
Na pomoc Turcji i Syrii. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi: 

 

Dlaczego Polski Czerwony Krzyż nie przyjmuje darowizn rzeczowych?  

Widok solidarności i wsparcia płynącego z całego świata jest ujmujący, ale musimy mieć pewność, że 

ludzie otrzymają taką pomoc, jakiej potrzebują. Towary takie jak ubrania, żywność i artykuły 

gospodarstwa domowego mogą być trudne do sortowania, przechowywania, transportu i dystrybucji. 

Najskuteczniejszym sposobem na dostosowanie się do potrzeb jest darowizna pieniężna.  

 

Jak ludzie mogą pomóc w tej sytuacji? 

Darowizny pieniężne pozwalają organizacjom humanitarnym zwiększyć skalę działań i zaopatrzyć się w 

przedmioty, których ludzie rzeczywiście potrzebują lub zapewnić im pomoc pieniężną, aby mogli ją 

wykorzystać na to, co jest im najbardziej potrzebne. Osoby prywatne, organizacje i państwa mogą 

wpłacać datki na apele swoich narodowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża lub Czerwonego 

Półksiężyca albo na apel kryzysowy Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża 

i Czerwonego Półksiężyca (IFRC).  

 

Chcę zostać wolontariuszem w Syrii lub Turcji - jak mogę się zapisać? 

We wszystkich katastrofach i sytuacjach kryzysowych społeczność lokalna reaguje jako pierwsza - zna 

kontekst, język, ludzi i kulturę. Turecki Czerwony Półksiężyc i Syryjski Czerwony Półksiężyc stanowią 

część społeczności dotkniętych trzęsieniem ziemi. Ich pracownicy i wolontariusze są przeszkoleni 

i przygotowani na sytuacje kryzysowe, takie jak ta. Rozmieszczamy międzynarodowe zasoby, aby 

pomóc uzupełnić i skoordynować potrzeby lokalne. Zachęcamy do zarejestrowania się jako 

wolontariusz w lokalnym Czerwonym Krzyżu lub Czerwonym Półksiężycu. 

 

Czy rządy i służby ratunkowe były przygotowane na takie trzęsienie ziemi? 

Ze względu na swoją geografię, Turcja jest krajem narażonym na trzęsienia ziemi. W ciągu ostatnich 25 

lat doszło tam do siedmiu trzęsień ziemi o magnitudzie 7,0 lub większej. Obecne jest zdecydowanie 

najbardziej niszczycielskie. Mimo że w Turcji istnieją silne systemy awaryjne, dobrze przygotowane na 

trzęsienia ziemi, skala skutków tego trzęsienia jest po prostu przytłaczająca. Działania ratownicze 

utrudnia również ekstremalna zimowa pogoda. Osoby udzielające pierwszej pomocy, w tym zespoły 

Czerwonego Półksiężyca, pracują przez całą dobę, aby wspierać ludzi.  

W Syrii sytuacja jest zupełnie inna: 12-letni konflikt w znacznym stopniu ograniczył możliwości działania 

służb ratunkowych. W połączeniu z zapaścią gospodarczą i brakiem bezpieczeństwa, bezbronność ludzi 

staje się jeszcze bardziej dramatyczna, a wysiłki w zakresie reagowania niezwykle trudne.  

Czy pomagacie również migrantom i uchodźcom? 

Obszary najsilniej dotknięte przez trzęsienie ziemi goszczą setki tysięcy przesiedleńców, którzy już 

przed katastrofą żyli w trudnych warunkach. Czerwony Półksiężyc pomaga wszystkim bez względu na 

status, narodowość czy pochodzenie etniczne. Od lat wspieramy przesiedleńców w tych regionach 

poprzez nasz program pomocy finansowej i działania na rzecz społeczności lokalnych.  Zrobimy 



wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać ich w tej obecnej katastrofie oraz przez miesiące i lata 

odbudowy.  

 

Jaka jest wasza reakcja w północnej Syrii? 

W Syrii ze względu na trwający ponad 12 lat konflikt oraz poważny kryzys gospodarczy, sytuacja jest 

bardzo trudna. Ze względu na brak energii elektrycznej i paliwa, słabą infrastrukturę i zawiłości 

polityczne, dostarczenie pomocy humanitarnej na wielu obszarach, w tym w północnej Syrii, stanowi 

duże wyzwanie. Syryjski Czerwony Półksiężyc pracuje obecnie przez całą dobę w Hama, Aleppo, 

Tartous i Lattakia. Dostęp w obszarze Idlib jest nadal wyzwaniem.   

IFRC wzywa wszystkie strony do zapewnienia nieskrępowanego dostępu humanitarnego, aby dotrzeć 

do wszystkich zagrożonych społeczności. Z zadowoleniem przyjmujemy każdy wysiłek humanitarny, 

który może przynieść bardzo potrzebne wsparcie humanitarne we wszystkich obszarach dotkniętych 

trzęsieniem ziemi. 

Czy Turecki Czerwony Półksiężyc pomaga w północnej Syrii? 

