
Organizacje, które pomagają  

ofiarom głodu 

 
UNICEF Polska 

www.unicef.pl 
Wsparcie dla dzieci żyjących w krajach 

Globalnego Południa. Między innymi 

dystrybucja efektywnej pasty 

terapeutycznej. 

Caritas Polska  

www.caritas.pl 

Szereg projektów, m.in. budowa studni 

w Afryce Subsaharyjskiej. Organizacja 

aktywnie pomaga ludziom w tzw. Rogu 

Afryki, czyli w: Somali, Erytrei, Dżibuti, 

Etiopii, a także w Kenii. 

Polska Akcja Humanitarna 

www.pah.org.pl 

Polska Akcja Humanitarna dostarcza 

czystą, bezpieczną wodę, buduje 

i remontuje studnie, toalety, ujęcia 

wodne. Działa m.in. w Somalii i Sudanie 

Południowym. 

Salezjański Ośrodek Misyjny 

www.misjesalezjanie.pl/adopcja-na-odleglosc 

Program Adopcji na Odległość, którym 

objętych jest ponad 9 tys. dzieci  

i młodzieży. 

Fundacja Kasisi 

www.fundacjakasisi.pl 

Materialna i duchowa adopcja dzieci. 

Projekty „Spiżarnia dla Kasisiˮ  i „Oddział 

Ratunkowyˮ. Wsparcie edukacji. 

Polska Fundacja dla Afryki 

www.pomocafryce.org 

Dofinansowanie budowy szkół, szpitali, 

wodociągów oraz innych obiektów, które 

będą służyć społecznościom lokalnym w 

Afryce. Poza tym fundacja zajmuje się 

fundowaniem stypendiów edukacyjnych  

i programów szczepień dla dzieci. 

Fundacja Kapucyni i Misje 

www.fundacja.kapucyni.pl 

Budowa studni w Afryce. Bardzo duże 

doświadczenie w tym zakresie. 

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro 

www.adopcjanaodległosc.pl 

Projekt adopcji na odległość dzieci. 

Wsparcie duchowe i materialne 

potrzebującego dziecka. 

www.adopcjaserca.pl Adopcja dzieci w Afryce i Indiach. 

Również pomoc dzieciom 

niepełnosprawnym. Wysyłanie paczek  

do Afryki. 

Fundacja „Mają przyszłośćˮ 

www.majaprzyszlosc.org.pl 

Akcja „Adopcja sercaˮ. Pomoc dzieciom, 

np. w Kamerunie, Kenii i Tanzanii. 

Zbieranie pieniędzy na ręczniki, mydła, 

szczoteczki i pasty do zębów dla dzieci. 



Fundacja Watoto − Dzieci Afryki 

www.dzieciafryki.org 

Akcje: „Bilet do stacji Życieˮ − opieka 

medyczna nad dziećmi, „Dożywianieˮ − 

zabezpieczenie dzieciom z Burhinyi 

(Kongo Demokratyczne) 

wysokokalorycznych posiłków. 

Fundacja „Afryka Inaczejˮ 

www.fundacja.afryka.org 

Fundacja prowadzi akcje informacyjne 

na temat Afryki i walczy z 

dyskryminacją. Prowadzi też portal 

www.afryka.org. 

 
Wykaz organizacji pochodzi z książki Tomasza Trzcińskiego: „Zapomniany świat. 

Klęska głodu w świecie konsumpcjonizmu. Czy jesteśmy skazani na bezradność?ˮ, 

wydanej 2018 roku w Krakowie w Wydawnictwie Leaderheart Poblishing (s. 289-

291). Publikacja zawiera dodatek ze scenariuszami lekcji dotyczących problemu głodu 

z przeznaczeniem dla przedszkolaków oraz uczniów, autorstwa Małgorzaty Szczeciny 

(s. 293-339). 

Autor książki prowadzi stronę internetową poświęconą sprawom głodu pod 

adresem: www.hungergeneration.com. 

Tematów głodu i niewolnictwa dotyczy także blog Małgorzaty Szczeciny: 

blogoglodzie.blogspot.com. 

 

http://www.hungergeneration.com/



