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I. INFORMACJE OGÓLNE O FUNDACJI
1. Nazwa organizacji: Polska Akcja Humanitarna

2. Adres: ul. Nowy Świat 41 m. 12, 00-042 Warszawa

3. Telefon / Fax:
(0.22) 828 90 86, 831.99.38, 635.88.82
e-mail: pah@pah.ngo.pl
www.pah.ngo.pl

4. Bank, który obsługuje organizację i numer konta:
PBK IV O/Warszawa 11101109-8442-2700-1-32

5. Władze organizacji:
Rada Fundatorów
Zarząd
Komisja Rewizyjna

6. Data rejestracji i numer księgi rejestrowej fundacji:
20 grudnia 1994, Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy,
Sąd Gospodarczy XXI Wydział Gospodarczy Rejestrowy;
odpis z rejestru fundacji nr 4443

7. Nr regonu: 010849302

8. Zarząd Fundacji:
Prezes zarządu:
Janina Ochojska, zam.  w Toruniu, ul. Teligi 3A/81
Członkowie zarządu:
1. Włodzimierz Sarna, zam. w Warszawie, ul. Bruzdowa 93A
2. Grzegorz Gruca, zam. w Warszawie, ul. Czereśniowa 49
3. Agnieszka Marcinkowska, zam. w Warszawie, ul. Krucza 51/81
4. Aleksandra Rezunow, zam. w Warszawie, ul. Sokołowska 24/26 m. 47

9. Cele Organizacji:
Misją Polskiej Akcji Humanitarnej jest dostarczanie pomocy ofiarom wojen i kataklizmów za
granicą i w Polsce, a także trafiającym do naszego kraju uchodźcom. PAH chce przyczynić
się do budowy społeczeństwa odpowiedzialnego, zdolnego zarówno do samopomocy, jak i
pomagania innym.

Fundacja Polska Akcja Humanitarna:
•  udziela pomocy humanitarnej w krajach b. Jugosławii, Czeczenii, Kazachstanie i na Litwie
•  propaguje w szkołach idee humanitaryzmu i tolerancji w ramach programu Edukacja

Humanitarna
•  prowadzi Centrum Pomocy Uchodźcom
•  organizuje akcje pomocy w Polsce
•  organizowanie konwojów z pomocą humanitarną - niesienie pomocy ludziom najbardziej

potrzebującym bez względu na ich religię, narodowość i poglądy polityczne;
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•  program Edukacja Humanitarna - propagowanie idei pomocy humanitarnej, rozwijanie
wrażliwości dzieci i młodzieży na potrzeby innych;

•  pomoc prawna i socjalna dla uchodźców znajdujących się w Polsce (program finansowany
przez UNHCR);

•  organizowanie pomocy dla dzieci z biednych rodzin i dzieci upośledzonych w Polsce.

10. Struktura organizacyjna Fundacji - biura regionalne:

90-423 Łódź, ul. Piotrkowska 85,  tel. 30.34.28; tel./fax 30.34.27
87-100 Toruń, ul. Wielkie Garbary 2,  tel./fax  652.13.74
31-010 Kraków, Rynek Główny 29, II p.; tel./fax 42.21.771, fax. 42.20.819

11. Zatrudnienie

A. Biuro warszawskie:
1. Janina Ochojska � prezes zarządu i prowadzący programy
2. Zuzanna Szatkowska - odpowiedzialna za zbiórkę darów
3. Agnieszka Marcinkowska - dyrektor Centrum Pomocy Uchodźcom
4. Dorota Górska - pracownik socjalny Centrum Pomocy Uchodźcom
5. Andrzej Czajkowski - pracownik socjalny Centrum Pomocy Uchodźcom
6. Dorota Górska - pracownik socjalny Centrum Pomocy Uchodźcom
7. Iza Majewska - pracownik administracyjny Centrum Pomocy Uchodźcom (pół etatu)
8. Beata Ristowska - pracownik socjalny Centrum Pomocy Uchodźcom
9. Grzegorz Gruca - dyrektor biura
10. Sylwia Maksim - prowadząca program Edukacji Humanitarnej
11. Marcin Wojtalik - program Edukacji Humanitarnej
12. Małgorzata Świderska - sekretariat
13. Jolanta Kolasa - magazynier
14. Księgowość jest prowadzona przez firmę księgową

B.  Biuro łódzkie
1. Anna Stawiana - dyrektor biura
2. Elżbieta Sajewicz - pracownik programowy

C. Biuro toruńskie
1. Dorota Wiśniewska - dyrektor biura
2. Katarzyna Wiśniewska - pracownik programowy

D. Biuro krakowskie
1. Beata Gospodarek - dyrektor biura
2. Agnieszka Szpala – pracownik administracyjny
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II. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
A. Konwoje z pomocą humanitarną

1. Data wyjazdu: 18 lutego 1997
    Bośnia
    Ilość ciężarówek: 2
    Ilość ton: 14,280
    Wartość: 273.369,42 zł

Transport dotarł do Teslića, Tuzli i Sarajewa.

Leki, żywność, środki czystości i odzież zostały rozdzielone szkołom i szpitalom przez
stacjonujący tam batalion polski pomiędzy ludność muzułmańską (Tesanij), serbską (Teslić) i
chorwacką (Żepce).

Do szkół Vrhbosna, Osman Nuri Hadzić w Sarajewie zawieziono przybory i meble szkolne, oraz
tradycyjnie już - Paczki Pokoju - przygotowane przez dzieci polskie.

W Tuzli przekazano na ręce tamtejszego Związku Polaków 80 paczek dla rodzin polskiego
pochodzenia. Paczki zawieziono w odpowiedzi na apel i informację Związku o wyjątkowo
ciężkiej sytuacji materialnej zrzeszonych w nim rodzin polskich.

W wysłaniu pomocy humanitarnej do Bośni pomogli nam: Servisco, Fiat Auto Poland, Megadex
SA, M. Mazur, Unilever, Miraculum, Uroda SA, Henkel, SM Krasnystaw, Espefa, Pas-Gal, A&A,
Agros Trading, Czasopisma Wojskowe, Oswiata, Knapik Regulice, SM Koło, Mlekpol Grajewo,
SM Gostyń, DMS, Emko, Danuta, Bahlsen, M. Kudlik, Kolporpress, Cefarm Szczecin, Cefarm
Gdańsk, Polfa Tarchomin, ZPZ ARR Jarosław, Rolimpex, MAW Telecom International, PZU
SA, TUiR Warta SA. W konwoju wziął udział dziennikarz Życia Warszawy

2. Data wyjazdu: 10 kwietnia 1997
    Bośnia
    Ilość ciężarówek: 1
    Ilość ton: 5,216
    Wartość: 44.470,75 zł

Do Sarajewa dotarły leki, słodycze, zabawki i żywność, które przekazaliśmy do Szpitala na
Kosevie (dzielnica Sarajewa) i do Domu Małego Dziecka Bijelave. Konwój dojechał na
zakończenie Dni Polskich organizowanych przez Ambasadę Polską w Lublanie 12.kwietnia br.

W wysłaniu pomocy humanitarnej do Sarajewa pomogli nam:

Emin Jasari, GRANNA w Warszawie, Spółdzielnia Inwalidów INPOL w Poznaniu, MADEJ Sp. z
o.o. w Warszawie, Spółdzielnia Pracy  PALLAS w Gostyniu, PPH WADER-WOŹNIAK w
Dąbrowie Górniczej (darowizny zabawek) oraz Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia
Farmaceutycznego CEFARM w Białymstoku, Hurtownia Farmaceutyczna NATURA w
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Warszawie, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe WATEX S.A. w Warszawie,
CPC Amino w Poznaniu, E.Wedel S.A. i Zakłady Mięsne w Łukowie. Transport umożliwiły firmy
Gatrans i TVP S.A.

B. Odbudowa szkoły w Sarajewie
W grudniu 96 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Warszawa-Centrum i
Fundacją Polska Akcja Humanitarna o przydzieleniu dotacji  w wys. 84.000 zł na odbudowę
szkoły Vrhbosna w Sarajewie.

W związku z małym odzewem na nasz apel Fundacja postanowiła w maju 97 roku powołać
Komitet Odbudowy Szkoły w Sarajewie, do którego zaprosiła znane osobistości życia
publicznego w Polsce. Komitetowi przewodniczy  p. Tadeusz Mazowiecki.

W czasie kiedy Fundacja poszukiwała kolejnych sponsorów szkoła Vrhbosna została
odbudowana przez Norwegów. W związku z tym od lutego 97 roku Fundacja poszukiwała innej
szkoły. Minister Edukacji Kantonu Sarajewo Malik Kulenović przedstawił kilka propozycji, które
przedstawiciele Fundacji i p. Tadeusz Mazowiecki oglądali podczas pobytu w Sarajewie w
dniach 10-16 kwietnia br. Decyzję o wyborze szkoły podjął Komitet na spotkaniu w maju br.

