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I. INFORMACJE OGÓLNE O FUNDACJI
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 Krakowie, ul. Żytnia 15/40
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. Poprzez swoją
działalność PAH przyczynia się do budowy społeczeństwa odpowiedzialnego, zdolnego
zarówno do samopomocy, jak i pomagania innym.

Polska Akcja Humanitarna:
1. udziela pomocy
•  ofiarom wojen - w krajach b. Jugosławii (Bośnia, Chorwacja, Macedonia, Federacyjna

Republika Jugosławii - Serbia i Kosowo), Czeczenii i uchodźcom z Kosowa w Albanii
•  ofiarom kataklizmów - w Polsce, Afganistanie i Turcji
•  dzieciom z rejonów największej biedy w Polsce, Rumunii, w Kazachstanie i na Litwie
•  szpitalom, domom dziecka i Polakom mieszkającym w Kazachstanie i na Ukrainie
2. prowadzi Centrum Pomocy Uchodźcom
3. propaguje idee humanitaryzmu i tolerancji w ramach programu Edukacja Humanitarna
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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. Grzegorz Gruca - dyrektor biura
3. Małgorzata Szulc - sekretariat
4. Kaja Wiślińska - koordynator programowy
5. Zuzanna Szatkowska - odpowiedzialna za zbiórkę darów
6. Beata Ristowska - dyrektor Centrum Pomocy Uchodźcom
7. Andrzej Czajkowski - pracownik socjalny Centrum Pomocy Uchodźcom
8. Małgorzata Gebert - pracownik socjalny Centrum Pomocy Uchodźcom
9. Ania Sarmiento � pracownik socjalny Centrum Pomocy Uchodźcom
10. Ania Kołodziejska - pracownik socjalny Centrum Pomocy Uchodźcom (pół etatu)
11. Iza Majewska - asystent administracyjny Centrum Pomocy Uchodźcom
12. Zofia Winawer - specjalista PR
13. Marcin Wojtalik - program Edukacji Humanitarnej
14. Joanna Żepielska - specjalista ds. Edukacji Humanitarnej
15. Jan Gonerski - magazynier
16. Maria Kwiecień - księgowość
17. Barbara Dudzińska - księgowość

B. Biuro łódzkie
1. Anna Korbel - dyrektor biura
2.  Elżbieta Sajewicz - pracownik programowy
3.  Katarzyna Sekieta - prowadzenie świetlicy środowiskowej

C. Biuro toruńskie
1. Dorota Wiśniewska - dyrektor biura
2.  Tomasz Duszyński - pracownik programowy
3.  Jakub Rębski - poborowy odbywający w PAH zastępczą służbę wojskową

D. Biuro krakowskie
1. Joanna Czechowska - dyrektor biura
2. Grzegorz Hajduk � pracownik administracyjny
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II. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

A. Konwoje z pomocą humanitarną
Zestawienie konwojów z pomocą humanitarną za rok 1999

L.p. data
konwoju

miejscowość ciężarówki ilość
tony

wartość w zł

1. 8.03.99 Litwa 1 1 30.194
2. 14.04.99 Albania 6 77 529.150
3. 29.04.99 Albania 5 60,5 1.010.179
4. 09.06.99 Albania 4 69 379.909
5. 10.06.99 Litwa 4 4 44.912
6. 02.07.99 Albania 3 37 656.644
7. 19.07.99 Litwa 1 1 22.973
8. 25.08.99 Turcja 2 17 209.350
9. 15.09.99 Rumunia 1 1,1 7.771
10. 04.11.99 Rumunia 2 1,8 30.283
11. 16.11.99 Serbia/Belgrad 1 0,7 29.385
12. 06.12.99 Kosowo 2 25,5 346.708
13. 07.12.99 Litwa 1 0,7 25.535

Razem 33 296,3 3.322.993

Litwa
 Pomocą objęte są szkoły polskie w rejonie solecznickim (10 szkół) i święciańskim (1 szkoła).
Przekazaliśmy sprzęt komputerowy (10 szkół), wyposażenie kuchni i sprzęt gospodarstwa
domowego (3 szkoły), książki, przybory szkolne i art. biurowe (11 szkół), wyposażenie pracowni
fizyki i chemii (1 szkoła) oraz zabawki, art. papiernicze i odzież dziecięca dla nowo otwieranego
przedszkola w Butrymańcach (rej. solecznicki). Łączna wartość 123.614 zł

