii objął
wsparciem w 2022 roku:

Program pomocy
psychologicznej dla dzieci 

i młodzieży w Syrii w liczbach

1742
Uczniów z 8 szkół w Aleppo

1 10
Podopiecznych Uniwersytety Dziecięcego

56
Nauczycieli z 8 szkół w Aleppo 
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W zeszłym roku do naszej świetlicy przychodziło łącznie 110 dzieci. Oto
wybrane sylwetki kilkoro z nich.

Layan, 10 lat -  energiczna i towarzyska dziewczynka, która bardzo lubi się
bawić. Layan mieszka z rodzicami i starszą o dwa lata siostrą. Dziewczynka
uwielbia przychodzić do naszej świetlicy, bo jak sama mówi: 

Marzeniem Layan jest zostać naukowcem, ponieważ uwielbia odkrywać
świat wokół siebie i chce znaleźć odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.
Layan ogromnie cieszy się z nowo powstałego Uniwersytetu Dziecięcego,
ponieważ czuje, że dzięki zajęciom na Uniwersytecie uda jej się spełnić
swoje marzenie i zostać naukowcem.

Nasi podopieczni

"Uczy  s ię  fa jnych  r zeczy  i  eksperymentu je ” .  
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Hanna ma 9 lat i jest bardzo bystrym i inteligentnym chłopcem, który
mieszka ze swoimi rodzicami i dwójką rodzeństwa. W wieku czterech lat
zachorował na raka szpiku kostnego i przeszedł chemioterapię. Z powodu
swojej choroby, ciągłego zmęczenia i obawy przed złapaniem infekcji, nie
mógł w pełni cieszyć się dzieciństwem i towarzystwem rówieśników. Kiedy
dołączył do Uniwersytetu Dziecięcego, nareszcie poznał przyjaciół i z wielkim
zaangażowaniem włączył się w zajęcia. Hanna dołączył do zajęć ze ścieżki
medycznej, co pozwoliło mu utwierdzić się w przekonaniu, że chce zostać
lekarzem. 

"Mo ją  ambic ją  jes t  zos tać  lekarzem,  aby  pomóc z łagodz ić
bó l ,  k tó rego sam doświadczy łem" .
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Joyce - uwielbia koszykówkę i gra na gitarze. Oprócz tego, od 4 roku życia
uczestniczy w grupie tanecznej dla dzieci. Mieszka razem z mamą. Kiedy
miała trzy lata, straciła tatę, który zginął w wyniku tragicznego wypadku
samochodowego podczas pracy. Wszystkie obowiązki rodzicielskie spadły
na mamę, która musi być jednocześnie ojcem i matką dla swojej córki. Aby
zabezpieczyć przyszłość i godne życie swojej rodziny, przejęła po mężu
pracę w jego zakładzie, który specjalizuje się w sprzedaży i pakowaniu
prezentów. Joyce pomaga mamie w pakowaniu prezentów, aby czasami
odciążyć ją w pracy. Kiedy Joyce po raz pierwszy trafiła na zajęcia w naszej
świetlicy, okazała się być pewną siebie dziewczynką z silnym charakterem.

Joyce do tej pory spróbowała specjalizacji inżynierskiej, medialnej 
i medycznej.

Od razu było widać, że pokochała tematy bliskie inżynierii, mimo że uwielbia
się uczyć po prostu o wszystkich aspektach życia.

" Joyce  w ie le  wyc ie rp ia ła ,  a le  by ła  s i ln ie j sza  n i ż  oko l icznośc i ,
k tó re  ją  spotka ły .  S tawi ła  czo ła  i  pokonała  w ie le  t rudnośc i ”  –
powiedz ia ła  mama Joyce ,  k iedy  przysz ła  zap isać  córkę  na
za jęc ia  Un iwersyte tu  Dz iec ięcego .  

"Uwie lb iam wszystko  co  zw iązane ze  sz tuką  i  k reatywnośc ią ,
szczegó ln ie  r zeczy  zw iązanez  rysowaniem”  –  powiedz ia ła
Joyce ,  zapytana o  dz iedz inę ,  w  k tóre j  chce  s ię  rozwi jać .
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Aram ma 8 lat i jest bardzo energicznym dzieckiem, który chętnie
uczestniczy w zajęciach na Uniwersytecie i współpracuje z innymi dziećmi.
Mieszka razem z mamą Nayiri, tatą Avedisem i starszym bratem Michealem.
Micheal był w pierwszej grupie dzieci, które rozpoczęły program
Uniwersytetu Dziecięcego i to właśnie on zachęcił młodszego brata do
uczestniczenia w zajęciach. Aram, tak samo jak starszy brat, wybrał ścieżkę
medialną.
Jak sam stwierdził, najbardziej podoba mu się specjalizacja medialna,
ponieważ lubi opowiadać i pytać innych o rzeczy, które widzi lub które go
interesują. Aram jest bardzo aktywny podczas zajęć i chętnie dzieli się
swoją opinią z innymi dziećmi. Początkowo miał problemy z szanowaniem
zdania innych uczestników zajęć, ale dzięki sesjom psycho-społecznym 
i dedykowanym spotkaniom z nauczycielem prowadzącym, stał się bardziej
otwarty. Teraz, swoje opinie wyraża równie entuzjastycznie, ale z uwagą na
innych.