Komitet wybrał Szkołę Podstawową �Osman Nuri Hadzić� w sarajewskiej dzielnicy
Dobrinija. Szkoła leży na linii rozgraniczenia między dwiema częściami państwa bośniackiego:
Federacji muzułmańsko-chorwackiej i Republiki Serbskiej, po stronie Federacji. Przed wojną
uczyło się tu 2600 dzieci. Szkoła jest całkowicie zniszczona, ale podstawowa konstrukcja nie
jest naruszona. Należy dokonać odgruzowania, położyć nowy dach, wstawić ściany działowe i
okna, założyć instalacje i wykonac prace wykończeniowe oraz wyposażyć szkołę. Obecnie
szkoła mieści się 13 punktach w pomieszczeniach sklepowych, mieszkaniach i piwnicach. Do
szkoły uczęszcza 850 dzieci w tym 20% serbskich, 20% chorwackich i 60% bośniackich. Szkoła
ta ma szansę pozostać szkołą wieloetniczną. Dla tych dzieci wojna się nie skończyła. Uczą
się w takich samych warunkach jak podczas wojny. Odbudowując ich szkołę
odbudujemy nie tylko budynek, ale i nadzieję.

W drugiej połowie czerwca 97, po pobycie ekipy telewizyjnej w Sarajewie dwa razy w tygodniu
był emitowany program w TVP 2. W programie omawialiśmy postępy akcji i pokazywaliśmy
sponsorów. Z powodu powodzi byliśmy zmuszeni przerwać jego emisję.

W październiku 97 po konsultacji z członkami Komitetu i z mediami, które są zaangażowane w
tę akcję jako sponsorzy medialni zdecydowaliśmy się powrócić do akcji. Przygotowaliśmy
projekt i wydrukowaliśmy folder, który został rozesłany do ponad 811 firm. Jednocześnie
prowadziliśmy rozmowy z firmą IDEAL z Sarajewa, która będzie głównym wykonawcą.

9 grudnia 97 w Sarajewie był nasz przedstawiciel, który omówił warunki podpisania umowy z
firmą IDEAL, na podstawie której Fundacja sfinansuje pierwszy etap robót. Umowa ostatecznie
została podpisana 15 stycznia 98 roku. Obejmuje ona wykonanie takich prac jak: odgruzowanie
wewnątrz budynku, remont i częściowa wymiana dachu, zabezpieczenie otworów i odkucie
tynków. Fundacja będzie płaciła po wykonaniu i odbiorze robót przez przedstawiciela Fundacji.
Roboty te będą sfinansowane z dotychczas zebranych pieniędzy. Do 31.12.97 Fundacja
zebrała 132 tys. zł. Realizację dalszego etapu uzależniamy od zebrania potrzebnych środków.
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C. Dożywianie dzieci na Litwie
Polska Akcja Humanitarna w dn. 8-9.02.97 oraz 4-5.04.97 wyjechała na Litwę celem
rozpoznania sytuacji. Odwiedziliśmy rodziny oraz polskie placówki wychowawczo-oświatowe: w
Solecznikach, Podbrodziu  i w Nowej Wilejce. Szkoły z internatami wymagają głównie
gruntownych remontów. Stawki żywieniowe są takie same jak w internatach litewskich - 4,8 zł
na dzień i wg. opinii dyrektorów dzieci są dobrze odżywione. W szkołach bez internatów, tylko
niewielka część dzieci jest objęta dożywianiem.

Odwiedziliśmy szereg polskich placówek wychowawczo-oświatowych. W Solecznikach były to:
samorządowy dom dziecka, państwowa szkoła-internat dla dzieci upośledzonych, Solecznicka
Szkoła Średnia. W Podbrodziu - szkoła-internat, dom dziecka dla dzieci upośledzonych i
Szkoła Średnia nr 1, w Nowej Wilejce - szkoła-internat. Z uzyskanych informacji wynika, że
sytuacja szkół oraz szkół z internatem i domów dziecka generalnie nie różni się od litewskich -
dostają te same stawki i, jak twierdzi np. dyrektorka szkoły w Podbrodziu, dzieci są dobrze
odżywiane /6,5 litów na wyżywienie całodzienne - 4,8 zł/. Wg naszej oceny, placówki te są
czyste i zadbane, widać przywiązanie dzieci do personelu. Większość dzieci wyjeżdża na
sobotę i niedzielę do domu, przejazd jest finansowany przez szkołę-internat. Z wyjątkiem
placówki w Nowej Wilejce, która jest po remoncie - wszystkie placówki mają budynki w złym
stanie technicznym. Wszędzie brak mebli /szafy, szafki nocne, regały/. Wszystkie szkoły
polskie narzekają na brak nauczycieli języka litewskiego. Jest też duży problem z dziećmi, które
ukończyły szkołę i nie mają się gdzie podziać /sieroty/ lub muszą wrócić do patologicznych
rodzin. Często ich dzieci wracają znów do tych samych szkół-internatów.

Nasze rozpoznanie potwierdziło informacje o biedzie na polskiej wsi. Wieś polska na Litwie
boryka się z podobnymi problemami, jakie występują na wsi w Polsce tam, gdzie nie ma
przemysłu a zlikwidowano PGR-y - bezrobocie, zacofanie kultury rolnej, niższy standard życia i
nieznajomość pisanego języka litewskiego. Wszystko to powoduje bezradność wielu rodzin
wobec zachodzących zmian, częste popadanie w patologie społeczne. Uznaliśmy, że przy
takiej złożoności problemu nie jest wyjściem z sytuacji bezpośrednie finansowe wspieranie
rodzin.

Od marca 1997 r. Polska Akcja Humanitarna prowadzi dożywianie dzieci w polskich
szkołach na Litwie.

Po rozeznaniu potrzeb postanowiliśmy zorganizować dożywianie dzieci w szkołach i w ten
sposób pomóc tym rodzinom (o bardzo niskich lub żadnych dochodach), których dzieci nie są
objęte żadną opieką. Niektóre chodzą codziennie do szkoły oddalonej o wiele kilometrów.
Nierzadko, obiad w szkole jest dla nich jedynym posiłkiem w ciągu dnia.

Nasza pomoc polega na finansowaniu codziennie obiadu w szkole dzieciom z najuboższych
rodzin.  Objęliśmy dożywianiem 489 dzieci w 8 szkołach rejonu święciańskiego i
solecznickiego - tam, gdzie są największe skupiska Polaków (Podbrodzie, Soleczniki, Biała
Waka, Dziewieniszki, Butrymańce, Ejszyszki, Koleśniki, Dajnawa). Imienną listę dzieci wraz z
opisem ich sytuacji rodzinnej otrzymaliśmy od nauczycieli i dyrektorów szkół. Pełna lista
obejmuje 812 nazwisk w 38 szkołach (17 z nich to małe, wiejskie szkoły początkowe, gdzie
wytypowano do dożywiania 10-14 dzieci, nie potrzeba wielkich środków, aby im pomóc). Koszt
jednego obiadu wynosi 1,75 zł = 0,5 USD.
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Poszukujemy firm, organizacji i osób, które objęłyby stałą opieką poszczególne szkoły.
Znaleźliśmy już kilku sponsorów  - Krakowska Kongregacja Kupiecka opiekuje się szkołą w
Białej Wace. Wizytowali oni szkołę osobiście i podjęli się długoterminowego dożywiania 47
dzieci, a także zaopatrywania szkoły w sprzęt, książki i pomoce naukowe. Sponsorem szkoły w
Koleśnikach jest Huta Ostrowiec (26 dzieci), Kongres Polonii Kanadyjskiej objął patronatem
szkoły w Solecznikach (35 dzieci) i Dziewieniszkach (36 dzieci). Firma Hydrex systematycznie
finansuje dożywianie 3 dzieci z Podbrodzia. Przez 3 miesiące Dziennik Łódzki i Radio Łódź
finansowały szkołę w Dajnawie.

Dzieci na Litwie mogą chodzić do szkoły z wykładowym językiem polskim, litewskim lub
rosyjskim. Mają prawo wyboru szkoły już na poziomie podstawowym. Nauczyciele w szkołach z
wykładowym językiem polskim sami zabiegają o uczniów do klas pierwszych. Chodzą po
domach i namawiają rodziców, aby do nich kierowali swe dzieci. Aby tak się stało, ich szkoła
musi być konkurencyjna w stosunku do litewskiej, czy rosyjskiej. Musi mieć wysoki poziom, aby
maturzyści mogli wstępować na litewskie wyższe uczelnie. Do tego potrzeba przyborów i
pomocy szkolnych, książek, sprzętu rtv, maszyn do pisania z polską czcionką,
komputerów. Ale szkoła chce dać również możliwość kształcenia się dzieciom z biednych
rodzin, aby nie musiały one porzucać nauki po kilku klasach, bo trzeba pomóc rodzicom w
zarobkowaniu.

Uważamy, że dożywianie dzieci w szkołach jest najlepszą formą pomocy, zarówno
szkole, jak rodzinie. Pozwala przetrwać trudny czas, daje  możliwość równego startu.
Idea, aby robili to stali sponsorzy z Polski, zapewnia długofalowe, korzystne dla obu
stron kontakty. Pomoc rodaków z Polski i z Zachodu daje poczucie solidarności.

Akcję taką łatwo kontrolować. Posiadamy listę imienną dożywianych dzieci. Pieniądze są
przekazywane co miesiąc. Akcję kontrolują rodzice dzieci i Fundacja, która jeździ tam
regularnie.

D. Program Pomocy Powodzianom

Program Pomocy Powodzianom był realizowany w dwóch etapach. Pierwszy etap
polegający na dostarczaniu doraźnej pomocy rozpoczął się 7.07.1997 r. pierwszą
wysyłką żywności i koców dla powodzian w Kłodzku i trwał do końca sierpnia 1997 r.
Drugi - polegał na pomocy w remontach, w usuwaniu szkód powodziowych i
wyposażaniu instytucji i rodzin w utracone sprzęty.