Albania
Polska Akcja Humanitarna wysłała cztery konwoje do Albanii, które dostarczyły 243,5 ton
darów o wartości 2.575.878,45 zł  w tym 16 ton witamin i odżywek dla dzieci o wartości 490 tys.
zł pochodzących z Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Konwoje
PAH wzięły udział w Operacji Tęcza (Operazione Arcobaleno) Wspólnoty Europejskiej.

I Konwój: wyjazd 14.04.99 r. - 6 ciężarówek, 77 ton darów o wartości 529.146,45 zł
Dary zostały rozładowane:
•  w ośrodku prowadzonym przez siostry Salezjanki oraz w magazynie Caritas, która opiekuje się 5

obozami dla uchodźców w Shkoder: 8,5 tony mydła i proszków do prania, 9,5 tony soków
witaminizowanych, podpaski, pieluchy, maskotki - przytulanki, 8 ton odżywek

•  w  obóz dla ok. 500 uchodźców z okolic Priśtiny mieszczący się w szkole dla dzieci upośledzonych w
Tiranie - 2,5 tony żywności, środki opatrunkowe, koce i pieluchy

•  w obozie dla 2,5 tys uchodźców w Kavaje - 2,5 tony mąki, 4 tony ryżu, śpiwory, maskotki - przytulanki
i pieluchy

•  w magazynach Operacji Tęcza w Durres - 8,5 tony mydła i proszków do prania, 9,5 tony soków
witaminizowanych, śpiwory, 8 ton odżywek dla dzieci

II Konwój: wyjazd 29.04.99 r. - 5 ciężarówek, 60,5 ton darów o wartości 1.010.179,00 zł
Dary zostały rozładowane:
•  w magazynach Operacji Tęcza w Durres - 13 ton żywności, 2 tony odżywek dla dzieci, 1 tonę
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pieluch, 8 ton środków czystości oraz kanistry na wodę - dary te zostaną rozdzielone do obozów
m.in. w Kukes, Shkoder przy pomocy wojska włoskiego

•  w obozie w Kavaje gdzie przebywa 6,5 tys uchodźców - 21 ton żywności, 1,5 tony odżywek dla
dzieci, 2 tony podpasek i pieluch, 2 tony koców i śpiworów oraz kanistry i maskotki

•  w obozie prowadzonym przez Salezjanów dla dzieci i matek w Tiranie - 10 ton odżywek dla dzieci, 6
ton witamin i 0,5 tony strzykawek, które przywiozła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka
Owsiaka

III Konwój: wyjazd 9.06.99 r. - 4 ciężarówki, 69 ton darów o wartości 379.909 zł
Dary zostały rozładowane :
•  w magazynach Operacji Tęcza w Durres - dwie ciężarówki: 42 tony żywności: mąka, cukier, ryż,

makaron, zupy błyskawiczne, odżywki dla dzieci, dżem, mleko UHT i konserwy rybne - skąd dary
zostaną przekazane do okolicznych obozów

•  Vlora, miasto położone na południu Albanii, niedaleko granicy greckiej, gdzie w obozie dla
uchodźców w 700 namiotach mieszka 9 tys. osób - dwie ciężarówki: 5 ton żywności: zupy
błyskawiczne, makaron, cukier i odżywki dla dzieci oraz 13 ton środków czystości: szampon, mydło,
proszek do prania, a także 2.5 tony odzieży i obuwia

IV Konwój: wyjazd 02.07.99 r. - 3 ciężarówki, 37 ton darów o wartości 656.644 zł
Dary zostały rozładowane:
•  w magazynach Operacji Tęcza w Durres.- 20 ton żywności, 13 ton środków czystości, 3 tony

artykułów sanitarnych, 1 tonę odzieży i bielizny

Turcja
25.08.99 w ramach konwoju organizowanego przez Urząd Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Ludności wyjechały dwie ciężarówki PAH z pomocą dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji.

