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1.

Nazwa organizacji: Polska Akcja Humanitarna

2.

Adres: ul. Szpitalna 5/2, 00-031 Warszawa

3.
Telefon / Fax:
(0.22) 828 90 86, 831.99.38, 828.88.82
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;
• 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
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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. 630.34.28; tel./fax 630.34.27
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. Beata Ristowska - dyrektor Centrum Pomocy Uchodźcom
4. Ania Sarmiento - pracownik socjalny Centrum Pomocy Uchodźcom
5. Andrzej Czajkowski - pracownik socjalny Centrum Pomocy Uchodźcom
6. Małgorzata Gebert - pracownik socjalny Centrum Pomocy Uchodźcom
7. Ania Kołodziejska - pracownik socjalny Centrum Pomocy Uchodźcom (pół etatu)
8. Iza Majewska - asystent administracyjny Centrum Pomocy Uchodźcom (pół etatu)
9. Grzegorz Gruca - dyrektor biura
10. Zofia Winawer - specjalista PR
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
3. Katarzyna Sekieta - prowadzenie świetlicy środowiskowej
C. Biuro toruńskie
1. Dorota Wiśniewska - dyrektor biura
2. Katarzyna Wiśniewska - pracownik programowy
3. Katarzyna Marcinkowska - pracownik administracyjny
4. Arkadiusz Lewandowski - poborowy odbywający w PAH zastępczą służbę wojskową
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: 20 maja 1998
Litwa
Ilość ciężarówek: 1
Ilość ton: 0,75
Wartość: 21.077 zł
Wyposażenie dla pracowni komputerowych dla szkoły średniej nr 1 w Solecznikach (12
komputerów i 2 drukarki) i w szkoły średniej Ejszyszkach (12 komputerów i 2 drukarki)
2. Data wyjazdu: 20 czerwca 1998
Afganistan
Ilość ciężarówek: 3
Ilość ton: 39
Wartość: 285.900 zł
Pomoc humanitarna w postaci leków i środków opatrunkowych, namiotów, koców i żywności
została dostarczona ofiarom trzęsienia ziemi w Afganistanie (luty maj 1998r.)
Większość darów została zakupiona dzięki firmie INTER COMMERCE z Warszawy,
samochodów ciężarowych użyczyły firmy: MAZOWIA Warszawa, OVER Płock, MARI-CAR
Poznań, BREWITER Warszawa. Konwój ubezpieczało TUiR Warta S.A. W realizacji konwoju
pomogło wiele innych firm i osób prywatnych z całego kraju.
13 lipca konwój dotarł do Duszanbe (Tadżykistan), skąd dary przewieziono helikopterami
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża do położonego w rejonie trzęsienia ziemi miasteczka
Rostaq (afgańska prowincja Takhar). Uczestnicy konwoju PAH mogli przekonać się o
potrzebach i stratach osobiście, odwiedzając m.in. wioskę Dashtak. Podczas kataklizmu
zginęła tam połowa trzytysięcznej ludności, a pozostali mieszkańcy czekają na przesiedlenie w
rejon mniej zagrożony (majowe trzęsienie ziemi w Afganistanie było już drugim w tym roku, a
prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych wstrząsów jest wysokie).
Polska Akcja Humanitarna będzie kontynuowała pomoc dla Afganistanu. W miejscowości
Dashtak osiemdziesięciometrowa warstwa ziemi z pobliskich gór przysypała szkołę, w której
zginęło 150 dzieci. Fundacja chce sfinansować jej odbudowę na nowym miejscu. Według
lokalnych przedstawicieli ONZ koszt odbudowy wynosi 5 tysięcy USD.
3. Data wyjazdu: 29 września 1998
Kazachstan
Ilość ciężarówek: 1
Ilość ton: 7,6
Wartość: 243.755 zł
Dary przekazano Regionalnej Klinice Dziecięcej i Związkowi Polaków w Kokczetawie, parafii
katolickiej w Pietropawłowsku oraz polskim siostrom zakonnym prowadzącym sierociniec w
Lisakowsku k. Kustanaju.
Sponsorzy konwoju: Marek Biłas z Wrocławia - ciężarówka, firmy SERVISCO Sp. z o.o. i
SPEDPOL - usługi transportowe, Vistula, CPC Amino, Goman, Herlitz, ERG, Viscoplast,
Pollena Ewa, Polfa Tarchomin, SmithKline Beecham, PZZ Białystok i in. - dary rzeczowe.
Pomocni w konwoju: agencja celna Rusak Business Services, TUiR Warta S.A. oraz wiele
osób prywatnych.
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4. Data wyjazdu: 25 i 27 listopada 1998
Ukraina
Ilość ciężarówek: 2
Ilość ton: 24
Wartość: 132.648 zł
Konwój z pomocą dla ofiar powodzi na Zakarpaciu zorganizowaliśmy przy współpracy z
Centrum Operacyjnym Szefa Urzędu Obrony Cywilnej Kraju. Odbiorcą naszego transportu była
Komisja do Spraw Pomocy Humanitarnej przy Rejonowej Administracji w Winogradowie.
Dostarczyliśmy mrożonki (przetwory mięsne, warzywne i owocowe) oraz odżywki dla dzieci i
niemowląt, mąki, zup w proszku, lekarstw i środków opatrunkowych.
W rejonie winogradowskim zostało zalanych 13 wsi. Ludność została częściowo ewakuowana,
częściowo przeniosła się do krewnych lub sąsiadów, których domy ocalały. Podobną opieką
zostały otoczone domy dziecka lub domy starców. Najtrudniejsza jest sytuacja ludzi samotnych
i w podeszłym wieku, którzy już przed powodzią byli bardzo biedni, a teraz nie chcą opuszczać
swoich domów, mimo, że nie nadają się one do mieszkania. Dotyczy to zwłaszcza mniejszości
żydowskiej na tym terenie. Dostarczyliśmy im zawieźć paczki z podstawową żywnością,
odzieżą itp.
5. Data wyjazdu: 14 grudnia 1998
Ukraina
Ilość ciężarówek: 1
Ilość ton: 1,7
Wartość: 22.057 zł
Pomoc w postaci paczek z żywnością, została dostarczona dla wszystkich członków Związku
Weteranów Wojska Polskiego w obwodzie żytomierskim (Żytomierz, Dowbysz, Berdyczów,
Korostyń, Nowogród Wołyński, Dzierżyński i okoliczne wsie). Zrzesza on 311 byłych żołnierzy
(w tym 21 kobiet). Są to starzy już ludzie (niektórzy 90-letni), schorowani i z niewielkimi
emeryturami, wypłacanymi nawet z półrocznym opóźnieniem. Ludzie ci, jako Polacy zaciągnęli
się do I i II Armii Wojska Polskiego i przeszli z nimi cały szlak bojowy. Niektórzy byli ranni. Nie
będąc jednak obywatelami polskimi, dzisiaj nie mają uprawnień kombatanckich, jakie mają ich
towarzysze broni w Polsce.
6. Data wyjazdu: 17 grudnia 1998
Kazachstan lotniczy
Ilość ton: 6
Wartość: 133.647 zł
Samolot wylatujący po pielgrzymów zabrał 6 ton darów w formie paczek świątecznych. Paczki
zawierały środki czystości, kosmetyki, słodycze, artykuły spożywcze, drobna odzież, kubki,
świece i zabawki ofiarowane przez firmy i osoby prywatne z całej Polski. Do każdej paczki
dołączono życzenia świąteczne malowane przez dzieci i młodzież w Polsce. Dary przekazano
10 obwodowym organizacjom polonijnym. Opłaciliśmy koszty transportu paczek na terenie
Kazachstanu.