Do 31.12.97 zebraliśmy 2.904.708,67 zł. Otrzymaliśmy dary o wartości 5.946.774 zł.

I etap - pomoc doraźna:

Do 24.08.97 przekazaliśmy 944,8 ton darów, które dotarły do: Opola, Nysy, Kędzierzyna-Koźla,
Strzelc Opolskich, Lewina Brzeskiego, Dobrzynia, Raciborza, Wrocławia, Jelcza, Michałowic,
Oławy, Wałbrzycha, Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej, Kamieńca Ząbkowickiego, Dzierżoniowa,
Barda Śląskiego, gmin: Czermin, Połaniec, Łubnice, Pacanów, Czarzyzna oraz Nowej Soli.
Pomoc dostarczyliśmy m. in. do Szpitala Psychiatrycznego we Wrocławiu, Domu Dziecka w
Kłodzku, Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Szpitala w Kędzierzynie Koźlu.
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Przekazaliśmy materace, śpiwory, leki i jednorazowy sprzęt medyczny, żywność, wodę
mineralną, środki czystości, jednorazowe naczynia, latarki. Dokładne zestawienie darów, które
znalazły się w transportach PAH, można znaleźć na stronie internetowej.

Za naszym pośrednictwem wyjechało na zorganizowane kolonie i obozy 673 dzieci z terenów
zalanych - z Wrocławia, Raciborza, Brzegu i Kłodzka - do Osłonina k/Pucka, Chrząstkowa
k/Słupska, Sieniawy (woj. olsztyńskie), Kołobrzegu, Kopańca k/Jeleniej Góry, Mrzeżyna,
Bytowa k/Słupska, Leoncina k/Warszawy, Trzcianki, Gdyni, Węgierskiej Górki i Warszawy. 25
kobiet z małymi dziećmi z Wrocławia wyjechało do Zieleńca k/Dusznik. Fundacja sfinansowała
kolonie ze środków własnych oraz zebranych przez redakcję �Życia� i firmę �Hellena� z Kalisza.

Na pomoc dla powodzian do 31.12.97 na koncie PAH zebraliśmy 2.904.708,67 zł, z czego
380.000 dolarów wpłacił Nowy Dziennik z Nowego Jorku, po 100.000 zł Fundacja Batorego i
Deutsche Bank, 51.000 firma SUN z Podkowy Leśnej, 50.000 zł WBK Poznań, Energetyka z
Torunia, 20.000 firma JEDYNKA z Poznania, po 15.000 Cukrownia ZDUNY, FL Poland z
Krakowa, FIM z Warszawy.

Otrzymaliśmy dary o wartości 5.946.774 zł. Największe darowizny otrzymaliśmy z firm IKEA
wyposażenie domu 3.500.000 zł, Otto Łódź odzież 500.000 zł, Hellena Kalisz woda i napoje
191.797 zł, Torpo Toruń odzież 148.925 zł, Toruń Pacyfic płatki 92.106 zł.

Mogliśmy skutecznie działać dzięki firmom: Transmeble-Scansped, Polcomtel SA, Spedpol,
Servisco, UPS, Renault Polska, Mercedes Benz Polska, Toyota Poland i Citroen Polska.

II etap � remonty i wyposażanie w meble

PAH prowadził dwa programy:

1. Pomoc w remontach i wyposażeniu instytucji pozarządowych, które na skutek powodzi
poniosły straty w budynkach i sprzęcie, co uniemożliwiało im prowadzenie działalności
statutowej. Program ten dotyczył organizacji, które prowadzą działalność na rzecz np. dzieci
oraz dorosłych niepełnosprawnych, osób starszych, bezdomnych, samotnych matek i rodzin
patologicznych jak również szkół społecznych, świetlic prowadzonych przez organizacje
pozarządowe itp.

Uważaliśmy, że takie instytucje miały najmniejsze szanse otrzymania pomocy z rządowego
Programu Odbudowy i Modernizacji lub od gmin. Często były to instytucje, których istnienie jest
bardzo ważne dla społeczności lokalnej lub grupy osób poszkodowanych, ich utrata
spowodowałaby wstrzymanie lub zaniechanie wielu inicjatyw.

Fundacja Polska Akcja Humanitarna sfinansowała remonty w następujących
instytucjach:

1. Fundacja �Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym� w Opolu

 dotacja 252.000 zł
 Fundacja ta zapewnia opiekę i rehabilitację dzieciom z porażeniem mózgowym i z
umiarkowanym upośledzeniem umysłowym, prowadzi dla nich terapię zajęciową oraz kursy
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komputerowe, organizuje obozy rehabilitacyjne. Z Fundacją współpracuje ok. 430 rodzin i daje
im szansę na pełny rozwój niepełnosprawnych dzieci.
 
 W czasie powodzi zniszczone zostały piwnice oraz cały parter budynku (woda stała w
pomieszczeniach cztery dni). Zniszczone zostały sprzęty z sal rehabilitacyjnych, gabinetów
lekarskich, sali gimnastycznej, kuchni, łazienki nie nadają się do użytku. Po odejściu wody
rodzice razem z pracownikami Fundacji oczyścili dom, usunęli naniesiony szlam z podłóg,
przygotowali budynek do remontu, społecznie odkuli tynki ze ścian, zerwali podłogi, znajomi
rodziców bezpłatnie opracowali projekt i kosztorys remontów. Fundacja całkowicie sfinansuje
prace remontowo-budowlane oraz wyposażenie w sprzęt domowy i rehabilitacyjny.
 

2. Rodzinny Dom Dziecka we Wrocławiu

 dotacja 46.686 zł
 Państwo Popińscy prowadzą ten dom od 17 lat, wychowują osierocone i porzucone dzieci w
tym również niepełnosprawne. Obecnie w domu jest 9 dzieci. We wrześniu cała rodzina miała
się przenieść do nowego domu i przyjąć jeszcze 2 dzieci. Niestety w czasie powodzi dom, który
był już wyremontowany i częściowo wyposażony, został zalany. Woda sięgała do 2m. i stała 10
dni. Zniszczone są piwnice oraz parter. Rodzina ta powinna przenieść się jak najprędzej,
ponieważ ich mieszkanie zostało przydzielone innej rodzinie zastępczej. Całkowity koszt
remontu wynosi ok. 66 tys. zł. Pani Popińska otrzymała dotację z Kuratorium Oświaty, resztę
sfinansował PAH.
 
3. Szkoła Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia w Opolu

 dotacja 374.734 zł
 W budynku przy ul. Barlickiego 5 w Opolu mieszczą się dwie szkoły: Szkoła Podstawowa (135
dzieci) i Liceum Ogólnokształcące (ok. 50 dzieci) prowadzone przez Towarzystwo
Alternatywnego Kształcenia (TAK). Szkoła ta jest szkołą niepubliczną i nie ma szans na
otrzymanie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy.
 
 Szkoła ta została utworzona w 1990 roku przez nauczycieli i rodziców jako alternatywa dla
nauczania państwowego. W autorskim programie nauczania znajdują się m.in. takie elementy
jak wielokulturowość, ekologia i prawa człowieka. Jest to pierwsza szkoła, w której programie
są wiadomości o mniejszościach białoruskich, cygańskich, litewskich, niemieckich, ukraińskich i
żydowskich mieszkających w Polsce. Szkoła współpracuje z organizacjami mniejszościowymi.
Za swoją działalność na rzecz tolerancji i tworzenia demokratycznego społeczeństwa szkoła
otrzymała nagrodę Fundacji POLCUL.
 
 W czasie powodzi zostało zalanych 10 pomieszczeń w tym sala muzyczna, biblioteka,
świetlica, szatnie i klasy nauczania początkowego. Woda sięgała do poziomu 280 cm i
utrzymywała się przez 7 dni. Parter został całkowicie zniszczony. Szkoła tymczasowo ścieśniła
się na I piętrze oraz korzysta z pomieszczeń pobliskiej parafii.
 
 Według naszego rozeznania jest to szkoła, której warto pomóc. Dobry i zaangażowany zespół
nauczycieli, dobre wyniki nauczania, twórcza rola w środowisku � to wszystko zostałoby
bezpowrotnie stracone. Środki otrzymane przez szkołę na remont zostaną na pewno dobrze
wykorzystane, jego koszt może być zmniejszony dzięki pracy rodziców i przyjaciół szkoły.
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4. Społeczna Szkoła Podstawowa w Kłodzku

    dotacja 20.000 zł
 Szkoła ta ma bardzo dobre wyniki nauczania (pierwsze miejsce w województwie). Rodzice
uczniów są bardzo zaangażowani w jej życie, szkoła jest inicjatorem programu Ziemia Kłodzka
Nasza Mała Ojczyzna oraz wielu działań kulturalnych i społecznych. Prowadzona przez
uczniów gazetka KAMP jest jedną z najlepszych w Polsce. W czasie powodzi zniszczone
zostały dwie kondygnacje budynku w tym pracownie, świetlica, kuchnia i jadalnia oraz pomoce
szkolne. Całkowity koszt remontu i wyposażenia wynosi 100.970 zł, wiele prac zostało
wykonanych przez rodziców, uczniów i nauczycieli. Szkoła otrzymała dotacje na remont od
urzędu Miasta Kłodzko, Fundacji Kronenberga i Fundacji Dzieci i Młodzieży.
 