Z naszych rezerw magazynowych wysłaliśmy 17 ton artykułów (żywność, środki opatrunkowe,
ubrania, jednorazowy sprzęt medyczny, śpiwory, koce, środki higieniczne, odżywki dla dzieci) o
łącznej wartości 53 000$. Dary zostały przekazane do Czerwonego Półksiężyca.

Rumunia
Od września Biuro Regionalne PAH w Krakowie prowadzi nowy program pomocy dla Rumunii.
Odbiorcą pomocy jest Fundacja �Pro Vita� w górskiej wiosce Valea Plopului prowadzona
przez prawosławnego księdza Nicolae Tanase zaangażowanego w walkę z powszechnym w
Rumunii zjawiskiem aborcji. W wyniku jego działań powstał sierociniec i przytulisko dla kobiet,
które mimo ciężkiej sytuacji decydują się na urodzenie dziecka. Pod opieką Fundacji znajduje
się ok. 160 osób. Są to dzieci z rodzin patologicznych lub takich, które nie są w stanie
zapewnić im utrzymania, także dzieci ulicy, kobiety w ciąży, dziewczęta wyrzucone w wieku
lat 18 z domów dziecka. Część dzieci została umieszczona w rodzinach zastępczych,
pozostając jednocześnie pod opieką Fundacji.
Biuro Regionalne PAH w Krakowie planuje stworzenie programu pomocy:
•  doraźnej polegającej na dostarczaniu najpotrzebniejszych artykułów: żywności, odżywek dla

dzieci, środków czystości, lekarstw, ubrań dla sierocińca. Potrzeby są ogromne, brakuje
wszystkiego. Dzieci żyją w trudnych warunkach sanitarnych, z dnia na dzień są zdane na
łaskę i niełaskę osób prywatnych lub instytucji charytatywnych, bowiem od państwa nie
otrzymują żadnej pomocy. Jedzenie może skończyć się w każdej chwili. Rumunia jest krajem
bardzo ubogim. Ten stan odbija się również na dzieciach, które wprawdzie otoczone
serdecznością, żyją w biedzie i w ciasnocie.

•  długofalowej zapewniającej Fundacji regularny dopływ środków rozpoczynając program
�symbolicznej adopcji� dzieci. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się zapewnić im
stałą opiekę lekarską dzięki współpracy z Polską Misją Medyczną. Koszt utrzymania
jednego dziecka wynosi około 80 złotych miesięcznie !
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Serbia
16 listopada wysłaliśmy dary o wartości 7200$ dla serbskich uchodźców z Kosowa, którzy
schronili się w Belgradzie. 41 wielopokoleniowych rodzin (245) osób żyje od kilku miesięcy w
bardzo trudnych warunkach w opuszczonym, nieprzystosowanym do mieszkania, szpitalu. O
pomoc dla nich zwrócił się do nas Rotary Club z Belgradu. Zorganizowanie transportu było
możliwe dzięki solidarności 3 Rotary Club w Polsce, które odpowiedziały na nasz apel. Oprócz
darów dla serbskich rodzin z Kosowa (ciepłe ubrania, buty, artykuły higieniczne, odżywki dla
dzieci) zawieźliśmy również pomoce szkolne przeznaczone dla polskiej szkoły w Belgradzie.

Bardzo trudno jest zebrać środki na pomoc dla Serbów oraz załatwić wszystkie formalności
związane z jej dostarczeniem. Napotykamy na opór administracji serbskiej i Czerwonego
Krzyża oraz Cerkwii, która nie zgodziła się być odbiorcą naszych darów. Wiąże się to z polityką
wobec uchodźców, która oczekuje ich powrotu do Kosowa, Chorwacji czy Bośni.

