Raport:
DRUGI ROK POMOCY DZIECIOM W ALEPPO
Fundacja Świętego Mikołaja 2019

Dzieci są najbardziej bezbronnymi ofiarami wojny w Syrii. W całej Syrii pomocy
humanitarnej niezmiennie potrzebuje 13 milionów osób, 69% Syryjczyków żyje w skrajnym
ubóstwie, 2,1 miliona dzieci w Syrii nie chodzi do szkoły (36% wszystkich dzieci w wieku
szkolnym). Dzięki hojności naszych darczyńców możemy nieprzerwanie od 2018 roku
pomagać dzieciom w zniszczonym wojną Aleppo. Dotychczas objęliśmy swoją pomocą
ponad 10 tysięcy dzieci w mieście. Kolejne dzieci potrzebują naszej pomocy. Przez cały rok
2019 kontynuowaliśmy wsparcie dla najbardziej potrzebujące dzieci z różnych części
miasta. Sytuacja mieszkańców Aleppo jest bardzo trudna. Rodziny stoją przed ogromnym
wyzwaniem odzyskania straconych lat nauki swoich dzieci, odbudowania szpitali i miejsc
pracy. Sytuacja wielu z nich nadal pozostaje dramatyczna. Dwie świetlice, comiesięczne
stypendia dla studentów, projekt wakacyjny w dwóch centrach edukacyjnych
we wschodnim Aleppo, organizacja projektów edukacyjnych: wycieczek, klubów, zajęć
ogólnorozwojowych, dystrybucja wyprawek szkolnych, wsparcie dla przedszkoli
- to dotychczasowe owoce naszych działań w 2019 r. na rzecz dzieci w Aleppo.
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MINI-SZKOŁA I ŚWIETLICE EDUKACYJNE
Dzięki wsparciu naszych darczyńców na terenie Aleppo mogły funkcjonować dwie
świetlicy edukacyjne. Pierwsza w dzielnicy As-Sulajmanijja w Aleppo Zachodnim, druga AlSakhour. Pomocą objęte są wszystkie dzieci niezależnie od wyznania. Podopiecznymi
świetlicy są dzieci w bardzo trudnej sytuacji. Niemal każde podczas wojny straciło, rodziców,
rodzeństwo, przyjaciół. Jednak mimo wszystko mają oni marzenia, ambitne plany na
przyszłość. Wielu z nich marzy by zostać lekarzem, ponieważ chce pomagać innym. Mimo
swojego młodego wieku wiele spośród tych dzieci musi pracować. Chcąc wesprzeć rodzinę,
często pracują w bardzo niebezpiecznych warunkach, ryzykując swoje zdrowie i życie.
Świetlica jest dla nich jedynym miejscem, gdzie mogą się uczyć, bawić, odpocząć, gdzie mogą
odzyskać cząstkę dzieciństwa.
Dzielnica As-Sulajmanijja
W Al-Suleimaniyyi do świetlicy uczęszcza regularnie 70 dzieci, w trzech grupach
wiekowych, między 6 a 12 rokiem życia, było też kilku starszych chłopców od 13 do14 lat.
Świetlica jest miejscem, w którym podopieczni otrzymują pomoc w lekcjach, a także biorą
udział w zajęciach dodatkowych. Na terenie placówki odbywają się liczne zajęcia edukacyjne
i ogólnorozwojowe. Stricte edukacyjna oferta świetlicy obejmuje takie zajęcia jak lekcje
języka arabskiego, angielskiego, francuskiego, matematyki, muzyki, rysunku, przyrody i
zajęcia wyrównawcze.
Dzięki zajęciom dodatkowym dzieci mogą brać udział w warsztatach rękodzieła,
zajęciach plastycznych, origami, wieczorów filmowych oraz korzystać z gier edukacyjnych i
puzzli. W świetlicy odbywają się także warsztaty taneczne, turnieje gier planszowych, nauka
gotowania, zajęcia komputerowe i sportowe, m.in. wyjścia na basen. Część zajęć odbywa się
na świeżym powietrzu jak na przykład warsztaty z garncarstwa, czy wycieczki.
W trakcie wakacji świetlica działała nieprzerwanie i zapewniała dzieciom opiekę i
przeróżne atrakcje na miejscu oraz wycieczki na basen czy do stadniny koni. Dzieci
uczestniczące w zajęciach w mini-szkole otrzymały także wyprawki szkolne, plecaki,
materiały papiernicze i kredki. W okresie wakacyjnym w świetlicy więcej czasu niż w trakcie
roku szkolnego poświęcone było na aktywności integracyjne i rozrywkowe. Dzieci uczyły się
m.in. zasad dobrego traktowania zwierząt, podstaw higieny osobistej. Innym razem
organizowany był turniej gier planszowych lub organizowane wyjście np. do lodziarni, gdzie
dzieci dowiedziały się jak działają maszyny cukiernicze.
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Dzielnica Al-Sakhour
Al-Sakhour to jedna z najbardziej zniszczonych po wojnie dzielnic, w dużej mierze
zamieszkiwana przez rodziny muzułmańskie, sieroty i wdowy z małymi dziećmi. Wiele dzieci
mieszkających w tej dzielnicy musi pracować, by pomóc w utrzymaniu rodziny. Zapewnienie
im dostępu do bezpłatnej edukacji było dla nas bardzo ważne. Świetlica w Al-Sakhour
przyjmuje codziennie ponad 100 dzieci. Działania placówki obejmują zajęcia wyrównawcze,
dzieci wspólnie uczą się i odrabiają prace domowe z języka arabskiego. Oprócz tego
nauczyciele pomagają im w języku angielskim i matematyce. Zajęcia odbywają się rano
i wieczorem, aby umożliwić udział w zajęciach jak największej liczny dzieci. Podopiecznymi
tej świetlicy są dzieci od 8 do 15 roku życia, które najbardziej ucierpiały podczas oblężenia
Aleppo. Część z nich nigdy nie chodziło do szkoły.
Świetlice oprócz funkcji edukacyjnej spełniają także bardzo ważną funkcję socjalizującą i są
miejscem, w którym dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie i przebywać w bezpiecznym,
ciepłym miejscu.