5. Handicap - Stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych we Wrocławiu

 dotacja 10.496 zł
 Dotacja na remont sali gimnastycznej. Stowarzyszenie prowadzi od czterech lat szkołę
specjalną z ośrodkiem terapii dla dzieci upośledzonych umysłowo. Ośrodek opiekuje się 30
dziećmi. Zniszczeniu uległa przede wszystkim sala gimnastyczna.
 
6. Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski

 dotacja 7.500 zł
 Dofinansowanie na remont sanitariatów w schronisku dla samotnych matek - ofiar przemocy w
rodzinie. Stowarzyszenie prowadzi program “Przeciw przemocy”, w ramach którego istnieje
hostel dla 45 matek z dziećmi oraz punkt doradztwa prawno-socjalnego.
 
7. Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą przy Internacie ZSM w Wadowicach

 dotacja 4.288 zł
 Ośrodek mieści się przy Zespole Szkół Mechanicznych i odbywają się w nim zajęcia
socjoterapeutyczne prowadzone przez kuratorów sądowych, młodzież otrzymuje pomoc w
nauce oraz ma możliwość korzystania z siłowni. Większość prac remontowych wykonali
uczniowie tej szkoły i Szkoły Budowlanej. Dotacja jest przeznaczona na zakup materiałów.
 
8. Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom we Wrocławiu

 dotacja 30.000 zł
 Dotacja na zakup i montaż windy  w Ośrodku dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym przy ul.
Stawowej. Stowarzyszenie prowadzi zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci z
porażeniem mózgowym oraz szkołę integracyjną.
 
9. Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

 dotacja 34.400 zł
 Dofinansowanie remontów mieszkań osób niepełnosprawnych - inwalidów I grupy. Sejmik
pozyskał materiały budowlane i wykończeniowe. Fundacja finansuje robociznę. Cena robocizny
na 1m2 została ustalona na 200 zł. Sejmik rozliczy się z Fundacją na podstawie faktur.
 
10. Sala rehabilitacyjna dla dzieci z porażeniem mózgowym w Podłopieniu, gm. Tymbark

 dotacja 15.000 zł
 Sfinansowanie zakupu materiałów do budowy sali rehabilitacyjnej dla dzieci z porażeniem
mózgowym. Budowa w Podłopieniu na posesji rodziny powodzian posiadających dwoje dzieci z
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dziecięcym porażeniem mózgowym, z przeznaczeniem dla wszystkich chorych dzieci z rejonu
gminy Tymbark. Mieszkańcy gminy realizują budowę własnymi środkami.
 
11. Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niesprawnych Ruchowo we

Wrocławiu

 dotacja 30.650 zł
 Remont budynku zespołu społecznych szkół integracyjnych �Amigo� obejmującego szkołę
podstawową, liceum ogólnokształcące i liceum dla dorosłych. Siedziba szkół leżąc poza
zasięgiem zalania przez falę powodziową została zalana przez mocno zanieczyszczone wody
gruntowe, które utrzymywały się przez dwa tygodnie w szatni, pracowni rehabilitacji ruchowej i
magazynach. Przed powodzią budynek był dużym nakładem środków przystosowany dla osób
niepełnosprawnych. Jako placówka szkolnictwa niepublicznego nie może liczyć na dotację ze
strony państwa.
 
12. Policealne Studium Zawodowe �Copernicus� we Wrocławiu

 dotacja 45.000 zł
 Dofinansowanie remontu w zakresie zakupu materiałów i robocizny podłóg ze specjalnych
antypoślizgowych wykładzin w budynku szkolnym. Szkoła kształci młodzież z różnymi rodzajami
niesprawności. W czasie powodzi zalaniu wodami kanalizacyjnymi uległy przyziemia, w których
znajdują się pomieszczenia do rehabilitacji słuchaczy placówki oraz osób niepełnosprawnych
spoza Studium.
 
13. Towarzystwo Działań dla Samorozwoju we Wrocławiu

 dotacja 100.000 zł
 Towarzystwo prowadzi 3 szkoły społeczne - Liceum, Autorską Szkołę Podstawową i Szkołę
Artystyczną. Całkowity koszt remontu Liceum i Szkoły Podstawowej wynosi 463.102,57 zł.
Pozostaje jeszcze zakup sprzętu zniszczonego przez powódź. Część pieniędzy szkoła
pozyskała od różnych sponsorów. Dotacja PAH zostanie przeznaczona na zakup krzeseł,
remont stołówki i wyposażenie gabinetów dydaktycznych.
 
14. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Bytomia Odrzańskiego

dotacja 15.197 zł
Stowarzyszenie prowadzi zajęcia wyrównawcze dla dzieci z rodzin patologicznych oraz zajmuje
się pomocą socjalną dla nich. Powódź zniszczyła instalację gazową, uszkodzenia
uniemożliwiają jej naprawę. Dotacja PAH zostanie przeznaczona na zainstalowanie ogrzewania
olejowego.

Polska Akcja Humanitarna dofinansowała pomoc dla następujących instytucji:

•  Fundacja Pomoc Społeczna SOS Jacka Kuronia
 dotacja 44.344 zł

 Dofinansowanie tzw. zielonych szkół dla dzieci powodzian ze szkół w Wałbrzychu i Opolu.
Zielone szkoły są organizowane dla tych dzieci, których szkoły nie mogły być wyremontowane
przed początkiem roku szkolnego.
 

•  Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
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 dotacja 17.002 zł
 Zakup komputera z oprogramowaniem i kserokopiarki. We Wrocławiu działa Sejmik Osób
Niepełnosprawnych, do którego należy 35 organizacji o różnym zasięgu zajmujących się
osobami niepełnosprawnymi. Przy Sejmiku działa Centrum Informacyjne, które prowadzi bazę
danych o osobach niepełnosprawnych opracowaną na podstawie ankiet oraz instytucji
działających na ich rzecz. Do chwili powodzi baza zawierała 6 tys. rekordów i była podstawą do
opracowywania problemów związanych z niepełnosprawnymi i przedstawiania ich odpowiednim
instytucjom takim jak służby miejskie, wydział architektury, służby zdrowia itp. W czasie
powodzi lokal Sejmiku został okradziony z komputera z całą baza danych. Uniemożliwiało to
sprawne działania Sejmiku i organizowanie przez nich pomocy dla tych niepełnosprawnych,
którzy ponieśli straty z powodu powodzi.
 

•  Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Raciborzu
 dotacja 5.390 zł

 Zakup kserokopiarki. Remont po powodzi został sfinansowany przez Wojewódzki Zespół
Pomocy Społecznej, który nie mógł przekazać środków na zakup kserokopiarki potrzebnej do
pracy Ośrodka.
 

•  Fundacja Pomocy Społecznej w Brzeszczach
  dotacja 5.390 zł

 Zakup kserokopiarki. Fundacja ta jest bardzo prężna, zajmuje się pomocą dla ubogich
środowisk organizuje dożywianie, wakacje dla dzieci, prowadzi program pomocy
niepełnosprawnym. W czasie powodzi uległa zawilgoceniu stara kserokopiarka, która jest
niezbędna do prowadzenia działalności.
 

•  47 rodzin z Maśnika, gm. Połaniec
 dotacja 45.260,15 zł

 Na podstawie ankiet przeprowadzonych w Maśniku w gminie Połaniec zebraliśmy informacje o
potrzebach rodzin, które straciły domy w czasie powodzi. W związku z tym, że
najpotrzebniejszy tym rodzinom sprzęt nie jest objęty darowizną firmy IKEA, Fundacja podjęła
decyzję o zakupie sprzętów gospodarstwa domowego, który został przekazany bezpośrednio
47 rodzinom 12. i 13.11 br.
 

•  Szkoła Podstawowa w Zborówku gm. Pacanów
 dotacja 15.538,53 zł

 Zakup mebli szkolnych dla szkoły podstawowej, która sama nie będąc zalaną, przez cały okres
powodzi służyła jako punkt ewakuacyjny dla rodzin powodzian z terenu całej gminy. W wyniku
dwumiesięcznego przebywania dziesiątków rodzin powodzian, którzy na terenie szkoły żywili
się, nocowali itd. uległy zniszczeniu meble szkolne. Szkole groziło zamknięcie z powodu braku
stolików i krzeseł uczniowskich.
 
 2. Wyposażenie w sprzęty gospodarstwa domowego (od mebli do łyżeczki) tych powodzian,
którzy stracili mieszkania lub domy z całym dobytkiem. Pomoc ta obejmowała wyposażenie w
meble, pościel, naczynia kuchenne, sprzęt AGD). Pomoc ta była możliwa głównie dzięki
darowiźnie firmy IKEA o wartości 1 mln dolarów oraz firmom POLAR I GORENJE, które
przekazały lodówki, pralki i kuchenki gazowe.
 Aby uzyskać informacje o najbardziej poszkodowanych, Fundacja współpracowała z
Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz organizacjami pozarządowymi na tych terenach. Nie
przyjmowaliśmy zgłoszeń indywidualnych od osób poszkodowanych. Pomoc nasza skupiła się
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na kilku wybranych gminach, co pozwoliło nam uniknąć zarówno rozpraszania pomocy, jak i
stwarzania konfliktowych sytuacji, kiedy tylko wybrane rodziny otrzymywały pomoc.
 
 Pomocą tą zostali objęci tylko ci powodzianie, którzy stracili mieszkania lub domy z całym
dobytkiem. Warunkiem udzielenia pomocy było otrzymanie mieszkania zastępczego lub
docelowego, zakończenie remontu zniszczonego mieszkania lub domu oraz wypełnienie
ankiety Fundacji potwierdzonej następnie przez ośrodek pomocy społecznej lub organizację
pozarządową.
 