Kosowo
6 grudnia wyjechał konwój z pomocą dla uchodźców, którzy już wrócili do Kosowa. Odbiorcami
darów były: Stowarzyszenie Matki Teresy (MTS) w Kacaniku oraz Jugosłowiański
Czerwony Krzyż (JCK) w Strpcach. Zawieźliśmy 25 ton artykułów: odżywki dla dzieci (8
palet), żywność trwałą (6 palet), artykuły higieniczne (10 palet), przybory szkolne (1000
tornistrów i piórników oraz 3 palety zeszytów), koce (2000), ubrania (1000 kurtek, czapki,
rękawiczki), obuwie zimowe (1200 par) i piecyki - kozy (50 szt.); łącznie 24 tony darów, o
wartości 84 tys. USD$.  Dary zostały podzielone równo pomiędzy obie organizacje.

Oprócz dostarczenia pomocy odbyliśmy spotkania z władzami lokalnymi i organizacjami
pracującymi na terenie Kosowa. Celem spotkań było zebranie informacji potrzebnych do
stworzenia Programu Pomocy dla Bałkanów, którego realizacją miałaby się zająć pierwsza
stała polska Misja Humanitarna.

B. Program Pomocy dla Bałkanów
W dniach 26.07- 3.08.1999 przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych byli w Serbii i
Kosowie, aby zapoznać się z sytuacją humanitarną i przygotować założenie stałej misji na tym
terenie. Uczestniczyli w niej Janina Ochojska i Kaja Wiślińska z PAH, Jan Jakub Wygnański z
Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych - KLON, członek Zarządu Fundacji Batorego
oraz Jakub Boratyński z warszawskiego przedstawicielstwa UNHCR.

Rezultatem tego wyjazdu jest stworzenie �Programu Pomocy dla Bałkanów�, opartego na
funkcjonowaniu działającej tam stałej misji  humanitarnej polskich organizacji pozarządowych.

W Belgradzie spotkaliśmy się z przedstawicielami UNHCR, Jugosłowiańskiego Czerwonego
Krzyża oraz z szeregiem lokalnych i międzynarodowych organizacji humanitarnych i
obywatelskich. W drodze do Kosowa zatrzymaliśmy się w Kraljevie - jednym z głównych miast,
do którego przybywają serbscy uciekinierzy z Kosowa.

W Kosowie, oprócz Pristiny, odwiedziliśmy Prizren, gminy Kacanik i Strpce, Urosevac oraz
Gracanicę (serbską wioskę w pobliżu Pristiny). Spotykaliśmy się z UNHCR, Stowarzyszeniem
Matki Teresy z Kalkuty, Serbskim Czerwonym Krzyżem, międzynarodowymi organizacjami
humanitarnymi (Catholic Relief Services i CARE International) a także z przedstawicielami
polskiego batalionu KFOR. Wiele czasu spędziliśmy w gminach Kacanik i Strpce, które
znajdują się na terenie działania polskiego KFOR. Poznaliśmy  liderów społeczności lokalnych.
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Cele i zadania polskiej misji
Na terenie działania polskiego KFOR planujemy utworzenie stałej misji, której zadaniem byłoby
skupienie różnych działań humanitarnych polskich organizacji pozarządowych.

W pierwszej fazie koncentrujemy się na dostarczaniu pomocy humanitarnej (konwoje ze
środkami higienicznymi, podstawowymi lekami i artykułami dla niemowląt) oraz na odbudowie
wybranych szkół i domów, na wyposażeniu klas i zaopatrzeniu dzieci w przybory szkolne.

W drugiej fazie chcemy rozpocząć świadczenie pomocy psychologicznej, organizować zajęcia
dla dzieci i młodzieży, pomagać w tworzeniu struktur samorządu lokalnego, a w przyszłości
podejmować działania na rzecz porozumienia między wrogimi sobie wspólnotami etnicznymi.