Syryjski Czerwony Półksiężyc i Turecki Czerwony Półksiężyc są częścią Międzynarodowego Ruchu 

Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Oba stowarzyszenia w swojej codziennej pracy kierują 

się przede wszystkim 7 Podstawowymi Zasadami, m.in.: neutralnością, niezależnością i bezstronnością. 

Ponieważ ścigamy się z czasem, wykorzystujemy nasze wspólne zasoby w szczególności na dotkniętych 

obszarach w północno-zachodniej Syrii. Nasze działania muszą opierać się na tym, które ze 

Stowarzyszeń jest w stanie najlepiej zareagować, posiada infrastrukturę i doświadczenie. Aby 

jakiekolwiek inne Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca mogło działać na 

terytorium Syrii, wymagana jest zgoda Syryjskiego Czerwonego Półksiężyca.   

Dlaczego przeznaczacie więcej środków dla Turcji niż dla Syrii? 

IFRC uruchamia dwa Międzynarodowe Apele - 120 milionów franków szwajcarskich, aby odpowiedzieć 

na skutki trzęsienia ziemi w Turcji i 80 milionów franków szwajcarskich dla Syrii. Te liczby są oparte na 

naszych wstępnych ocenach i skali wpływu w każdym kraju. Uwzględniają one również zdolność 

Stowarzyszeń  tureckiego i syryjskiego Czerwonego Półksiężyca do wdrażania funduszy w terenie. 

Ponieważ wciąż nie mamy pełnego obrazu potrzeb, budżety te są jedynie wstępne i będą ponownie 

oceniane w miarę otrzymywania kolejnych informacji. 

Jak możemy odnaleźć zaginionych bliskich, których szukamy?  

Turcja:  

Prosimy o kontakt: Tracing@kizilay.org.tr lub zadzwonić na bezpłatną infolinię: 168 (osiągalna 

w 4 językach, m.in. tureckim, angielskim, arabskim, farsi). 

Syria: Prosimy o kontakt z poniższymi numerami:  

Aleppo: +963 (0)950000822 

Hama: +983 (0)9950000824 

Latakia: +963 (0)950000827 

Tartus: +963 (0)950000928 



 

Czy mogę ufać, że pieniądze, które ofiaruję, zostaną wykorzystane w najlepszy sposób? 

Darczyńcy i sympatycy Czerwonego Krzyża ufają nam, że wykorzystamy ich zasoby w mądry sposób. 

Zdobywamy to zaufanie zobowiązując się do efektywnego wykorzystania funduszy, mówiąc otwarcie, 

jak wydajemy pieniądze i dzieląc się informacjami na temat ratowania życia poszkodowanych. 

Kierujemy się odpowiedzialnością, przejrzystością i uczciwością wobec naszych darczyńców 

i interesariuszy.  

To trzęsienie ziemi będzie miało długotrwałe skutki nie tylko przez kilka tygodni, ale przez wiele lat. 

Apel kryzysowy IFRC pozwoli Syryjskiemu Czerwonemu Półksiężycowi i Tureckiemu Czerwonemu 

Półksiężycowi, wraz z IFRC, na szybką reakcję na pojawiające się potrzeby, a także na długoterminowe 

wsparcie w procesie odbudowy społeczności. 

Organizacje krajowe Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, takie jak PCK rozpoczęły już 

dostarczanie podstawowych produktów żywnościowych, schronienia, zdrowia i higieny do obszarów 

dotkniętych katastrofą i robią to tak szybko, jak tylko mogą. PCK przekazał już ponad 20 ton pomocy 

humanitarnej, która wkrótce dotrze do Turcji. 

Polki Czerwony Krzyż również odpowiedział na apel IFRC i prowadzi zbiórkę środków pieniężnych na 

pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Zebrane środki PCK przeznaczy  

na zakup najpilniejszych rzeczy dla poszkodowanych: żywności, środków opatrunkowych, materiałów 

budowalnych oraz innych artykułów, dzięki którym tureccy i syryjscy mieszkańcy będą mogli 

odbudować swoje domy.  

Każdy może pomóc. WESPRZYJ NAS.  

Konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „Na pomoc TURCJI i SYRII” 

IBAN PL16 1160 2202 0000 0002 7718 3060,  

SWIFT CODE BIGBPLPWXXX with a note „HELP for TURKEY and SYRIA” 

 

EUR – 19 1160 2202 0000 0005 2946 0315 

IBAN: PL19 1160 2202 0000 0005 2946 0315 

SWIFT: BIGBPLPWXXX 
with a note „HELP for TURKEY and SYRIA” 

 

USD – 29 1160 2202 0000 0005 2946 7604 

IBAN: PL29 1160 2202 0000 0005 2946 7604 

SWIFT: BIGBPLPWXXX 
with a note „HELP for TURKEY and SYRIA” 
 

Wpłaty PayU: https://pck.pl/wspieraj-nas/ 

Wpłaty PayPal: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=SGAPL9AFC9A64 

Zbiórka na platformie Pomagam.pl: pomagam.pl/pcknapomoc 

 

https://pck.pl/wspieraj-nas/
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=SGAPL9AFC9A64
http://pomagam.pl/pcknapomoc?fbclid=IwAR3KuBBCtilLVfqVM6jtyDsSeR4qbky_4MhzWlkIU6gp7pGrbdpYiY6f_oY