 Do końca listopada PAH rozdysponowała wyposażenie domowe dla 330 rodzin:
 

•  Bystrzyca Kłodzka - 28 rodzin
•  Połaniec - 10 rodzin
•  Wrocław - 124 rodziny
•  Lądek Zdrój - 17 rodzin
•  Krosnowice - 24 rodziny
•  Ołdrzychowice - 18 rodzin
•  Radochów - 19 rodzin
•  Ruszcza-Kępa - 17 rodzin
•  Struga - 9 rodzin
•  Żelazno - 4 rodziny
•  oraz dla 60 domów i mieszkań budowanych w ramach akcji Gazety Wyborczej i Muratora

�Mieszkać po ludzku�.

oraz wyposażenie dla następujących instytucji

1. Dom Pomocy Społecznej we Wrocławiu - o wartości 12.575,00 zł
2. Dom ten poniósł ogromne straty, zniszczona jest większa część budynku, który w tej chwili

został zamknięty dla pensjonariuszy. Fundacja nie jest w stanie pokryć kosztów remontu,
jest to zresztą placówka państwowa, która powinna być objęta Rządowym Programem
Odbudowy. Na parterze znajdowało się 20 pokoi, które były wyposażone meblami
należącymi do pensjonariuszy. Po zakończeniu remontu Fundacja wyposaży te pokoje w
meble i potrzebne sprzęty.

3. Koło Towarzystwa Rozwoju Rodziny we Wrocławiu - o wartości 9.029,50 zł
4. Katolicki Klub Profilaktyczno-Wychowawczy �Arka� w Opolu - o wartości 2.868,00 zł
5. Klub Młodzieżowy przy Zespole Szkół Mechanicznych w Wadowicach - o wartości 780,00 zł
6. Specjalistyczny Zespół Psychiatryczny we Wrocławiu - o wartości 21.387,00 zł
7. Wrocławskie Stowarzyszenie Opieki nad Więźniami - o wartości 2572,00 zł
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościerzycach - o wartości 2572,00 zł
9. Szkoła Podstawowa w Świdniku - o wartości 2572,00 zł
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Rozliczenie finansowe akcji Polskiej Akcji Humanitarnej
Pomoc Powodzianom

Do 31.12. 97 zebraliśmy: 2.904.708,67 zł
Do 31.12.97  otrzymaliśmy dary o wartości: 5.946.774,00 zł

Dotychczas wydaliśmy:

· na remonty zniszczonych obiektów 985.951,00 zł *
· dofinansowanie instytucji i zakupy sprzętu 132.924,68 zł
· na zakupy żywności, materacy, środków jednorazowych i czystości

wysłanych w pierwszym etapie pomocy powodzianom
113.742,44 zł

· na sfinansowanie wakacji dla dzieci powodzian 169.724,03 zł
· na Urząd Gminy Rajcza (dotacja celowa) 10.000,00 zł
· na Urząd Gminy Św. Katarzyna (dotacja celowa) 24.595,60 zł
· na Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu (dotacja celowa) 10.000,00 zł
· na sterylizatory dla Szpitala w Kędzierzynie Koźlu za sumę 77.494,00 zł
RAZEM 1.524.431,75 zł

* podano sumy dotacji, w niektórych przypadkach dotacja jest wypłacana w dwóch etapach

E. Pielgrzymka Polaków z Kazachstanu  i Paczka
świąteczna dla Polaków w Kazachstanie 97.

Ideą akcji, podobnie jak w latach ubiegłych, było umożliwienie odwiedzenia kraju w okresie
Świąt Bożego Narodzenia najstarszym żyjącym zesłańcom, którzy nigdy w Polsce nie byli, i
którym ich sytuacja materialna  uniemożliwia przyjazd indywidualny.

Do Polski przyjechało 58 osób - uczestników pielgrzymki. Obwód Kokczetaw - 26, Akmoła - 12,
Pawłodar - 2, Karaganda - 9, Ałmaty - 3, Taraz - 2, Petropawłowsk - 1, Czymkient - 1, Kustanaj
- 2. Razem 35 kobiet i 23 mężczyzn. Najstarsza osoba miała 89 lat, najmłodsza 62.

Pielgrzymi przebywali w Polsce od 19 grudnia 97 do 2 stycznia 98. Samolot wylądował 19
grudnia w Krakowie późnym wieczorem. Podobnie jak w ub. latach noclegi i wyżywienie
opłaciliśmy w internacie Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących na ul. Tynieckiej 7.
W Krakowie pielgrzymi przebywali 3 dni. Zwiedzili Wawel i Stare Miasto, uczestniczyli w Mszy
Św. u o.o. Bonifratrów, i spotkaniu opłatkowym w Urzędzie Miasta z udziałem Prezydenta
Krakowa p. Józefa Lassoty. Podczas licznych spacerów po mieście spotykali się z wyrazami
serdeczności przechodniów -mieszkańców Krakowa. W Częstochowie, jak co roku, pielgrzymi
byli gośćmi o.o. Paulinów - brali udział w mszy, zwiedzili Klasztor na Jasnej Górze.

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok spędzili u rodzin w 26 miastach Polski: Kraków,
Częstochowa, Warszawa, Pułtusk, Ostrów Maz., Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Janów Lubelski,
Kazimierz Dolny, Łódź, Łask, Pabianice, Katowice, Gliwice, Siewierz, Śrem i Puszczykowo.
2 stycznia 98 r. w Warszawie Stowarzyszenie Wspólnota Polska udostępniło swoją siedzibę
jako miejsce zbiórki i zorganizowało poczęstunek. W spotkaniu uczestniczył Prezes Wspólnoty
Polskiej prof. Andrzej Stelmachowski. Następnie, po raz pierwszy w tradycji pielgrzymek,
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pielgrzymi byli gośćmi Premiera RP Jerzego Buzka. Po południu pielgrzymi wzięli udział (wraz z
goszczącymi ich rodzinami) w spotkaniu opłatkowym z Prymasem Polski Kardynałem Józefem
Glempem. Na wszystkich spotkaniach dominującym tematem była repatriacja. Połowa
pielgrzymów złożyła podania o repatriację na ręce pana Premiera.

W tym roku Rząd RP udostępnił samolot i pokrył koszty paliwa obu przelotów. Fundacja
opłaciła wszystkie inne koszty związane z przelotami (ubezpieczenie, opłaty lotniskowe,
jedzenie, diety załogi i lidera) oraz - jak zwykle - wyrobienie dokumentów wyjazdowych
pielgrzymów, ich podróż na terenie Kazachstanu, a także grupowe noclegi, posiłki i część
transportu w Polsce. Większość pieniędzy pochodziła z ubiegłorocznej zbiórki publicznej.
Niektóre usługi świadczono nam z w połowie bezpłatnie (ubezpieczenie ludzi i samolotu -
Warta SA), po cenach kosztu (Lot Catering, usługi celne) lub całkowicie bezpłatnie (obsługa
naziemna pasażerów i bagażu w Polsce, usługi transportowe - Inter Cars).

F. Program Edukacja Humanitarna

Program Edukacja Humanitarna jest realizowany od listopada 1993 r. Jego celem jest
przyczynienie się do tworzenia społeczeństwa otwartego i niosącego pomoc potrzebującym. W
szczególności zajmujemy się propagowaniem idei tolerancji, staramy się dotrzeć do młodzieży
z przesłaniem o konieczności niesienia pomocy i zachęcamy młodzież do działania na rzecz
innych. Działalność programu odbywa się wyłącznie w Polsce, a grupą, do której szczególnie
staramy się dotrzeć, jest młodzież szkół podstawowych i średnich.

Spotkania z młodzieżą

Prawie od samego początku nasze akcje pomocy spotykały się z żywym zainteresowaniem
młodzieży. Często otrzymujemy liczne zgłoszenia od uczniów z całej Polski chętnych do stałej
współpracy z nami. Dzieje się tak zawsze przy organizacji większych akcji czy konwojów, ale
również po naszych publikacjach w prasie lub w telewizji. Obecnie dysponujemy pokaźną listą
kontaktów, która się systematycznie powiększa. Każdą nową grupę wpisujemy na �listę
wysyłkową�, dzięki czemu młodzież otrzymuje aktualne informacje o działalności fundacji oraz o
naszych propozycjach współpracy. Zachęceni tym uczniowie często  zwracają się z prośbą o
zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Polskiej Akcji Humanitarnej w ich szkołach,
wyrażając dodatkowo chęć np. pokazania jednej z naszych wystaw swoim rówieśnikom, aby
zachęcić ich do wspólnego działania. Prośby takie zawsze spełniamy, jeżdżąc nawet w
najdalsze zakątki kraju. W 1997 roku kontynuowaliśmy spotkania z młodzieżą szkolną zarówno
w dużych miastach (np. Kraków, Wrocław) jak i w małych (np. Bystrzyca Kłodzka, Sławno).