B. Odbudowa szkoły w Sarajewie
Decyzję o zapoczątkowaniu akcji odbudowy szkoły w Sarajewie PAH podjął w grudniu 96 roku.
Fundacja powołała Komitet Odbudowy Szkoły w Sarajewie, do którego zaprosiła znane
osobistości życia publicznego w Polsce. Komitetowi przewodniczy p. Tadeusz Mazowiecki.
Po kilkumiesięcznych rozmowach z władzami Sarajewa i oglądaniu zburzonych szkół Fundacja
przedstawiła Komitetowi 4 propozycje, z których na posiedzeniu komitetu w maju 97 roku
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została wybrana Szkoła Podstawowa “Osman Nuri Hadzić” w sarajewskiej dzielnicy Dobrinija.
W lipcu 97 roku z powodu powodzi byliśmy zmuszeni przerwać zbiórkę środków na odbudowę
szkoły. W grudniu 97 roku podpisaliśmy umowę z firmą Ideal z Sarajewa na wykonanie
pierwszego etapu prac. Z powodu zajęcia terenu szkoły przez Serbów, teren szkoły na powrót
stał się terenem spornym w związku z czym odbudowa szkoły stała się niemożliwa.
Ze względu na zebrane już środki, podjęliśmy na nowo poszukiwanie innej szkoły. Prezydent
Miasta Sarajewo wskazał nam szkołę w dzielnicy Dobroševići. Na początku 99 roku pojedzie
tam ekipa PAH w celu obejrzenia obiektu i omówienia warunków wstępnych.
W dniach - 21.04. w Łodzi, 27.04. we Wrocławiu, 29.04. w Poznaniu, 4.05. w Krakowie, 6.05.
w Warszawie - odbyły się uroczyste premiery filmu ,,Aleja snajperów” (,,Welcome to Sarajevo”),
podczas których informowaliśmy o akcji odbudowy szkoły w Sarajewie i zbieraliśmy pieniądze
na ten cel. Dystrybuująca film firma Tantra zadeklarowała wpłatę 10% proc. z wpływów z filmu
na konto odbudowy szkoły. W uroczystych premierach uczestniczyli m. in. Tadeusz
Mazowiecki, Konstanty Gebert, prezydent Wrocławia Bogdan Zdrojewski oraz prezydent
Warszawy Marcin Święcicki. Podczas zbiórek zebraliśmy 7.710 zł. Tantra wpłaciła 10.000 zł.

C. Dożywianie dzieci na Litwie
Od marca 1997 r. Polska Akcja Humanitarna prowadzi dożywianie dzieci w polskich szkołach
na Litwie rejonu święciańskiego i solecznickiego. W roku szkolnym 97/98 objęliśmy
dożywianiem dodatkowo 3 szkoły w rejonie solecznickim - Tietiańce, Podborze i Dojlidy
Aktualnie akcją objętych jest 496 dzieci w 14 szkołach.
Akcja ma charakter ciągły. W dużej mierze prowadzona jest w oparciu o środki pozyskane od
Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Polskim szkołom, przekazaliśmy pozyskane drogą zbiórki dary
rzeczowe (sprzęt komputerowy, naczynia kuchenne, książki) o wartości 21.559,- zł.

D. Akcja “Pajacyk”
Koordynatorem akcji jest Biuro pomorskie PAH w Toruniu. Od września 1998 roku
Fundacja Polska Akcja Humanitarna finansuje obiady dla dzieci w niektórych szkołach
północno-wschodniej Polski. Wybór regionu był wynikiem analizy sytuacji społecznej i potrzeb
szkół i uczniów, przeprowadzonej przez Biuro Pomorskie PAH w Toruniu. Wskaźnik
bezrobocia w wielu gminach tego regionu jest bardzo wysoki - czasami ponad 50%. Według
informacji uzyskanych od Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratoriów i władz gminnych ok. 18
tys. dzieci w tym rejonie (woj. suwalskie, olsztyńskie, łomżyńskie, białostockie) powinno być
dożywianych w szkołach. Koszt jednego posiłku wynosi średnio 2 zł. Polska Akcja Humanitarna
finansuje obiady tych dzieci, które z powodu niewystarczającego budżetu gminy lub Ośrodków
Pomocy Społecznej, nie mogą być objęte ich pomocą. W ten sposób zapewniamy
najuboższym uczniom przynajmniej jeden ciepły posiłek dziennie. Staramy się, aby przekazane
do szkół pieniądze były użyte zgodnie z przeznaczeniem i dokładnie rozliczane.
Do końca 1998 roku na konto akcji “Pajacyk” wpłynęło 421 188,21 zł. Zebrana przez nas suma,
to dowód solidarności zarówno osób prywatnych, jak i firm. Najpoważniejsi sponsorzy akcji to
firma Henkel, która wpłaciła 200.000 zł, Nowy Dziennik z Nowego Jorku - 34 382 zł i Nu
Skin - 21.000 zł.
PAH planuje nie tylko akcję dożywiania dzieci, ale również (podobnie jak w Bieszczadach w
latach 1995-96), pomoc w remontach i zorganizowaniu bazy turystycznej. Chcielibyśmy
wyposażyć szkoły w niezbędne sprzęty kuchenne, tak by w przyszłości mogły funkcjonować
jako schroniska dla turystów i w ten sposób zdobywać środki, niezbędne dla zaspokojenia
potrzeb uczniów. Pragniemy stworzyć im warunki dla samowystarczalności i do uniezależnienia
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się od pomocy społecznej.
Ogólnopolską zbiórkę pieniędzy PAH rozpoczęła w kwietniu 1998 roku. Wtedy to w mediach
pojawił się drewniany “Pajacyk”, informujący o akcji. “Pajacykową” kampanię reklamową w
prasie, radiu i telewizji, które użyczyły nam bezpłatnie powierzchni reklamowej, przygotowała i
poprowadziła nieodpłatnie Agencja Reklamowa Bates Saatchi & Saatchi. Znacznej pomocy
udzieliła Poczta Polska, która w miesiącach lipiec - wrzesień’98 bezpłatnie przyjmowała wpłaty
na konto akcji dożywiania i specjalnymi blankietami pomagała w jej promocji.
W sumie, w 1999 roku Polska Akcja Humanitarna obejmie dożywianiem 1713 uczniów z 40
szkół w Północno-Wschodniej Polsce !