" Jak  dorosnę ,  moim marzen iem jes t  mieć  w łasne
laborator ium,  aby  eksperymentować i  tworzyć  w łasne
wynalazk i ” .
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Narod ma 6 lat. To bardzo spokojna dziewczynka. Rodzina Narod pochodzi 
z Armenii, ale dziewczynka urodziła się i mieszka w Aleppo. Na co dzień
uczęszcza do armeńskiej szkoły oraz otacza się armeńską społecznością,
dlatego początki na Uniwersytecie były dla niej bardzo trudne. Wcześniej
dziewczynka nie miała wiele kontaktu z rówieśnikami mówiącymi w innym
języku. Podczas zajęć wspierał ją wolontariusz, który mówi w jej ojczysty
języku.
Z każdym kolejnym dniem Narod coraz częściej pojawiała się na
Uniwersytecie Dziecięcym, a dzięki zachęcie i wsparciu wszystkich, stała się
bardziej zaangażowana i coraz lepiej radziła sobie z językiem arabskim. Na
jednym z zebrań rodziców, mama Narod powiedziała, że dziewczynka
zaczęła używać arabskich słów, aby wyrazić to, czego nauczyła się na
zajęciach i była z tego bardzo zadowolona. Najbardziej podobają jej się
zajęcia z programowania za pomocą klocków Lego.
Choć początki były trudne, teraz Narod cieszy się, że może kontynuować
zajęcia na Uniwersytecie.
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Azar ma 7 lat i jest bardzo energicznym dzieckiem, uczęszcza na
Uniwersytet Dziecięcy od czerwca. Mieszka z mamą Mariam, 4-letnim
bratem Samem i tatą Emilem.
Azar lubi bawić się z kolegami, a w domu z rodziną. Chłopiec chce zostać
programistą. Jak sam powiedział, kiedy już będzie specjalistą w progra-
mowaniu, chce zrobić robota, żeby on i jego rodzina mogli się nim bawić.
Chciałby też nauczyć swojego młodszego brata, jak tworzyć roboty.
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Maurice ma 9 lat i jest spokojnym dzieckiem. Chłopiec uczęszcza na
Uniwersytet Dziecięcy od maja. Mieszka z rodziną: mamą Mary, tatą
Antoine'em i młodszą siostrą Jessicą. Maurice powiedział, że uwielbia
pomagać chorym ludziom i rozumieć, jakie są przyczyny ich dolegliwości. 
W przyszłości chce wynaleźć lekarstwa na te choroby. Zdobytą na
Uniwersytecie wiedzę od razu wykorzystuje w życiu codziennym.

Chłopiec bardzo lubi zajęcia z języka angielskiego i uwielbia mówić w tym
języku. Nauczyciel na zajęciach mówi tylko po angielsku, co pomaga mu
być bardziej pewnym siebie i płynniej się porozumiewać.

"K iedy  uczy l i śmy s ię ,  jak  bandażować rany ,  poszedłem do 
domu i  pokazałem mamie ,  czego s ię  wtedy nauczy łem" .  
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Świetlica w Aleppo i funkcjonujący przy niej Uniwersytet Dziecięcy, 
mogą działać jedynie dzięki pomocy naszych Darczyńców. 

Bardzo dziękujemy firmie C&F, Słuchaczom Radia 357 i Partnerom
świątecznych licytacji, a także Darczyńcom prywatnym fundacji 

za dotychczasową pomoc.
 
 

Miasto Aleppo wciąż podnosi się z powojennych ruin, 
a dziś dodatkowo walczy z konsekwencjami trzęsienia ziemi, 

które miało miejsce w lutym 2023 roku.
 
 
 

Aktualnie zbieramy środki na dalsze działania naszej świetlicy i wsparcie
psychologiczne dzieci, jak również na remont budynku, który ucierpiał 

w wyniku trzęsienia ziemi.
 
 
 

Darowizny na konto:
 Fundacja Świętego Mikołaja, nr Volkswagen Bank Polska S.A. 

37 2130 0004 2001 0299 9993 0002 z dopiskiem Aleppo - pomoc dzieciom
lub przelewem on-line: www.mikolaj.org.pl/Aleppo

 
Przekaż 1,5% podatku Świętemu Mikołajowi

KRS 0000 126 602 cel szczegółowy: Aleppo - pomoc dzieciom
 

Pomoc dz iec iom z  A leppo jest  wc iąż  bardzo  pot rzebna .

Bardzo  pros imy o  Państwa wsparc ie .
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