•  3 kwietnia 1997 roku - spotkanie z Klubem Europejskim i lekcja na temat PAH w LO w
Bystrzycy Kłodzkiej

•  6 maja 1997 roku - spotkanie z młodzieżą w SP nr 158 w Łodzi ul. Janosika 136 dwie lekcje
na temat Edukacji Humanitarnej

•  9 maja 1997 roku - udział w Spotkaniach Europejskich organizowanych przez Fundację im.
Schumana - prezentacja Fundacji

•  11 lipca 1997 roku spotkanie z uczestnikami Letniej Szkoły dla Młodych Liderów
Społecznych i Politycznych dotyczące Fundacji

•  16 października 1997 roku - udział w VIII Międzynarodowej Sesji Pedagogicznej �Młodzież -
Czas wolny - Współpraca międzynarodowa� zorganizowanej przez Centrum Młodzieży im. dr
H. Jordana w Krakowie - prezentacja programu Edukacja Humanitarna
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•  28 października 1997 roku - udział z XX Zjeździe Hufca ZHP w Sławnie
•  1 grudnia 1997 roku - spotkanie z młodzieżą we Wrocławiu - prezentacja Fundacji oraz

otwarcie wystawy �Uchodźcy�
•  4 - 6 grudnia 1997 roku udział w szkoleniu zorganizowanym przez UNHCR na temat

tolerancji �Rozumieć innych�.
 

 Kluby PAH
 
 Od dawna otrzymywaliśmy pytania od młodzieży ze szkół podstawowych i średnich, jak młodzi
ludzie mogą bardziej zaangażować się w pomoc potrzebującym. Od jesieni 1996 roku grupy
sympatyków Polskiej Akcji Humanitarnej, którzy chcą aktywnie i systematycznie brać udział w
naszej pracy, mogą stworzyć własny Klub PAH. Kluby takie uczestniczą w akcjach
organizowanych przez biura PAH oraz - co uważamy za bardzo istotne - podejmują
samodzielne akcje na swoim terenie; organizowanie pomocy oraz propagowanie idei tolerancji i
humanitaryzmu w znanym sobie środowisku. Zachęcamy młodzież do zwrócenia uwagi na
wszystkich potrzebujących, również w swoim własnym środowisku. Staramy się pokazać, że nie
potrzeba mieć wielkich pieniędzy ani szukać daleko, aby pomagać. Ważne jest też żeby nie
ograniczać się do najbliższego otoczenia. Idealnym klubem jest taki, którego członkowie są
wrażliwi na potrzebujących i podejmują konkretne i odpowiednie działania by im pomóc.
 
 Przykłady akcji Klubów PAH:
•  25 stycznia 1997 roku odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez Klub PAH w

Mrągowie z pieniędzy zebranych na zbiórce na ten cel.
•  27 stycznia - 7 lutego 1997 roku Klub PAH w Sławnie zorganizował dochodzące zimowisko

dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych �Przystanek PAH �97�
•  15 - 23 marca - udział Klubów w obchodach �Europejskiego Tygodnia Przeciwko Rasizmowi

i Nietolerancji�:  Kluby projektowały plakaty, które potem rozwieszały, organizowały imprezy i
spotkania tematyczne: 9 zbiórek harcerskich poświęconych problemowi rasizmu i jego
przejawach w życiu codziennym, film prezentujący sytuację ludności kolorowej w USA,
spotkanie z przedstawicielem mniejszości ukraińskiej, kampanię informacyjną dot. PAH,
ONZ i UNHCR, petycja do Ambasadora Republiki Albanii z prośbą o zakończenie konfliktu i
położenie kresu walkom.

•  udział Klubów w drugiej edycji Akcji Nadzieja
•  lipiec - sierpień 1997 r. - udział młodzieży z Klubów w organizowaniu pomocy dla powodzian
•  11 października 1997 roku - udział Klubów w obchodach Dnia Uchodźcy - lekcje, akcje

plakatowe i spotkania z uchodźcami oraz pracownikiem Centrum Pomocy Uchodźcom w
Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi

 

 Wystawy
 Ważnym sposobem docierania do młodzieży są dla nas wystawy, dzięki którym możemy lepiej
oddziaływać na grupę celową. W 1997 roku dysponowaliśmy dwoma wystawami: �Uchodźcy� i
�Polska Akcja Humanitarna�. Każda szkoła lub instytucja kulturalna może u siebie pokazać
jedną z nich. Pierwsza - przedstawia pracę Fundacji i kraje, do których docieramy; wystawa
�Uchodźcy� organizowana we współpracy z UNHCR - przybliża życie i tułaczkę ludzi, którzy w
obawie przed prześladowaniami musieli opuścić swój kraj.
 
 W 1997 r. wystawa �Uchodźcy� była pokazywana w siedmiu miastach a wystawa “Polska Akcja
Humanitarna” w dwóch.
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 Inne większe wydarzenia edukacyjne
 
 W lutym 97 r. ukazał się Biuletyn Klubów PAH poświęcony obchodom Europejskiego Tygodnia
przeciw Rasizmowi, skierowany do młodzieży. Został rozpowszechniony w około 600 egz.
 
 W dniach 21-27 czerwca 97 r. zostało zorganizowane w Bachotku (woj. toruńskie) szkolenie dla
członków młodzieżowych Klubów PAH na temat: form działalności społecznej, pozyskiwania
współpracowników, metod zbierania funduszy, pracy w zespole i kierowania zespołem oraz
tworzenia wizerunku organizacji. Szkolenie zaowocowało nowymi umiejętnościami, oraz
nawiązaniem kontaktów pomiędzy Klubami z różnych miast Polski. W szkoleniu wzięło udział
27 osób z 10 Klubów. Zostało ono zorganizowane we współpracy ze stowarzyszeniem Szkoła
Liderów oraz dzięki dotacji z Programu Phare Dialog Społeczny.
 
 9 listopada 1997 r. Polska Akcja Humanitarna ogłosiła konkurs na projekt graficzny znaczku
nawiązujący do hasła: �Polska Akcja Humanitarna przeciwko rasizmowi i nietolerancji�. Znaczek
będzie rozdawany młodzieży uczestniczącej w akcjach Fundacji dotyczących problemów
rasizmu, ksenofobii i wszelkich przejawów nietolerancji. Konkurs został ogłoszony w listach do
około 150 szkół i 30 mediów i trwał do 9 grudnia. Nagrodzony projekt został wykorzystany przy
produkcji znaczka w 2000 egzemplarzy.
 
 

 Inne akcje Programu Edukacja Humanitarna
 

•  lipiec - sierpień 1997 roku - finansowanie kolonii dla dzieci z terenów powodziowych
•  11 października 1997 r. - obchody Dnia Uchodźcy, udział w koncercie organizowanym przez

Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR)
•  październik - grudzień 1997 roku - przygotowywanie rocznicy pięciolecia działalności PAH
•  6 grudnia 1997 roku - współpraca w organizacji i ogłoszeniu w mediach zabawy

mikołajkowej dla dzieci uchodźców i dzieci polskich
 

 G. Centrum Pomocy Uchodźcom
 
 W ramach Centrum Pomocy Uchodźcom PAH prowadziliśmy:
•  podstawowe poradnictwo i pomoc socjalną, pomoc w załatwianiu formalności w urzędach,

informację prawną i pomoc medyczną zarówno dla uchodźców jak i dla cudzoziemców
poszukujących w Polsce azylu. W 1997 r. zgłosiło się do nas niemal 500 cudzoziemców, co
łącznie z osobami dla których kontynuowaliśmy pomoc z lat ubiegłych stanowi liczbę ponad
600 osób objętych  naszą pomocą.

•  program integracyjny dla uznanych uchodźców:
 - obejmuje pomoc tak finansową, jak i praktyczną przy wynajmowaniu mieszkań,
 - organizację kursów języka polskiego,
 - pomoc  w doskonaleniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych,
 - pomoc w znajdowaniu pracy,
 - włączanie  dzieci uchodźców w system nauczania dostępny dla wszystkich dzieci w Polsce.
 Programem integracyjnym obejmujemy obecnie ponad 80 osób.
 

•  Dom Uchodźcy; od 1996 r. prowadzimy dom dla bezdomnych cudzoziemców ubiegających
się o status uchodźcy. W ciągu 97 roku przewinęło się przez Dom Uchodźcy ponad 120
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osób. W naszym domu może znaleźć schronienie zaledwie niewielka grupa potrzebujących
schronienia; dla pozostałych szukamy miejsc w noclegowniach dla bezdomnych.

 
 Uchodźcy przychodzą do nas w poszukiwaniu pomocy, po informacje i rady. Nie wiedzą, jakie
prawa im przysługują ani jakie obowiązki na nich ciążą. Niektórzy pojawiają się tylko raz, inni
traktują nas jak swoją rodzinę, dzielą się dobrymi i złymi wiadomościami, zapraszają na
rodzinne uroczystości... W codziennej pracy korzystamy z pomocy wolontariuszy, którzy
pomagają rodzinom uchodźców w zaadaptowaniu się do warunków życia w Polsce,
rozmawiają, tłumaczą, pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji. Wolontariusze pomagają nam w
przygotowaniu imprez dla lub na rzecz uchodźców. W 1997 r.  Centrum Pomocy Uchodźcom
współpracowało z ponad 40 wolontariuszami.
 

 Wydarzenia i imprezy organizowane przez CPU PAH w 1997 r.
 

•  kolonie integracyjne dla dzieci uchodźców i dzieci ze szkoły integracyjnej TAK w Opolu. W
koloniach wzięło udział  30. dzieci (15 dzieci uchodźców, 15- polskich). Zorganizowaliśmy je
wspólnie ze Stowarzyszeniem �Jeden Świat� z Poznania, z udziałem wolontariuszy z Polski,
Hiszpanii i Finlanii w Poznaniu w sierpniu 97 r.