E. Pomoc powodzianom
Kontynuacja z roku ubiegłego. W ramach programu finansowania remontów obiektów na
terenach zalanych, w 1998 r. objęliśmy pomocą publiczne szkoły i ośrodki szkolno
wychowawcze.
1. Szkoła Podstawowa w Witowicach Dolnych gm. Łososina Dolna -10.000 zł
2. Szkoła Podstawowa w Jasiennej gm. Korzenna - 39.800 zł
3. Szkoła Podstawowa w Podolu gm. Gródek n/Dunajcem - 42.688 zł
4. Szkoła Podstawowa w Świdniku gm. Łukowica - 99.000 zł
5. Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu gm. Łukowica - 46.100 zł
6. Szkoła Podstawowa w Otałęży gm. Czermin - 123.772 zł
7. Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie - 63.500 zł
8. Szkoła Sportowa w Dzierżoniowie - 29.100 zł
9. Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich - 165.794 zł
10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Walimiu - 30.000 zł
11. Dom Dziecka w Kłodzku - 28.300 zł
12. Szkoła Podstawowa nr 6 w Opolu - 484.250 zł (dotacja celowa Deutsche Bank)

F. IV Pielgrzymka Polaków z Kazachstanu i
Paczka świąteczna dla Polaków w Kazachstanie
Ideą akcji jest umożliwienie odwiedzenia Polski w okresie Świąt Bożego Narodzenia
najstarszym żyjącym zesłańcom, ludziom, którzy nigdy w Polsce nie byli i którym ich sytuacja
materialna nie pozwala na przyjazd indywidualny. W programie jest grupowe zwiedzanie
Krakowa, Częstochowy i Warszawy. Święta pielgrzymi spędzają u osób zgłaszających się na
nasz apel z terenów całej Polski. Samolot lecący po pielgrzymów zabiera paczki świąteczne dla
Polaków w Kazachstanie.
Tym razem do Polski przyjechały 74 osoby - uczestnicy pielgrzymki. Obwód Kokczetaw - 35,
Astana - 16, Pawłodar - 3, Karaganda - 8, Ałmaty - 6, Taldy-Kurgan - 1, Petropawłowsk - 3,
Kustanaj - 2. Ogółem 58 kobiet i 26 mężczyzn. Najstarsza osoba miała 86 lat, najmłodsza 62.
Biorąc pod uwagę, że większość pielgrzymów pochodzi z północy Kazachstanu, wybraliśmy na
miejsce startu i lądowania samolotu Astanę, do której pielgrzymi mieli bliżej niż do Karagandy
tak jak to miało miejsce w poprzednich latach. Spodziewaliśmy się, że w stolicy nie będzie
kłopotu z paliwem na drogę powrotną.
Pielgrzymi przebywali w Polsce od 19 grudnia 98 do 2 stycznia 99. Podobnie jak w ub. latach
noclegi i wyżywienie opłaciliśmy w internacie Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i
Niedowidzących. W Krakowie pielgrzymi przebywali 3 dni. Zwiedzali Wawel i Stare Miasto,
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uczestniczyli w Mszy Św. u o.o. Bonifratrów, i spotkaniu opłatkowym z kardynałem Macharskim
oraz w Urzędzie Miasta z udziałem Prezydenta i Radnych Krakowa. W Częstochowie, jak co
roku, pielgrzymi byli gośćmi o.o. Paulinów - brali udział w uroczystej mszy z odsłonięciem
obrazu Matki Boskiej, a także zwiedzali Klasztor na Jasnej Górze.
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok spędzili u rodzin w 35 miastach Polski, m.in.: Kraków,
Częstochowa, Warszawa Rawa Maz., Płońsk, Koszalin, Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Kozienice,
Kielce, Radom, Łódź, Piotrków Tryb., Katowice, Pszczyna, Tarnowskie Góry, Szamotuły i inne.
2 stycznia 99 r. Pielgrzymi spotkali się w Stowarzyszeniu Wspólnota Polska z prof. Andrzejem
Stelmachowskim, z Prymasem Polski, Kardynałem Józefem Glempem i po południu w gmachu
Senatu z Marszałek Alicją Grześkowiak.
W tym roku Rząd RP udostępnił samolot. Wsparcia finansowego udzieliła Kancelaria Premiera
i Prezydenta RP, Senat. Fundacja opłaciła wszystkie koszty związane z przelotami (paliwo,
ubezpieczenie, opłaty lotniskowe, jedzenie, diety załogi) oraz wyrobienie dokumentów
wyjazdowych pielgrzymów, ich podróż na terenie Kazachstanu, a także grupowe noclegi, posiłki
i część transportu w Polsce.
Pieniądze pozyskaliśmy drogą zbiórki publicznej od firm, instytucji i osób prywatnych. Niektóre
usługi świadczono nam bezpłatnie (lotniskowe, pasażerskie, wyposażenie pokładowe i
nawigacyjne w Warszawie i Krakowie) lub w połowie bezpłatnie (ubezpieczenie ludzi i samolotu
- Warta SA), po kosztach (Lot Catering).