Polski KFOR ma bardzo dobrą opinię zarówno po stronie serbskiej, jak i albańskiej. Ulokowanie
misji humanitarnej w tym regionie zwielokrotni efekt polskiej obecności w operacji w Kosowie
oraz przyczyni się do zwiększenia autorytetu i popularności polskiego wojska, ułatwiając mu
kontakty z ludnością cywilną. Jednocześnie jego obecność ułatwi misji humanitarnej sprawy
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, logistyką i dostępem do informacji. Zorganizowanie
przyczółka polskiej obecności daje możliwość aby rządowe inicjatywy pomocy dla Kosowa,
związane z deklaracjami uczestnictwa w pomocy dla Bałkanów, były widoczne i przyczyniały się
do budowania pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Jednoczesna działalność na rzecz wspólnot albańskiej w Kacaniku i serbskiej w Strpcach
wyraża podstawową zasadę humanitaryzmu, jaką jest bezstronność i pomoc wszystkim
potrzebującym niezależnie od pochodzenia, rasy czy narodowości. Wykorzystuje również
niezaprzeczalny atut, o którym przekonywaliśmy się podczas naszych spotkań w Serbii i
Kosowie - Polacy są dobrze przyjmowani po obu stronach konfliktu.

Przełom w polskiej pomocy międzynarodowej
Jesteśmy przekonani, że sytuacja w naszym kraju, w tym doświadczenia nabyte w sektorze
pozarządowym pozwalają na rozszerzenie form świadczonej przez Polskę pomocy
międzynarodowej. Do tej pory polskie organizacje najczęściej wysyłały konwoje z pomocą
humanitarną dla ofiar konfliktów i klęsk żywiołowych w różnych częściach świata.

Pragniemy rozpocząć zakładanie w terenie stałych polskich placówek, których celem będzie
dostarczanie pomocy humanitarnej osobom cierpiącym z powodu wojen, konfliktów
wewnętrznych, klęsk żywiołowych, a także zaangażowanie się w długoterminowe działania na
rzecz rozwojów obszarów ogarniętych skrajnym ubóstwem lub wyniszczonych wojną.
Powołanie przedstawionej wyżej stałej misji w Kosowie byłoby swoistym pilotażem tego typu
przedsięwzięcia. Pozwoli na zebranie wielu cennych doświadczeń w tym bardzo trudnym
terenie. Nasze przedsięwzięcie będzie skromne w porównaniu do wielu programów, jakie
prowadzą tam duże zachodnie organizacje, ale - koncentrując się na niewielkich obszarze i
konkretnych zadaniach - możemy zrobić wiele dobrego.

Zdajemy sobie sprawę, że Polska nie jest krajem zamożnym, a w naszym kraju jest wielu
potrzebujących. Sądzimy, że w świetle tego, co dokonało się w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat,
możemy jako społeczeństwo i państwo wspierać tych, którym nie dane było doświadczyć
udanej transformacji do wolności, demokracji i gospodarki rynkowej. Wyrażenie solidarności z
innymi, wykraczające poza doraźne akcje, wypływa również z poczucia moralnego
zobowiązania, jakie zaciągnęliśmy, otrzymując w latach osiemdziesiątych pomoc humanitarną.
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C. Akcja Nadzieja
W sierpniu, wrześniu i październiku zorganizowaliśmy �Akcję Nadzieja� - ogólnopolską zbiórkę
przyborów szkolnych, które następnie przekazała dzieciom, będącym pod opieką Fundacji.
Zebrane przybory przekazaliśmy dzieciom na Suwalszczyźnie i Litwie, gdzie prowadzimy
dożywianie, uczniom polskich szkół w Kazachstanie, dzieciom w obozach dla uchodźców w
Serbii oraz dzieciom serbskim i albańskim z Kosowa, dzieciom uchodźców politycznych, którzy
mieszkają w Polsce oraz dzieciom dotkniętym klęską trzęsienia ziemi w Turcji. Zbiórki były
prowadzane w supermarketach na terenie całej Polski od 28.08-4.10. Zbieraliśmy zeszyty,
papier kolorowy do wycinanek, bloki rysunkowe, ołówki, długopisy, mazaki, kredki, farby
szkolne, temperówki, gumki, klej, linijki, ekierki, piórniki, tornistry, plastelinę, nożyczki szkolne.