•  wspólnie z UNHCR i Amnesty International przygotowaliśmy wielki koncert muzyki folkowej,
z udziałem m.in. zespołów uchodźców w Warszawie z okazji dnia Uchodźcy (październik 97)

•  zorganizowaliśmy zabawę �Mikołajki lub dzień prezentów� (grudzień 97.). Impreza  została
przygotowana z bardzo dużym udziałem ponad 20. Wolontariuszy- uczniów warszawskich
szkół średnich i studentów UW. Udział w niej wzięło ponad 50 dzieci uchodźców i dzieci ze
szkoły żydowskiej w Warszawie.

•  w ramach dotacji fundacji Króla Bodoui�na oraz Fundacji Stefana Batorego realizowaliśmy
program �Sąsiedzi�; w ramach którego przygotowaliśmy film edukacyjny pt. �Uchodźcy�. Film
jest pokazywany w szkołach. W przyszłości planujemy prowadzenie programu edukacyjnego
o uchodźcach dla dzieci i dorosłych w  rejonach, gdzie znajdują się ośrodki dla uchodźców.

 
 Współpracujemy z wszystkimi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami
uchodźców w Polsce. Jesteśmy w stałym kontakcie z organizacjami pozarządowymi
zajmującymi się pomocą dla uchodźców w innych krajach europejskich.
 
 W 1997 r. działaliśmy w oparciu o programy:
•  UNHCR:  354 779 zł
•  Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej:  17 000 zł
•  Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej:  20 000 zł
•  Fundacji Króla Badouin’a:  25 269 zł
•  Phare Dialog Społeczny:  17 256 zł
  
 Łącznie:  434 304 zł
 H. Biura Regionalne
 

 Sprawozdanie Biura Regionalnego w Krakowie
 
 1. Udział w akcjach ogólnopolskich PAH
 
 Pomoc humanitarna



Sprawozdanie z działalności Polskiej Akcji Humanitarnej za rok 1997. 19

 Pozyskiwanie darów na konwój do Sarajewa, które wyjechały w lutym i maju br. oraz do
Czeczenii i Kazachstanu.
 
 Dożywianie dzieci polskich w szkołach na Litwie
 Po ogłoszeniu akcji dożywiania dzieci na Litwie biuro krakowskie PAH włączyło się w
poszukiwanie środków na dożywianie oraz darów w postaci wyposażenia kuchennego dla
szkół. Pozyskaliśmy Krakowską Kongregację Kupiecką, która objęła patronat nad szkołą w
Białej Wace. 30 września dzieci ze szkoły z Białej Waki przebywały w Polsce na 5-dniowej
wycieczce, zorganizowanej przez Krakowską Kongregację Kupiecką. Podczas pobytu grupy w
Krakowie obdarowaliśmy 37 uczniów upominkami.
 
 Pomoc powodzianom
 W najtrudniejszym dla powodzian okresie (lipiec) wysłaliśmy z Krakowa w rejony Wrocławia i
Zielonej Góry 16 transportów lotniczych. Na bliższe tereny wyjechało 16 transportów. W
naszym Biurze zebraliśmy na ten cel w darowiznach i funduszach ponad 900 tys. zł. 10.11-
13.11 zorganizowaliśmy 2 konwoje do Maśnika (gmina Połaniec, woj. tarnobrzeskie) z meblami
i sprzętem gospodarstwa domowego dla 47 rodzin.
 
 Pielgrzymka Polaków z Kazachstanu
 Jak co roku Biuro PAH w Krakowie przygotowywało Pielgrzymkę Polaków z Kazachstanu.
Przygotowanie przyjęcia całej grupy na dwudniowy pobyt w Krakowie i jednodniowy w
Częstochowie (noclegi, wyżywienie, opieka medyczna i wolontariszy, zwiedzanie, transport). W
Krakowie 11 rodzin przyjęło pielgrzymów na Święta Bożego Narodzenia. Spotkanie z władzami
miasta i zwierzchnikami Kościoła.
 
 2. Akcje regionalne
 Pomoc bezdomnym
 Od początku działalności Biuro Regionalne PAH w Krakowie zajęło się problemami
bezdomnych. Zainteresowała nas wspólnota bezdomnych �Chleb i Światło� na krakowskim
Kazimierzu. W 1997 r. dołączyliśmy dodatkowo pomoc dla bezdomnych z sezonowej
ogrzewalni przy  ul. Pawiej 22 (działa do kwietnia i od listopada). Pomagamy bezdomnym w
trafianiu do odpowiednich organizacji zajmujących się ich problemami, w kontaktach z
urzędami (pisanie podań, pism sądowych itp.).  Przekazujemy również dary rzeczowe
pozyskane m.in. z Krakowskich Zakładów Mięsnych i piekarni, które regularnie dostarczały
swoich produktów, meble, 200 par butów, 30 kurtek i inną ciepłą odzież oraz środki czystości.
Wartość darowizn rzeczowych w roku 97 wyniosła 26163,10zł
 W kwietniu wzięliśmy udział w konferencji nt. bezdomnych w Krakowie, zorganizowanej przez
MOPS.
 
 Opieka nad dziećmi z Domów Dziecka
 Przy wszystkich akcjach pomocy Domom Dziecka w Krakowie i województwie wyszliśmy z
założenia, że naszym celem będzie sprawianie wychowankom radości i przyjemności w postaci
nowej, modnej odzieży, sprzętu sportowego, zabawek i słodyczy.. Zrezygnowaliśmy z
podstawowej pomocy materialnej(DDz to przede wszystkim placówki państwowe i fundusze na
te cele powinny mieć zapewnione). W 1997 roku przekazaliśmy Domom Dziecka w naszym
województwie darowizny rzeczowe na kwotę 11.617,11 zł.
 
 Podczas rozmów prowadzonych z wychowawcami i dyrektorami DDz oraz z samymi dziećmi
często dowiadywaliśmy się o małym dostępie wychowanków DDz do imprez kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych. Stąd pomysł by założyć Bank Biletów, przekazywanych
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bezpłatnie przez placówki kulturalne i rozrywkowe. Realizację pomysłu rozpoczęliśmy w
październiku. Udało nam się pozyskać do współpracy Teatr Stary, Teatr Groteska, Teatr
Słowackiego, Operę i Operetkę, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Dworek Białoprądnicki, wszystkie
oddziały Muzeum Narodowego w Krakowie. Nie licząc ekspozycji muzealnych, z bezpłatnych
biletów skorzystało w listopadzie i grudniu ok. 100 dzieci.
 

•  24.06. - przygotowaliśmy specjalny seans filmowy dla 180 młodszych wychowanków. Był to
film animowany �Królestwo Zielonej Polany� w  kinie Wanda. Wszystkie dzieci zostały
obdarowane słodyczami. Paczki słodyczy trafiły też do dzieci starszych, które z racji wieku
nie przyszły na film. Tak jak podczas wszystkich naszych imprez specjalnych
wylosowaliśmy jeden DDz, którego wychowankowie mogą �zamówić� u nas prezent-
marzenie. Tym razem dzieci z Domu Małego Dziecka w Nowej Hucie zamówiły
�ROTOCUBO� - przestrzenną konstrukcję rozwijającą ruchowo

•  14.12. - św. Mikołaj w Dworku Białoprądnickim. 80 maluchów wzięło udział w spektaklu
teatralnym złożonym z tekstów Jana Brzechwy. Po nim były konkursy z nagrodami oraz
słodki poczęstunek. Dzieci z wylosowanego Domu Dziecka nr 10 w Krakowie poprosiły o
ogrodowy plac zabaw (prośbę zrealizujemy na wiosnę 1998 r.)

Wystawa “Z konwojem przez Kazachstan”

W dniach 11-24 grudnia prezentowaliśmy w �Galerii Atelier" przy ulicy Szerokiej 16 wystawę
fotografii Jerzego Gumowskiego i Roberta Werbanowa. Ekspozycja poprzedzała III
Pielgrzymkę Polaków z Kazachstanu. Autorzy - dziennikarze byli uczestnikami konwojów z
pomocą humanitarną dla polonii w Kazachstanie. Wystawa i wernisaż zostały zorganizowane
dzięki pomocy Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży.

Współorganizowanie akcji �Pogotowie św. Mikołaja�
Biuro Regionalne PAH włączyło się na swoim terenie do akcji �Pogotowie św. Mikołaja",
prowadzonej przez Radio Z i Gazetę Wyborczą. Polega ona na obdarowywaniu paczkami
świątecznymi dzieci z najuboższych rodzin. Nazwiska i adresy zgłaszają sąsiedzi i znajomi.
Upominki pochodzą od firm i prywatnych darczyńców. Roznoszeniem paczek zajmują się
Mikołaje-wolontariusze. W Wigilię  Bożego Narodzenia do ubogich dzieci w Krakowie trafiło 650
paczek.

Paczki dla dzieci romskich
Na prośbę Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Romów w Polsce przygotowaliśmy dla
dzieci romskich 40 świątecznych paczek ze słodyczami, artykułami szkolnymi i kosmetykami.

Wspieranie domu Pomocy Społecznej im. św Antoniego (dla przewlekle chorych kobiet) -
przekazywanie pościeli oraz lekarstw.

Centrum terapii narkomanii “Dom Gwan” - przekazywanie ubrań i pościeli

Sprawozdanie Biura Regionalnego w Łodzi

1. Udział w akcjach ogólnopolskich PAH

Pomoc humanitarna
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W 1997 roku Biuro Łódzkie aktywnie współuczestniczyło w przygotowywaniu konwojów do
Bośni, organizowanych przez Biuro w Warszawie. Na ten cel przekazaliśmy dary o wartości
359.428,32 zł.