G. Akcja “Mikołaj”
W grudniu 1998 r. Polska Akcja Humanitarna przekazała dary w postaci paczek świątecznych
ze środkami czystości, kosmetykami, żywnością, drobną odzieżą i upominkami oraz żywność i
środki czystości dla ubogich dzieci, bezdomnych, niepełnosprawnych i osób starszych. Akcją
objęliśmy tych, dla których paczki świąteczne są nie tylko prezentem, ale i formą pomocy
humanitarnej. Przekazaliśmy dary wartości 195 069,50 zł.
• dla ubogich rodzin w rejonie Gołdapi na Suwalszczyźnie na ręce dyrektora Szkoły
Podstawowej w Baniach Mazurskich 465 paczek świątecznych..
• dla uchodźców 247 paczek, w tym: 64 paczki do Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w
Lesznowoli, 60 paczek do C.O.R. dla Uchodźców w Podkowie Leśnej - Dębak oraz 220
paczek do Ośrodka dla Uchodźców w Łukowie
• dla Prawosławnego Domu Opieki BETANIA w Stanisławowie 120 paczek
• dla Domu Małych Dzieci im. Ks. G.P. Baudouina w Warszawie
• dla Domu Dziecka Nr 2 im. Dra J. Korczaka w Warszawie
• dla Wspólnoty CHLEB ŻYCIA w Warszawie

H. Program Edukacji Humanitarnej
Polska Akcja Humanitarna prowadzi Program Edukacji Humanitarnej od listopada 1993 r. Jego
celem jest przyczynienie się do tworzenia społeczeństwa otwartego i niosącego pomoc
potrzebującym. Staramy się dotrzeć do młodzieży z przesłaniem o konieczności niesienia
pomocy, otwartości na różnice pomiędzy ludźmi (takim jak narodowość, rasa, religia,
niepełnosprawność) 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.
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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 1998 roku kontynuowaliśmy spotkania z młodzieżą szkolną zarówno
w dużych miastach (np. Warszawa, Kraków) jak i w małych (np. Tomaszów Mazowiecki,
Oleśnica).
Spotkania i warsztaty edukacji humanitarnej odbyły się w 1998 roku następujących
placówkach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Warszawie
III Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
Szkoła Podstawowa nr 56 w Warszawie Anin
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach
Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach
III Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach
Szkoła Podstawowa nr 2 w Józefowie
27 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Wiesołej
Niepubliczna Szkoła nr 6 w Krakowie
Rada Urzędu Miasta - Tomaszów Mazowiecki
laureaci konkursu “Zrozumieć świat” - spotkanie w biurze Fundacji
Kino "Millenium" w Łomży
Galeria "Arkady" w Tomaszowie Maz. - przy okazji otwarcia wystawy “Uchodźcy”
Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Oleśnicy
dwie Szkoły Podstawowe w Zabrzu
Szkoła Podstawowa w Warszawie
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
Wydział Prawa Uniwersytetu Gdańskiego - ELSA
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Elblągu

Współpraca z nauczycielami i wychowawcami
Od dawna otrzymywaliśmy pytania od młodzieży ze szkół podstawowych i średnich, jak młodzi
ludzie mogą bardziej zaangażować się w pomoc potrzebującym. Często zainteresowanie naszą
działalnością i możliwością współpracy w ramach edukacji wyrażają nauczyciele i wychowawcy.
Przekazujemy wtedy dostępne nam materiały edukacyjne np. film edukacyjny o uchodźcach
nakręcony przez PAH przy współpracy z UNHCR, scenariusze lekcji, znaczki, ulotki, plakaty i
inne materiały, które mogą być pomocne przy motywowaniu uczniów do działalności na rzecz
potrzebujących i tolerancji.
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W 1998 r. przeprowadziliśmy również cztery prezentacje Programu Edukacji Humanitarnej
nauczycielom, kuratorom i wizytatorom podczas warsztatów UNHCR "Zrozumieć innych" koło
Warszawy.
Efektem współpracy z nauczycielami i wychowawcami są różne akcje organizowane
samodzielnie przez młodzież. Przykłady takich akcji w 1998 r.:
• w styczniu 1998 roku odbyła się zabawa karnawałowa dla 120 dzieci zorganizowana przez
Klub PAH w Mrągowie z pieniędzy zebranych na zbiórce na ten cel.
• w marcu - udział młodzieży w obchodach “Europejskiego Tygodnia Przeciwko Rasizmowi”.
Przykłady inicjatyw młodzieżowych: zaprojektowanie plakatów, które potem zostały
rozwieszone na ulicach; konkurs strojów etnicznych w szkole; degustacja potraw z różnych
krajów; pokazy filmowe dotyczące problematyki rasizmu; spotkania tematyczne.
• we wrześniu - udział młodzieży w obchodach Dnia Uchodźcy - lekcje, akcje plakatowe i
spotkania z uchodźcami oraz pracownikami PAH

Wystawy
Ważnym sposobem docierania do młodzieży są dla nas wystawy, dzięki którym możemy lepiej
oddziaływać na grupę celową. W 1998 roku dysponowaliśmy dwoma wystawami: “Uchodźcy” zorganizowana we współpracy z UNHCR - przybliża życie i tułaczkę ludzi, którzy w obawie
przed prześladowaniami musieli opuścić swój kraj oraz wystawa “Ktoś wyjdzie im naprzeciw...” zorganizowana w 1998 r. dzięki wsparciu Fundacji im. Leopolda Kronenberga w piątą rocznice
działania naszej fundacji; przedstawia wkład społeczeństwa polskiego w pomoc potrzebującym
za granicą i w kraju. Każda szkoła lub instytucja kulturalna może zorganizować u siebie jedną z
naszych wystaw.
W 1998 r. wystawa “Uchodźcy” była pokazywana w Starachowicach, Suwałkach, Tomaszowie
Mazowieckim, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku, a wystawa “Ktoś wyjdzie im naprzeciw...” w
Warszawie, Krakowie, Toruniu, Łodzi, Łomży, Kwidzyniu, Cieszynie i Elblągu.

Inne większe wydarzenia edukacyjne
W 1998 r. rozpoczęliśmy systematyczną współpracę ze studentami w ramach programu
edukacji humanitarnej:
• współpracowaliśmy ze Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA w
przeprowadzeniu projektu w ramach programu praw człowieka w różnych miastach
• w listopadzie prowadziliśmy wspólne działania ze studentami etnologii w Cieszynie
• w grudniu uczestniczyliśmy w obchodach 50. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka w Lublinie i Warszawie
Dostrzegając zalety współpracy z innymi organizacjami działającymi na rzecz praw człowieka,
uchodźców i mniejszości narodowych, zainicjowaliśmy wspólnie z dwoma innymi organizacjami
Forum Antyrasistowskie. Jest to luźna platforma wymiany informacji i współpracy, która może
zaowocować w przyszłości większym skoordynowaniem działań w tej dziedzinie. W 1998 roku
przeprowadziliśmy dwie wspólne akcje:
• w marcu w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia przeciwko Rasizmowi
• oraz z listopadzie z okazji Międzynarodowego Dnia przeciwko Faszyzmowi
Sprawozdanie z działalności Polskiej Akcji Humanitarnej za rok 1998.
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Antysemityzmowi w rocznicę Nocy Kryształowej. Akcja ta zaowocowała wspólnym apelem o
delegalizację organizacji neofaszystowskich, pod którym podpisało się ponad 30 organizacji
pozarządowych z Polski
We współpracy z Kwaterą Główną ZHP i warszawskim biurem UNHCR zorganizowaliśmy
ogólnopolski konkurs dla młodzieży pt. “Uchodźcy”, którego honorowy patronat przyjął pan
Tadeusz Mazowiecki. Konkurs odbył się w trzech kategoriach tematycznych: praca plastyczna,
praca literacka i inicjatywa młodzieżowa oraz w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła
podstawowa i szkoła średnia. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem otrzymaliśmy ponad 500 prac z całej Polski. Rozwiązanie i wręczenie nagród konkursu
planowane jest na rok 1999.