Wyniki zbiórki 28.08-04.10.99

lp miasto supermarket rzeczowe pieniężne
1. Białystok Marko, Makro Cash&Carry, ABC 2112,17 0,00
2. Bielsko Biała Billa 0,00 49,90
3. Częstochowa Billa 650,00 521,41
4. Katowice Billa 2405,90 113,49
5. Kielce Lider Market, Puchatek , Tęcza, Max 906,80 1436,89
6. Kraków Billa 838,46 211,85
7 Lublin E. Leclerc 1630,75 758,70
8. Łódź Billa, Makro Cash&Carry, Carrefour, 630,50 3165,27
9. Olsztyn Rast 240,00 0,00
10. Poznań Piotr i Paweł 1167,00 407,95
11. Sopot Billa 4212,30 3142,00
12. Toruń Minimal, Miko 1240,32 1604,45
13. Warszawa Billa, Carrefour, Steen&Strom, LO 64 11953,02 8148,89
14. Wrocław Billa, TGG 714,54 311,08

RAZEM: 28701,76 19871,88

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.

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. rozliczane.

W drugim kwartale (od stycznia do czerwca) roku szkolnym 1998/1999 dożywialiśmy
•  w Polsce: 1774 dzieci z 40 szkół (załącznik 1)
•  na Litwie: 496 dzieci z 11 szkół (załącznik 2)

W roku szkolnym 1999/2000 dożywiamy:
•  w Polsce: na Suwalszczyźnie 460 dzieci w 7 szkołach (załącznik 3)
•  w Małopolsce: 389 dzieci w 5 szkołach (załącznik 4)
•  na Litwie 423 w 11 szkołach (załącznik 5)
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E. V Pielgrzymka Polaków z Kazachstanu
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.

Do Polski przyjechało 66 osób  - 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.

Pielgrzymi przebywali w Polsce od 19 grudnia do 4 stycznia. Noclegi i wyżywienie opłaciliśmy w
internacie Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Krakowie Pielgrzymi zwiedzali
Wawel i Stare Miasto, uczestniczyli we Mszy Św. u o.o. Bonifratrów i w spotkaniu opłatkowym z
kardynałem Macharskim oraz w Urzędzie Miasta z udziałem Prezydenta i Radnych Krakowa. W
Częstochowie pielgrzymi byli gośćmi o.o. Paulinów - brali udział w uroczystej mszy z
odsłonięciem obrazu Matki Boskiej i zwiedzali Klasztor na Jasnej Górze.

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok  Pielgrzymi spędzili u rodzin, które zgłosiły się na nasz
apel. Większe grupy przebywały w Warszawie (12 osób), Krakowie (12 osób), Toruniu (6),
Łodzi (6) i w okolicach tych miast. Kilka osób było na Śląsku i w Wielkopolsce. Po jednej - w
Lublinie, Gdańsku, Płońsku i wokół Częstochowy.

4 stycznia Pielgrzymi spotkali się w Stowarzyszeniu Wspólnota Polska z prof. Andrzejem
Stelmachowskim a potem z Prymasem Polski, Kardynałem Józefem Glempem i po południu w
gmachu Sejmu z Marszałkiem Maciejem Płażyńskim.

Pielgrzymi przylecieli do Polski samolotem udostępnionym przez Rząd i Prezydenta RP.
Otrzymaliśmy również nieodpłatnie połowę potrzebnego paliwa. Wiele firm świadczyło usługi
bezpłatnie lub po kosztach.

F. Akcja �Mikołajki � dzieci dzieciom�
W 6 i 13 grudnia z okazji Mikołajek zorganizowaliśmy pokazy filmowe dla dzieci ze szkół
podstawowych. Kina udostępniły za darmo sale. Dystrybutorzy nieodpłatnie pożyczyli kopie
filmów, a dzieci zapłaciły za bilet symboliczną cenę 2 zł, cenę  jednego szkolnego obiadu. W
ten sposób dzieci przyjemnie spędziły dzień i w ten sam sposób pomogły innym dzieciom, które
potrzebują pomocy. W akcji wzięło udział 2254 dzieci. Dochód z pokazów został
przeznaczony na akcję dożywiania dzieci �Pajacyk.

