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Wydarzenie: - WARSAW HUMANITARIAN and DEVELOPMENT DAYS (WHDD 2020) 

 - Warszawskie Dni Humanitarne i Rozwojowe 

 Opis i uzasadnienie: 
Organizacja drugiej edycji wydarzenia poświęconego promocji tematyki humanitarnej w nowej formule pozwalającej na uniezależnienie od 
finansowania zewnętrznego i osiągnięcie wymiernych efektów przy mniejszym nakładzie środków. Rozwijanie i utrwalanie marki WHE jako 
najważniejszego wydarzenia w regionie Europy Środkowej stanowiącego platformę dyskusji o sprawach współpracy rozwojowej. 
Koordynacja MSZ. Finansowanie ze środków publicznych. 
 
Termin, miejsce i czas trwania wydarzenia:   
23-24 czerwca 2020 na PGE Narodowym 
 
Cele wydarzenia: 

• Budowanie wizerunku Polski jako państwa zaangażowanego w globalną dyskusję nad kwestiami pomocy rozwojowej i humanitarnej i 
podkreślenie wiodącej roli Polski w regionie w tym obszarze 

• Zwiększenie zainteresowania tematyką wśród opinii publicznej, biznesu, uczelni, organizacji pozarządowych 

• Promocja oferty dostawców towarów i usług (w tym know-how) z sektora humanitarnego  

• Zwiększanie zdolności Polski do udziału w projektach finansowanych przez organizacje międzynarodowe 
 
Komponenty wydarzenia: 

I. Część konferencyjna: 4 panele: wysokiego szczebla i trzy tematyczne 
II. Część edukacyjna: Warszawskie Forum Zamówień Publicznych w Organizacjach Międzynarodowych (Procurement Forum) 
III. Część ekspozycyjno-networkingowa: Miasteczko humanitarne 

 
Opis komponentów: 
1. Konferencja organizowana we współpracy uczelniami (Network od Humanitarian Action NOHA na UW) i think tankami (PISM). Celem 

konferencji jest budowanie pozycji Polski jako zaangażowanego i wiarygodnego donora, promocja naszego kraju w środowisku 
międzynarodowym oraz przybliżenie biznesowi możliwości jakie oferuje rynek pomocowy. Zaprezentowane zostaną także wyzwania 
oraz perspektywy związane z udziałem biznesu w projektach pomocowych. Zakres merytoryczny jest zróżnicowany i pozwala na 
kontynuację tematów obecnych wśród polskich priorytetów niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz wątków 
związanych z aktywnością biznesu w aktualnie toczący się dialog i debatę w sektorze współpracy rozwojowej obecnych w pierwszej 
edycji wydarzenia. W konsekwencji tematyka paneli obejmuje problematykę agendy 2030 i aktywności społeczności międzynarodowej 
w kwestii osiągania celów zrównoważonego rozwoju, ochrony cywilów w konfliktach zbrojnych (z naciskiem na dzieci), dążenia do 
wzajemnego uzupełniania się projektów humanitarnych i rozwojowych (tzw. nexus) oraz zaangażowania sektora prywatnego we 
współpracę rozwojową. Do udziału w każdym z paneli zaproszeni zostaną eksperci w danej dziedzinie. Propozycje zostały pomyślane 
tak, aby zintegrować ze sobą praktyków środowiska biznesu, sektora społecznego oraz organizacji międzynarodowych.  

2. Warsaw Procurement Forum – z udziałem ekspertów organizacji międzynarodowych instytucji finansowych. Celem jest promowanie 
praktyk uczestnictwa w projektach rozwojowych tych instytucji. Uczestnicy będą się też mogli zapoznać z praktycznymi aspektami 
uczestnictwa w przetargach międzynarodowych organizacji o charakterze rozwojowym i humanitarnym, a zwłaszcza uzyskiwania 
informacji o możliwościach, jakie ten rynek oferuje. 

3. Miasteczko Humanitarne z udziałem administracji publicznej, sektora pozarządowego, sektora prywatnego. Celem jest m.in. 
prezentacja technologii, produktów i rozwiązań wykorzystywanych w działaniach humanitarnych i rozwojowych. 

 
Patronat i partnerzy: 

− Patronat honorowy: Prezydent RP  

− Partnerzy międzynarodowi (planowany m.in. Międzynarodowy Czerwony Krzyż) 

− Polska Administracja rządowa (planowane MR, MON, MSWiA, PARP, KPRM, KPRP, KGPSP) 

− Uczelnie wyższe i think tanki 

− NGOs 
 
Uczestnicy:  

• organizacje międzynarodowe: 

− w tym systemu ONZ:   Światowa Organizacji Zdrowia (WHO); Wysoki Komisarz ds. Uchodźców (UNHCR); Światowa Organizacja ds. 
Rolnictwa i Żywności (FAO); Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP); Światowy Program Żywnościowy i inne (WFP), 
UNICEF, DFS; 

− Grupa Banku Światowego; 

− Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK); 

• międzynarodowe , polskie i z innych państw regionu organizacje pozarządowe, np. : CARE International; Save the Children;  Médecins 
sans Frontières International, PAH, PCK, KIK, Caritas i inne;  

• wysocy przedstawiciele administracji publicznej;  

• środowiska akademickie;  

• przedstawiciele biznesu. 
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