Jednym z dzieci przychodzących do naszej świetlicy jest 11-letni Omar: „Mam sześciu braci,
ale wszyscy wyjechali z Aleppo. Jeden z nich zginął na wojnie, o pozostałych nic nie wiem, ani
gdzie są, ani co się z nimi dzieje. Mieszkam tylko z mamą. Tata opuścił nas trzy miesiące
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temu i teraz nic o nim nie wiemy. Chodziłem do szkoły tylko przez dwa lata, potem nie
miałem jak, a teraz przychodzę się tu uczyć i bawić. Od trzech lat pracuję w barze, kilka dni
temu szef poprosił, żebym uporządkował kable elektryczne. Jeden z nich był niezabezpieczony
i mam poparzone ręce, ale to nie boli. Pracuję codziennie, w sobotę krócej, a w wolnym czasie
śpię. Jedyny wolny czas, jaki mam poza tym, to kiedy tu przychodzę, uczę się i bawię z innymi
dziećmi. Marzę o tym, żeby pewnego dnia spotkać się z moimi braćmi. Ta bransoletka, którą
noszę na ręce, była prezentem od mojego brata, który umarł - to najcenniejsza rzecz, jaką
mam.”

Wiele dzieci, takich jak Lamaya, z powodu wojny musiało pracować i nigdy nie chodziło do
szkoły: „Mam 11 lat, mam tylko mamę i rodzeństwo, mój tata zmarł. Mieszkaliśmy u naszej
babci, ale jej dom został zburzony i musieliśmy się szukać nowego mieszkania. Moja
najstarsza siostra ma 15 lat i niedawno się zaręczyła. Moja mama pracuje dla starszej pani,
którą się opiekuje. Nie chodzę do szkoły, ale bardzo chciałabym pójść, bo nie umiem pisać,
znam tylko alfabet i cyfry od 1 do 20. Pracowałam w warsztacie krawieckim, ale szef bił nas
codziennie, więc zrezygnowałam. W wolnym czasie lubię oglądać telewizję w domu
sąsiadów, bo my nie mamy telewizora. Lubię śpiewać, ale nie słyszę zbyt dobrze, ponieważ
mam uszkodzony słuch. Potrzebuję operacji, ale moi rodzice nie mieli na to wystarczającej
ilości pieniędzy. Marzę, aby w przeszłości zostać lekarzem i pomagać cierpiącym.
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PROJEKT WAKACYJNY W DWÓCH CENTRACH EDUKACYJNYCH WE WSCHODNIM ALEPPO
W Aleppo Wschodnim procent zniszczenia infrastruktury jest wyższy niż w Aleppo
Zachodnim. Więcej dzieci nie chodzi do szkoły, podejmuje się pracy, aby pomóc
rodzinie. Celem zajęć było przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej mimo przerwy
w edukacji. Franciscan Care Centre prowadzi dwa centra dla dzieci w dzielnicach Shaar
i Karm Dodoa. Na zajęcia w miesiącach czerwiec-wrzesień uczęszczało 500 dzieci w wieku
6-12 lat. W ramach zajęć dzieci uczyły się pisania, czytania, matematyki, arabskiego,
angielskiego, a także miały zajęcia plastyczne.