Dożywianie dzieci na Litwie W roku szkolnym 1997/1998 �Dziennik Łódzki� i Radio Łódź
wspierały finansowo akcję �Dożywiania dzieci na Litwie�. Z posiłków skorzystało 40 dzieci ze
szkoły podstawowej w Dajnawie.

Pomoc powodzianom
W ramach akcji pomocy powodzianom biuro regionalne w Łodzi przekazało żywność, artykuły
medyczne i higieniczne, sprzęt AGD, odzież i inne dla gminy Połaniec, Pacanów, Czermin,
Borowa, dla szpitala w Kędzierzynie Koźlu i dla ZOZ-u w Mielcu o wartości 894.646,89zł.

31 sierpnia 1997 roku zorganizowaliśmy koncert p.t. �Dla Pięknych Bezimiennych� i aukcję dzieł
sztuki. Dochód przekazano mieszkańcom gminy Św.Katarzyna. Wstęp na koncert i aukcję był
bezpłatny. Kwestowaliśmy do późnych godzin nocnych. Wszyscy ofiarodawcy otrzymywali
zielone serduszka. Imprezom patronowały Radio Manhattan i Gazeta Wyborcza. Dzięki licznym
sponsorom, muzykom i artystom, zebraliśmy 14.595,60zł.

Pielgrzymka Polaków z Kazachstanu
W ramach akcji pielgrzymka Polaków z Kazachstanu, w grudniu 1997 roku, mieszkańcy Łodzi
gościli 5 pielgrzymów. Pobyt ich był niezwykle udany. Dał wiele radości nie tylko naszym
gościom, ale i tym, którzy ich przyjmowali.

Edukacja Humanitarna
W ramach programu Edukacja Humanitarna jesienią 1997 roku w SP nr 15 i 158 otworzyliśmy
wystawę pt. Polska Akcja Humanitarna, której towarzyszyło spotkanie  dyskusyjne z
przedstawicielami naszej Fundacji. Zaowocowało to m.in. powstaniem Klubu PAH w Łodzi.

W ramach Europejskiego Tygodnia Przeciwko Rasizmowi zorganizowaliśmy w SP nr 158
spotkania uczniów z uchodźcami przebywającymi w Łodzi.

2. Akcje regionalne

Kontynuacja pomocy dla stowarzyszeń środowiska łódzkiego
* Stowarzyszenie Abstynentów Klubu “META”
* ZOZ �MONAR� dla dzieci i młodzieży
* Stowarzyszenie “ARKA”
* Schronisko dla bezdomnych im. Brata Alberta
* Stowarzyszenie “SAMARYTANIN”

Do końca grudnia 1997 roku przekazaliśmy dary o wartości 15.514,86 zł w postaci produktów
żywnościowych, ubrań, środków czystości, artykułów szkolnych i zabawek.

Świetlica Środowiskowa
Po generalnym remoncie i zaadoptowaniu czterech pomieszczeń, 22 września 1997 roku
otworzyliśmy w siedzibie fundacji świetlicę środowiskową dla dzieci z rodzin patologicznych. 1
września został zatrudniony w pełnym wymiarze godzin pedagog. Z pomocy naszej skorzystało
30 dzieci z najuboższych rodzin wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Łodzi. Dziećmi przez 5 godzin opiekują się również przychodzący wolontariusze. Bywalcy
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świetlicy otrzymują codziennie podwieczorek, a także często słodycze, odzież oraz przybory
szkolne. Dzięki licznym ofiarodawcom świetlica środowiskowa otrzymała dary o wartości
13.489,20zł. Efektem dotychczasowej pracy są lepsze wyniki w szkole naszych podopiecznych.

W grudniu 1997 roku zorganizowaliśmy dla dzieci ze świetlicy środowiskowej zabawę
choinkową połączoną z Wigilią, na której Mikołaj rozdał 30 paczek o wartości 2.190,01zł.

Sprawozdanie Biura Regionalnego w Toruniu

1. Udział w akcjach ogólnopolskich PAH

Biuro regionalne w Toruniu zmieniło lokal, który znajduje się teraz na parterze, �zatrudniło�
osobę odbywającą wojskową służbę zastępczą.

Pomoc humanitarna
Pozyskiwanie darów na konwoje do Czeczenii i Kazachstanu

Pomoc powodzianom
Na czas powodzi biuro uzyskało 2 bezpłatne numery telefonu z Telekomunikacji S.A. w
Toruniu, co ułatwiło pozyskiwanie darów.
Organizowanie zbiórek i kwest ulicznych, pozyskiwanie darów od firm i osób prywatnych ,
współpraca z jednostkami wojskowymi przy załadunku darów. W efekcie wysłano 24 transporty
z pomocą o wartości 436.552,70 zł. Zebrano 99.917,00 zł za które sfinansowano kolonie dla
dzieci, przekazano dotację w wysokości 10.000 zł dla 10 powodzian pracowników Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Opolu i Wałbrzychu, którą na konto jako wpłatę celową
przekazał Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu oraz część dotacji dla Fundacji �Dom
Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym� w Opolu.

Pielgrzymka Polaków z Kazachstanu
W ramach akcji pielgrzymka Polaków z Kazachstanu, w grudniu 1997 roku, mieszkańcy
Torunia i okolic gościli 6 pielgrzymów. patronat medialny - Telewizja Bydgoszcz Chętnych było
w wiele więcej.

2. Akcje regionalne

Akcja Wesołych Wakacji (IV-VI 1997r.)
Co roku biuro regionalne w Toruniu zbiera pieniądze na sfinansowanie wakacji dla
najbiedniejszych dzieci. Organizujemy festyny, loterie, szukamy sponsorów.

7 czerwca 1997r z Parafią Świętego Michała zorganizowaliśmy festyn �Michellandia� w parku
przy ul Bydgoskiej, inny festyn zorganizowany przez uczniów odbył się w Społecznej Szkole
Podstawowej im. Juliusza Słowackiego. Z dochodu sfinansowaliśmy wakacje dla 80 dzieci na
obozach ZHP, Klubu Abstynentów “Krokus” TPD.

Dofinansowanie obiadów dla najuboższych uczniów w szkołach toruńskich
Wpłata na konto szkoły na obiady dla 13 uczniów SP 21

Święta Dzieciom
Jest to też co roczna akcja. Jej celem jest obdarowanie na Święta dzieci z najbiedniejszych
rodzin. Dary i pieniądze na zakup prezentów pozyskiwaliśmy m. in. przy współpracy uczniów i
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nauczycieli ze szkół podstawowych i średnich - zbiórka maskotek i pluszowych zabawek pod
hasłem: “Przytul mnie”, podczas kwesty wśród uczestników dyskoteki w Central Parku -
licytacja 2 zaproszeń na zabawę sylwestrową. 19 grudnia 1997r. na Starym Mieście w Toruniu
odbyła się loteria fantowa.

14 grudnia razem z TPD zorganizowaliśmy zabawę mikołajkową dla dzieci z toruńskiej
starówki. 16 grudnia w Kinoteatrze Grunwald (udostępnionym bezpłatnie) rozdaliśmy 250
paczek najbiedniejszym dzieciom. Przy okazji dzieci obejrzały teatrzyk dziecięcy, występy
iluzjonisty oraz film pt. Denis rozrabiaka. Przekazaliśmy 100 paczek dla dzieci z rodzin
będących pod opieką socjalną fundacji i 20 paczek dla dzieci z SP 33.

Stała pomoc fundacji ok. 60 rodzinom, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji
społecznej i materialnej - poradnictwo pedagogiczne, kontakty u instytucjami oświatowymi i
urzędami, pozyskiwanie miejsc w domach pomocy społecznej i samotnych matek, wsparcie
materialne. Współpraca  z Miejskim i Wojewódzkim Ośrodkiem Pomocy Społecznej -
pozyskiwanie informacji o potrzebach rodzin.
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Sprawozdanie finansowe za rok 1997

1. Przychody i darowizny
w tym:
dary rzeczowe
wpłaty
dotacje
usługi darowizny
w tym:
UNHCR
Nowy Dziennik (N.Jork)
Fundacja Batorego
Deutsche Bank
Willis Corroon
WBK
Ikea
Hellena Kalisz
Marmita  Poznań

2. Wydatki
a. realizacja celów statutowych
b. koszty administracyjne*
w tym darowizny rzeczowe i usługi

3. Inne dane
a. średnie roczne zatrudnienie

pracowników etatowych: 21 osób
b. wynagrodzenia brutto łącznie
c. średnia płaca brutto
d. wydatki na wynagrodzenia z tyt.

umów-zleceń

4.  Przychody nie ewidencjonowane księgowo
w tym:
wartość pracy wolontariuszy
czas antenowy w radio i telewizji oraz

artykuły i ogłoszenia prasowe
wartość pomieszczeń biurowych

użyczonych przez miasto

13.205.183,52 zł

8.895.271,47 zł
3.320.066,26 zł

813.966,68 zł
216.337,92 zł

319.345,38 zł
1.141.997,50 zł

275.269,00 zł
100.000,00 zł
64.826,00 zł
60.000,00 zł

2.435.144,44 zł
191.797,61 zł
106.994,71 zł

7.305.438,76 zł
703.546,51 zł
216.337,92 zł

224.842,72 zł
10.706,96 zł
34.230,6 zł

16.363.260,00 zł