W  Warszawie: kino Muranów, 6.12. o godz. 9.00 �Kosmiczny Miecz� - Warner Bros. Poland Sp. z o.o.
•  226 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej
•  14 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 13 przy  ul. Raszyńskiej
w kinie �Skarpa�, 06.12.99 o godz. 10.00 �Elfy w Ogrodzie Czarów� -  IMP Cinema
•  61 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 13 przy  ul. Raszyńskiej
•  61 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Jasielskiej
•  188 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 48, przy ul. Sempołowskiej
•  190 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1, przy ul. Wilczej

W Krakowie: w kinie �Tęcza�, 06.12.99 o godz. 12.00  �Książę Egiptu�
•  90 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kłaju
•  30 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 151 przy ul. Lipińskiego 20
W kinie �Warszawa�, 06.12.99 o godz. 13.00 "Świnka w mieście" - ITI Film i Dream Works Pictures
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•  90 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 przy  ul. Miodowej 36
•  150 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Bernardyńskiej 7
•  15 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 134, przy ul. Kłuszyńskiej 46
•  140 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8, przy ul. Wyrwińskiego 1

W Łodzi: w kinie �Bałtyk�, 13.12.99 o godz. 14.30 �Mamo czy kury mówią� - IMP Cinema
•  95 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 158 przy ul. Janosika 136
•  18 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 136 przy ul. Ogrodowej 28 a
•  45 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Więckowskiego 35
•  70 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 79 przy ul. Pomorskiej 138
•  70 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 160 przy ul. A. Struga 24
•  250 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 175 przy ul. Pomorskiej 27
•  51 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Tuwima 12 a

We Wrocławiu: kino "Oskar" 06.12.99 o godz. 8.00 �Batman i Robin� - Warner Bros. Poland Sp. z o.o.
•  190 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 67 przy pl. Muzealny 20
•  110 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Zaporoskiej 28
seans odbędzie się w kinie "Oskar" o godz. 8.00.

W wyniku akcji zebrano 4553,20 zł.

G. Program Edukacji Humanitarnej
Celem Programu Edukacji Humanitarnej jest budowanie społeczeństwa otwartego (czyli
takiego, w którym obywatele wolni są od nietolerancji, ksenofobii, rasizmu i uprzedzeń) i
chętnego do pomocy potrzebującym zarówno w skali lokalnej (własne miasto, osiedle,
szkoła), krajowej, jak i globalnej (pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wojen w innych krajach).
Zwracamy się głównie do młodzieży szkół średnich, chociaż niektóre akcje są przeznaczone
dla młodzieży młodszej lub do studentów.

Program Edukacji Humanitarnej głosi przesłanie o konieczności niesienia pomocy, otwartości
na różnice pomiędzy ludźmi (takim jak narodowość, rasa, religia, niepełnosprawność) i
zachęcamy młodzież do działania na rzecz innych i swojego najbliższego otoczenia. Program
jest realizowany w Polsce i składa się z kilku projektów.

Sieć trenerów PAH
W 1999 r. stworzyliśmy ogólnopolską sieć trenerów-wolontariuszy PAH. Pomysł zrodził się z
potrzeby dotarcia do większej i bardziej różnorodnej grupy odbiorców niż było to w latach
ubiegłych oraz z potrzeby wypracowania systemu wsparcia dla młodzieży z całej Polski, która
coraz liczniej zgłaszała się do nas z prośbą o przeprowadzenie zajęć z zakresu edukacji
humanitarnej i pomoc w prowadzonych akcjach użytecznych społecznie.

Głównym celem pracy trenerów-wolontariuszy jest prowadzenie zajęć warsztatowych w
szkołach i klubach młodzieżowych w swoim mieście. Dzięki istnieniu sieci dotarliśmy do o wiele
większej ilości młodych ludzi niż w latach ubiegłych. Możemy również w tym samym czasie w
wielu miejscach Polski prowadzić działania związane z jednym tematem, np. z
przeciwdziałaniem rasizmowi.