I. Centrum Pomocy Uchodźcom
1. W ramach Centrum Pomocy Uchodźcom PAH prowadziliśmy działalność taką jak:
• pomoc socjalna dla uchodźców i cudzoziemców poszukujących w Polsce schronienia. W
1998 r. zgłosiło się do nas po pomoc (po raz pierwszy) 466 osób ubiegających się o status
uchodźcy. Łącznie z osobami, które są z nami w kontakcie od roku lub dłużej opiekujemy się
ok. 650 cudzoziemcami.
• podstawowe poradnictwo socjalno-prawne oraz pomoc socjalna dla uchodźców i
cudzoziemców występujących o status uchodźcy w Polsce. Nasza pomoc polega na
znajdowaniu dla każdego cudzoziemca, który tego potrzebuje, miejsca zakwaterowania do
czasu wyjaśnienia jego sytuacji prawnej lub uzyskania pomocy dostępnej w innych
instytucjach lub organizacjach (np. umieszczenie w ośrodku dla uchodźców, w noclegowni
dla bezdomnych, znalezienie taniego hotelu lub mieszkania i inne);
• każdemu cudzoziemcowi, który ubiega się o status uchodźcy lub taki status otrzymał
zapewniamy możliwość korzystania z pomocy medycznej na poziomie podstawowym.
Dzięki dotacji UNHCR oraz zorganizowanej sieci lekarzy - wolontariuszy (różnych
specjalizacji) każda osoba, która potrzebuje pomocy medycznej, może z niej skorzystać. W
1998 r. współpracowaliśmy z 8 lekarzami, którzy przyjmowali nieodpłatnie uchodźców;
• pomagamy w załatwiania formalności w instytucjach i urzędach. Zwykle cudzoziemcom
trudno jest zorientować się w gąszczu naszych przepisów; pracownicy instytucji i urzędów, z
którymi kontaktują się uchodźcy nie znają na ogół szczegółowych przepisów, które dotyczą
tej grupy cudzoziemców. Staramy się pośredniczyć pomiędzy urzędnikami a uchodźcami.
2. Prowadzimy program integracyjny dla uznanych uchodźców. W 1998 roku w różnym
zakresie skorzystało z niego ponad 80 osób. Program integracyjny dla uznanych uchodźców
polega na:
• pomocy w wynajmowaniu mieszkań. Uchodźcy po otrzymaniu Genewskiego Dokumentu
Podróży mogą ubiegać się o pozostanie jeszcze przez trzy miesiące w ośrodku dla
uchodźców (gdzie mogą uczestniczyć w lekcjach języka polskiego). Wielu uchodźców nie
może lub nie chce z tej możliwości skorzystać. Spodziewają się, że w momencie otrzymania
statusu uchodźcy pomoc socjalna zapewni im minimalny standard życia w Polsce (podobnie,
jak się to dzieje w większości krajów UE), umożliwi nieodpłatną naukę języka, pomoże
znaleźć szkołę dla dzieci, znaleźć pracę, etc. Zaskoczeniem dla nich był w 1998 brak
jakiegokolwiek rządowego programu integracyjnego, niski poziom świadczeń pomocy
społecznej oraz rola “zameldowania”, od którego uzależnione jest otrzymywanie jakiejkolwiek
pomocy. W tej sytuacji znalezienie przez uchodźcę taniego mieszkania (z zameldowaniem)
jest koniecznością. Na ogół niezbędna jest również nasza pomoc finansowa przy
wynajmowaniu mieszkań dla uchodźców;
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• organizowaniu kursów języka polskiego. Współpracujemy z dwiema szkołami języka
polskiego, które przygotowują zajęcia dostosowane do potrzeb, możliwości i zdolności
uchodźców. Jednocześnie staramy się motywować ich do nauki języka. W 1998 r. w kursach
językowych wzięło udział 49 osób;
• pomagamy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (5 osób);
• pośredniczymy w poszukiwaniu pracy dla uchodźców. W 1998 r. siedemnastu uznanych
uchodźców podjęło pracę, a 7 osób zarejestrowało samodzielną działalność gospodarczą i
rozpoczęło działalność na własny rachunek.
• pomagamy we włączaniu się dzieci uchodźców w polski system edukacyjny;
• prowadzimy poradnictwo indywidualne dla uchodźców. W pierwszym okresie pobytu w
Polsce uchodźcy czują się często samotni i zagubieni. Przeżyta trauma, osobiste dramaty i
poczucie wyalienowania bardzo często prowadzą do zaburzeń funkcjonowania. Staramy się
temu przeciwdziałać;
• pomagamy uznanym uchodźcom w sprowadzaniu do Polski rodzin. W ramach akcji
“łączenia rodzin” pomogliśmy w 1998 r. czterem uchodźcom w sprowadzeniu swoich rodzin
do naszego kraju; przyjechało łącznie 14 osób - współmałżonków i dzieci uchodźców.
3. Dom Uchodźcy (ul. Marywilska 44):
• w 1998 r. 150 cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy znalazło w nim schronienie
(wyżywienie, utrzymanie, środki czystości);
• w 1998 r. dzięki dotacji WZPS wykonane zostały prace renowacyjne i konserwacyjne
(ogrzewanie, instalacja elektryczna, dach, malowanie etc.), wymieniona została część
wyposażenia (kuchenka, lodówka, łóżka), zakupiony został nowy telewizor (dzięki UNHCR,
Phare, MSWiA). Prace remontowe prowadzone były, o ile nie wymagało to specyficznych
umiejętności, przez mieszkańców Domu Uchodźcy;
• wolontariusze prowadzili zajęcia z języka polskiego i angielskiego dla mieszkańców Domu
Uchodźcy;
• wspólnie z mieszkańcami Domu Uchodźcy zorganizowaliśmy dwa przyjęcia: z okazji Świąt
Bożego Narodzenia oraz zakończenia Ramadanu. Dzięki wspólnej zabawie mogliśmy lepiej
nawzajem poznać nasze kultury i zwyczaje związane z tymi świętami.
4. Integracyjne kolonie dla dzieci, w których wzięło udział 42. dzieci: 21 dzieci-uchodźców i
21-polskich. Kolonie odbyły się w sierpniu 1998 w Opolu. Zorganizowaliśmy je wspólnie ze
szkołą Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia z Opola oraz ze Stowarzyszeniem “Jeden
Świat” z Poznania. W koloniach wzięli udział wolontariusze z Polski, Słowacji, Czech,
Chorwacji, Irlandii. Celem wychowawczym kolonii było wzajemne poznanie się dzieci i
młodzieży odmiennych narodowości, poszerzenie wiedzy o kulturach, nauczenie i
doświadczenie otwartości i tolerancji dla i od “innych”;
5. Dzień Uchodźcy przygotowaliśmy wspólnie z UNHCR i agencją Alter Art.
26 września 1998 impreza odbyła się na Nowym Świecie; szacujemy, że uczestniczyło w niej
ok. 10. tysięcy Warszawiaków. Zorganizowaliśmy stoiska organizacji pozarządowych oraz
przygotowaliśmy oprawę graficzną imprezy (plakaty, informacje, ulotki, projekt i druk - firma
Bates, pocztówki - Bumerang), odbywały się liczne koncerty. Patronat medialny nad imprezą
objęła Gazeta Wyborcza. W przygotowaniach Dnia Uchodźcy pomagało nam 15
wolontariuszy;
6. Mikołajki dla dzieci uchodźców zorganizowaliśmy 5 grudnia w Pałacu Młodzieży w
Warszawie. W imprezie wzięło udział kilkadziesięcioro dzieci z rodzin uchodźczych. Wszyscy
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uczestnicy brali udział w licznych zabawach, degustacji kuchni etnicznych, oraz oczywiście
wszystkie dzieci otrzymały upominki;
7. Program edukacyjny “Sąsiedzi” (dotacja Fundacji Batorego), w ramach którego
zrealizowany został film edukacyjny “Uchodźcy” nt. integracji uchodźców w Polsce. Na
podstawie scenariusza filmu i materiałów zdjęciowych powstały scenariusze lekcji w szkołach.
Odbyły się 10 spotkań z młodzieżą. W ramach programu “Sąsiedzi” współuczestniczyliśmy w
przygotowaniu dnia otwartego ośrodka dla uchodźców w Łukowie k. Siedlec (6 czerwca), oraz
przygotowaliśmy “Dzień Gruziński” w Warszawskim Ośrodku Kultury (26 czerwca).
Współpracujemy ze wszystkimi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami
uchodźców w Polsce. Jesteśmy również w stałym kontakcie z organizacjami pozarządowymi
zajmującymi się pomocą dla uchodźców w innych krajach Europy (w ramach ECRE i
CEFRAN).
W 1998 r. działaliśmy w oparciu o programy i dotacje:
1. UNHCR
2. Fundacja Stefana Batorego i Króla Baudouin’a
3. Phare
4. Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej
5. Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej
6. Ministerstwo Edukacji Narodowej
7. Fundacja Pomocy Społecznej S.O.S.
8. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
9. ECRE
10.zbiórka publiczna
Łącznie kwota otrzymanych dotacji