Centra zostały zaopatrzone w potrzebne materiały edukacyjne, białe tablice. W marcu 2019
ponad 300 podopiecznych w wieki 6-14 lat, otrzymało wyprawki szkolne.
Działania centrów mają na celu wspieranie procesu nauczania i zachęcanie dzieci do edukacji
szkolnej. W centrum odbywały się także spotkania dla rodziców, których celem było
podnoszenie świadomości wśród rodziców i opiekunów na temat.
Wszystkie proponowane dzieciom aktywności i gry są projektowane w taki sposób aby
uczyć syryjskie dzieci sposobów komunikowania się i umiejętności wyrażania siebie,
a także pomagają im w procesie nawiązywania przyjaźni, uczą ufności i odpowiedzialności.
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DYSTRYBUCJA 500 WYPRAWEK NA NOWY ROK SZKOLNY
Wśród dzieci uczęszczających do Franciscan Care Center we wschodnim Aleppo
w pierwszych dniach września 2019 roku rozdaliśmy 500 wyprawek szkolnych. Każde dziecko
otrzymało wyposażony w niezbędne materiały papiernicze plecak szkolny oraz mundurek.
Każde dziecko mogło wybrać sobie ten plecak, który podobał mu się najbardziej.
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DYSTRYBUCJA POLSKICH KREDEK BAMBINO

W kwietniu 2019 roku podopieczni Homework Room w As-Sulajmanijji oraz świetlicy
edukacyjnej w Al-Sakhour, otrzymały komplet kredek Bambino, które ufundowała polska
firma St. Majewski.
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STYPENDIA DLA ZDOLNEJ MŁODZIEŻY
200 studentów, wytypowanych spośród młodych ludzi działających dla dobra lokalnej
społeczności, otrzymało stypendia w kwocie 25 dolarów miesięcznie. Stypendia były
wypłacane od 1 marca 2018 do 6 lutego 2019 roku.
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WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z WIOSKI OZER POD ALEPPO
Celem projektu było stworzenie bezpiecznego miejsca dla dzieci pochodzących z wioski Ozer,
która bardzo ucierpiały w wyniku działań wojennych. Dzieci potrzebowały miejsca, które
zapewni im schronienie i możliwości zabawy i korzystania z dzieciństwa. Środki posłużyły
m.in. na zakup bramek piłkarskich oraz koszy do gry w koszykówkę. Kupiliśmy drużynie
plecaki turystyczne i namioty, dzięki czemu dzieci mogły urządzać sobie wycieczki i biwaki.
Drugą część projektu obejmowała zakup potrzebnych materiałów szkolnych, na które nie
stać większości syryjskich rodzin. Pomocą została objęta grupa 100 dzieci w wieku od 5 do 18
lat.
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DYSTRYBUCJA WYPRAWEK SZKOLNYCH DLA DZIECI ZE SZKOŁY ARMENIAN ORTHODOX
FRATERNITY.
Projekt, realizowany w styczniu i lutym, obejmował zakup i dystrybucję plecaków
i materiałów szkolnych dla dzieci. Pomocą została objęta około 100 dzieci w wieku od 4 do
12 lat.
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DYSTRYBUCJA PLECAKÓW I MATERIAŁÓW SZKOLNYCH
W MOUVEMENT DE JEUNESSE ORTHODOXE
W styczniu i lutym rozdystrybuowane zostały plecaki i materiały piśmiennicze w Mouvement
de Jeunesse Orthodoxe. Projekt dystrybucji plecaków i materiałów piśmienniczych wśród
153 dzieci w wieku od 7 do 17 lat.

Dzieci otrzymały kupony, które mogły wymienić na materiały szkolne. Dzięki kuponom ich
szczęście było podwójne, ponieważ z jednej strony otrzymały one potrzebne produkty, ale
także mogły one wybrać, co im się najbardziej podoba.
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ZAKUP ZABAWEK DO PRZEDSZKOLA
W lutym 2019 dzięki pomocy finansowej przedszkole mogło zakupić gry edukacyjne
i zabawki, które pomagają w rozwoju dzieci.
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Dzieci są najbardziej bezbronnymi ofiarami wojny w Syrii. Od początku 2018 roku
nieprzerwanie pomagamy dzieciom w Aleppo. Dotychczas objęliśmy swoją pomocą ponad
10 tysięcy dzieci w Aleppo. Kolejne dzieci potrzebują naszej pomocy. Prosimy o darowizny
z dopiskiem: "Aleppo - pomoc dzieciom" na konto: Fundacja Świętego Mikołaja,
nr Volkswagen Bank Polska S.A. 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002. Nasze działania
w Aleppo zamierzamy kontynuować w kolejnych latach.

Więcej informacji: www.mikolaj.org.pl/Aleppo
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