492.922 zł
25.600 zł
18.100 zł
120.000 zł
16.000 zł
4.116 zł
4.400 zł
10.000 zł
9.878,45 zł
3.729,27 zł
704.745,72 zł

J. Biura Regionalne
I. Sprawozdanie Biura Regionalnego w Krakowie
1. Udział w akcjach ogólnopolskich PAH
Odbudowa szkoły
Przygotowanie promocji filmu “Aleja Snajperów” w kinie Sztuka oraz zorganizowanie zbiórki na
ten cel w dwóch punktach miasta.
Pomoc humanitarna
Pozyskiwanie darów na konwój do Afganistanu, który wyjechał w czerwcu br.
Dożywianie dzieci polskich w szkołach na Litwie
Kontynuacja współpracy z Krakowską Kongregację Kupiecką, która objęła patronat nad szkołą
w Białej Wace, która zdeklarowała wpłacanie pieniędzy do końca roku szkolnego 97/98
Pomoc powodzianom
Dostarczenie 12 maja wyposażenia dla mieszkań powodzian w Laskowej na sumę 105.026 zł.
Lista potrzebujących została ustalona z Urzędem Gminy oraz Stowarzyszeniem Romów.
15 maja zostały otwarte w Raciborzu Dom dla Samotnej Matki “Maja” i Dom dla Bezdomnych
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“Arka”, które były remontowane po powodzi ze środków PAH. Przy tej okazji PAH ofiarował
wyposażenie domowe na sumę 10.092 zł.
Pielgrzymka Polaków z Kazachstanu
Jak co roku Biuro PAH w Krakowie przygotowywało Pielgrzymkę Polaków z Kazachstanu. Tym
razem była to nowa ekipa, której bardzo szybko udało się pozyskać wielu wolontariuszy. Akcja
została nagłośniona w wielu mediach. W dniach 28 i 29 listopada w pięciu punktach Krakowa
zorganizowano zbiórkę pieniędzy i darów do paczek. Zbiórka na Kazachstan trwała jeszcze od
21.12.-5.01.99. Przygotowane zostały miejsca na przyjęcie całej grupy i program na dwudniowy
pobyt w Krakowie. Pielgrzymi zwiedzili Wawel i miasto, modlili się na mszy u OO Bonifratrów,
uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym w Urzędzie Miasta Krakowa z udziałem Prezydenta
Miasta, Przewodniczącego Rady Miasta, Radnych, rodzin itp. 12 rodzin przyjęło pielgrzymów
na Święta Bożego Narodzenia.

2. Akcje regionalne
Wystawa PAH
Od 16 do 26.02. w salach Instytutu Goethego została otwarta wystawa “Ktoś wyjdzie im
naprzeciw...”, która była podsumowaniem 5 letniej działalności PAH.
Konkurs pt. “Narkotyki w szkole”
W marcu włączyliśmy się w inicjatywę związaną ze specjalną sesją ONZ na temat narkomanii w
świecie. Do International Pain Palace w Atlancie wysłaliśmy 13 rysunków namalowanych przez
dzieci z Centrum Kultury Młodzieży, z DDz nr 1 i 7 oraz ze Śródmiejskiego Domu Kultury.
Dzieci Romskie
Dla Dzieci z nowohuckiego Stowarzyszenie
wielkanocnych, paczek na Dzień Dziecka

Romów

przekazaliśmy

po

40

paczek

Opieka nad dziećmi z Domów Dziecka
Celem akcji pomocy Domom Dziecka w Krakowie i województwie 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).
• Dla 47 dzieci z DDz pozyskaliśmy sponsorów na sfinansowanie obozów zimowych.
• Z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy dwa pokazy filmów w kinie Paradox “Herkules” dla
dzieci do 10 lat i “Sponę” dla dzieci od lat 11. Filmy i salę kinową pozyskaliśmy bezpłatnie.
Dzieci te, oraz dzieci z 3 Domów Małego Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego otrzymały
również paczki ze słodyczami
• Dla 80 dzieci z Domów Dziecka pozyskaliśmy miejsca na obozach ZHR, dzieci trafiły do
różnych szczepów, co pozwoliło im na zawarcie nowych znajomości i nieprzebywanie stale w
tej samej grupie. Z wyjazdu skorzystali ZPOW nr 1 i 2, DDz nr 1,3,7, im. Św. Ludwiki i dla
Chłopców.
• W ramach Banku Biletów przekazaliśmy Domom Dziecka 316 bezpłatnych zaproszeń do kin,
teatrów Starego i Słowackiego, do Filharmonii i Operetki oraz na koncerty rockowe.
• W ramach akcji Jurka Owsiaka Bądż bezpieczny wszystkie dzieci z Domów Dziecka
otrzymały światełka odblaskowe.
• Montaż placu zabaw dla dzieci z DDz nr 7. Plac został zakupiony w firmie Saternus, której
przedstawiciel z Krakowa zamontował ją bezpłatnie na 1 czerwca. Podczas spotkania w
styczniu dzieci opowiedziały nam o jakim placu zabaw marzą.
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Akcja Mikołajkowa
Wraz z Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki zorganizowaliśmy przyjęcie dla 80 dzieci,
połączone z rozdaniem paczek i obejrzeniem przedstawienia “Zima i bałwanki”. Dzieci
pochodziły z OPS w Zielonkach, ze Stowarzyszenia Romów z Nowego Sącza i ZPOW nr 1.

II. Sprawozdanie Biura Regionalnego w Łodzi
1. Udział w akcjach ogólnopolskich PAH
Odbudowa szkoły
Przygotowanie promocji filmu “Aleja Snajperów” w kinie Polonia oraz zorganizowanie zbiórki na
ten cel razem ze znanymi ludźmi z regionu łódzkiego.
Pomoc powodzianom
Biuro regionalne w Łodzi było koordynatorem tegorocznej pomocy powodzianom. 24 lipca
wyjechał pierwszy konwój do Dusznik a w następnych dniach jeszcze dwa konwoje z pomocą
do Polanicy i do Szczytnej Śląskiej. Ogółem wysłano ok. 30 ton pomocy. 20 dzieci z terenów
powodziowych zostało wysłanych na wakacje do Okartowa k/Orzysza. Przekazaliśmy również
pomoc dla szkoły w Ruszczy w postaci zasłon i firan za sumę 3.545 zł.
Pielgrzymka Polaków z Kazachstanu
W ramach akcji pielgrzymka Polaków z Kazachstanu, w grudniu 1997 roku, mieszkańcy Łodzi
gościli 7 pielgrzymów. Przed Pielgrzymką zorganizowano zbiórkę na opłacenie samolotu do
Kazachstanu.
Edukacja Humanitarna
W ramach programu Edukacja Humanitarna w marcu 8 szkół łódzkich wzięło udział w
Europejskim Tygodniu przeciw Rasizmowi. W szkołach odbyły się konkursy plastyczne, pokazy
strojów i tańców etnicznych oraz spotkania, które miały uświadomić młodzieży problemy
związane z rasizmem. Konkurs plastyczny został rozstrzygnięty w siedzibie Fundacji. 21 marca
odbyła się pokojowa manifestacja przeciwko rasizmowi.

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”
• Stowarzyszenie “ABAKUS”
Do końca grudnia 1998 roku przekazaliśmy dary o wartości 15.666,84 zł w postaci produktów
żywnościowych, ubrań, środków czystości, artykułów szkolnych i zabawek.
Świetlica Środowiskowa
Dotacje uzyskane na działalność świetlicy
Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Łodzi - 8.000 zł
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej w Warszawie - 3.000 zł
Pomocnik Wojewody d/s Uzależnień - 2.000 zł
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Darowizny
Helena Kalisz - 1500 zł
Bank PBG w Łodzi - 3000 zł
z pozostałości darowizn z 1997 roku - 7.684,94 zł
Świetlica działa już drugi rok. Korzysta z niej 30 dzieci z najuboższych rodzin patologicznych
wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. Zajęcia prowadzi pedagog.
Dzieci otrzymują codziennie podwieczorek, a także często słodycze, odzież oraz przybory
szkolne. Oprócz zajęć lekcyjnych (odrabianie lekcji, dokształcanie) świetlica prowadzi wiele
zajęć uzupełniających:
! styczeń - bal przebierańców i zabawa ostatkowa
! luty - w czasie ferii wypady do kina i na sanki
! kwiecień - wycieczki pt. Szukanie wiosny
! czerwiec - Dzień dziecka - wycieczka do Kalisza i Gołuchowa,
! wrzesień - wybory najmilszego chłopca w świetlicy i mistrzostwa w warcabach
! październik - wycieczka za miasto w dzień nauczyciela i wycieczka do Piotrkowa dla
zwycięzców mistrzostw w warcabach
! listopad - zabawa andrzejkowa
! grudzień - zabawa mikołajkowa z prezentami, wycieczka do McDonalda, zabawa choinkowa
połączona z Wigilią i prezentami
Wystawa PAH
Od 5.05. w siedzibie Muzeum Książki Artystycznej została otwarta wystawa “Ktoś wyjdzie im
naprzeciw...”, która była podsumowaniem 5 letniej działalności PAH. Podczas uroczystości
zostały wręczone medale pamiątkowe najbardziej zasłużonym sponsorom z regionu łódzkiego.

III. Sprawozdanie Biura Regionalnego w Toruniu
1. Udział w akcjach ogólnopolskich PAH
Pomoc Powodzianom
W związku z tegoroczną powodzią w lipcu br. w Polsce Południowej Biuro Pomorskie
zorganizowało kwesty uliczne i zbiórkę darów. W nagłośnieniu akcji uczestniczyły wszystkie
środki masowego przekazu w naszym mieście. Podjęliśmy współpracę z miejscowym
Caritasem, PCK i firmą Metron, która zapewniła transport. Wszystkie dary zostały przekazane
do Bura Regionalnego w Łodzi, które było głównym koordynatorem akcji.
Akcja Pajacyk
Biuro Pomorskie w Toruniu jest koordynatorem akcji Pajacyk. W kwietniu br. pracownicy Biura
przeprowadzili rozpoznanie potrzeb na terenie województwa suwalskiego. Informacje o akcji
Pajacyk () 497
Pielgrzymka Polaków z Kazachstanu
Biuro Pomorskie zajmowało się koordynacją przyjazdu i pobytu 5 Pielgrzymów. W tym roku
Pielgrzymka cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów toruńskich. Dzięki ich pomocy
zorganizowaliśmy kwesty uliczne i zbiórki darów do paczek świątecznych dla Polaków w
Kazachstanie.
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2. Akcje regionalne
Pomoc rodzinom
Akcja ma charakter stały. Polega ona na objęciu opieką nad 150 najbiedniejszymi rodzinami z
Torunia i okolic. W pracę tą jest zaangażowanych 5 wolontariuszek. Praca polega na:
• odwiedzanie podopiecznych w domach i orientowanie się w ich potrzebach
• kontakty z pracownikami socjalnymi MOPS i GOPS oraz pedagogami szkolnymi, a także
kuratorami sądu rejonowego wydz. karny i rodzinny)
• pomoc socjalna: kierowanie do właściwych placówek pomocowych, pomoc w pisaniu podań i
załatwianiu bieżących trudnych spraw życiowych (mieszkaniowych, rodzinnych, prawnych)
• pomoc pedagogiczna w razie problemów wychowawczych i trudności w nauce
• wydawanie darów rzeczowych
Święta Dzieciom (I-II.98)
Akcja jest prowadzona co roku, jej celem jest przygotowanie paczek świątecznych dla
najuboższych dzieci toruńskich. W tym roku przygotowaliśmy 400 paczek świątecznych, które
wręczyliśmy w szkołach, korzystając z pośrednictwa pedagogów szkolnych oraz na imprezie
gwiazdkowo-noworocznej 8 stycznia w kinie Grunwald (200 uczestników).
Przekazaliśmy również podarunki świąteczne dla 100 rodzin, które znajdują się pod stałą
opieką fundacji.
Wystawa PAH
Z okazji 5 rocznicy PAH 27 marca w pomieszczeniach Muzeum Miejskiego została otwarta
wystawa fotograficzna pokazująca pracę Fundacji. W otwarciu uczestniczyła Janina Ochojska,
przedstawiciele władz miasta oraz naszych sponsorów i firm stale z nami współpracujących,
m.in. ENERGETYKi S.A., STABIPOL, ANKOSYSTEM, MERINOTEX, ATALAN, OSTPOL,
przedstawiciele miejscowych mediów (Radio Gra, PIK, Toruń, Dziennik Nowości, Gazeta
Pomorska, Regionalna Gazeta Wyborcza i telewizje kablowe), nasi wolontariusze i przyjaciele.
Najwierniej nas wspierającym wolontariuszom i firmom wręczyliśmy podziękowania w formie
dyplomów, firmy Energetyka i MERINOTEX uhonorowaliśmy medalami. Oprawę wystawy
przygotowała pani Małgorzata Puciata wraz z kustoszami muzeum i pracownikami biura PAH.
W następnych tygodniach wystawę mogli obejrzeć uczniowie wszystkich szkół toruńskich
podstawowych i średnich.
Akcja Wielkanocna
Z okazji Świąt Wielkanocnych przygotowaliśmy paczki dla 100 rodzin, które znajdują się pod
stałą opieką socjalną fundacji. Każda paczka była przygotowywana indywidualnie wg. potrzeb
danej rodziny. W ich przygotowaniu i rozdaniu pomogły nam panie ze Stowarzyszenia Rodzina
Wojskowa. Pieniądze na zakup towarów do paczek zebraliśmy podczas świątecznej loterii
fantowej. Zorganizowaliśmy również zbiórkę darów - żywności, kosmetyków, zabawek oraz
nowej odzieży.
Wesołych Wakacji
Akcja przeprowadzana corocznie. Patronat medialny sprawowały toruńskie “Nowości”. Dzięki
ich oraz ofiarności firm toruńskich dofinansowaliśmy pobyt dla 30 dzieci na dwóch obozach: na
Matlakówce (Beskid Żywiecki) – KIK Toruń i w Jastrzębiej Górze – Zespół Kądziołeczka.
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Święta Dzieciom
Po raz szósty przygotowaliśmy 500 paczki świąteczne dla dzieci z najbiedniejszych rodzin
toruńskich. Akcja została przeprowadzona we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Torunia,
z którą zorganizowaliśmy w szkołach zbiórkę maskotek – przytulanek pod hasłem “Przytul mnie
w Święta”. Akcja ta przerosła nasze oczekiwania. Zostaliśmy wprost zasypani pięknymi ,
nowymi zabawkami. Sponsorem medialnym było Radio Gra, co pomogło nam pozyskać wielu
sponsorów i przygotować loterią.
Przygotowaliśmy również imprezę gwiazdkową w kinie Grunwald, połączoną z projekcją filmów
Disneya i poczęstunkiem przygotowanym przez toruńskich piekarzy, dla 200 dzieciaków.
Tuż przed świętami przekazaliśmy paczki żywnościowe członkom rodzin, znajdujących się pod
opieką pracownika socjalnego PAH. Zostali oni również obdarowani nową odzieżą zimową.
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III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 1998
1.

Przychody i darowizny
w tym:
dary rzeczowe
wpłaty
dotacje
usługi darowizny
w tym:
UNHCR
Nowy Dziennik (N.Jork)
Fundacja Batorego
Deutsche Bank
Coca Cola USA
IC For Shops

2.

Wydatki
a. realizacja celów statutowych
b. koszty administracyjne*
w tym darowizny rzeczowe i usługi
3.

Inne dane
a. średnie roczne zatrudnienie
pracowników etatowych
b. wynagrodzenia brutto łącznie
c. średnia płaca brutto
d. wydatki na wynagrodzenia z tyt. umówzleceń

5.433.289,97 zł w roku 98
5.899.744,76 zł z bilansu 97
2.298.865,55 zł
1.868.111,58 zł
609.439,57 zł
257.585,33 zł
437.466,00 zł
100.000,00 zł
275.269,00 zł
484.239,83 zł
105.120,00 zł
50.000,00 zł
7.854.053,13 zł
6.863.297,02 zł
990.756,11 zł
257.585,33 zł

21 osób
287.785,18 zł
1.142,00 zł
48.975,60 zł
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