W 1999 r. zorganizowaliśmy dwa szkolenia trenerów-wolontariuszy PAH. Pierwsze odbyło się w
Białowieży, w dniach 4-8.03.1999. Przygotowaliśmy na nim 17 studentów (posiadających już
wcześniej jakieś doświadczenie w pracy społecznej) do prowadzenia warsztatów metodami
aktywnymi. Drugie szkolenie trenerów odbyło się w Polanie Głodówce pod Zakopanem, w
dniach 18-21.10.1999, w którym uczestniczyło 12 nowych trenerów-wolontariuszy (w sumie 29).
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Efektem pracy tej grupy są m.in. zajęcia, warsztaty, imprezy i akcje charytatywne:
a) zajęcia w szkołach podstawowych (przynajmniej 8 spotkań po 1,5 godziny zegarowej)
b) zajęcia w szkołach średnich (przynajmniej 42 spotkania po 1,5 godziny zegarowej)
c) zajęcia w drużynach harcerskich i organizacjach młodzieżowych
d) spotkania z nauczycielami (około 3 spotkań po 1,5 godziny zegarowej)
e) współpraca w redakcji pisma dla młodych wolontariuszy pt. �Pomagamy!�
f) zorganizowanie spotkań z Janiną Ochojską w Białymstoku i we Wrocławiu
g) różnorodne imprezy takie jak:
•  organizacja gry symulacyjnej nt. uchodźców pt. �Przejścia� (4 razy)
•  Dzień Uchodźcy zorganizowany w Suwałkach i we Wrocławiu
•  zorganizowanie Forum Dyskusyjnego we Wrocławiu na temat Uchodźców
h) akcje charytatywne takie jak np.:
•  zbiórka maskotek dla dzieci z Kosowa
•  zbiórka pieniędzy i darów na rzecz uchodźców z Kosowa i z Czeczenii
•  zbiórka przyborów szkolnych i książek na Litwę
•  zbiórka pieniędzy na dożywianie dzieci w ramach Akcji �Pajacyk�

Nowoczesne pismo wolontariuszy �Pomagamy!�
W 1999 r. rozpoczęliśmy wydawanie pierwszego pisma Polskiej Akcji Humanitarnej,
skierowanego do młodych ludzi w wieku 14-25 lat. Cele pisma ustalone przez zespół
wolontariuszy:
•  zainteresowanie czytelników działaniami organizacji charytatywnych, w tym PAH
•  motywowanie do podejmowania działań humanitarnych
•  informowanie o możliwościach niesienia pomocy
•  integrowanie środowiska młodzieży aktywnej społecznie

Pismo z założenia jest miesięcznikiem, w 1999 r. ukazało się 5 numerów, początkowo cztero- a
potem ośmiostronicowych. Redaktorem naczelnym a także autorami artykułów są
wolontariusze. Tematy poruszane na łamach �Pomagamy!� pokrywają się z głównymi punktami
edukacji humanitarnej PAH. Dwa tysiące egzemplarzy pisma kolportowane są na dwa główne
sposoby: w bezpłatnej prenumeracie dla zainteresowanej młodzieży, a także rozprowadzane
przez trenerów-wolontariuszy podczas prowadzonych przez nich zajęć.

�Pomagamy!� pełni również rolę środka dydaktycznego dla nauczycieli szkół średnich, którzy z
jego pomocą prowadzą zajęcia na tematy związane z niesieniem pomocy potrzebującym.
Istnieje również wersja internetowa dostępna pod adresem: http://www.pah.ngo.pl/pomagamy .

Spotkania z młodzieżą i zajęcia warsztatowe
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. Dzieje się tak zawsze przy organizacji większych akcji czy konwojów, ale również
po naszych publikacjach w prasie lub w telewizji. Uczniowie często zwracają się do nas 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. W 1999 r odbyły się spotkania z Janiną
Ochojską z młodzieżą szkolną i młodymi wolontariuszami spotkania z odbyły się m.in.: we
Wrocławiu, Białymstoku i Krakowie.

Jednym z główny zadań trenerów-wolontariuszy jest prowadzenie zajęć warsztatowych w
swoich miastach. Ich tematami były m.in:
•  działalność Polskiej Akcji Humanitarnej i możliwości pracy wolontariackiej
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•  uchodźcy i ich prawa
•  prawa człowieka
•  tolerancja

Warsztaty prowadzone są metodami aktywizującymi, m.in. burza mózgów, symulacja,
odgrywanie ról, praca w małych grupach, praca nad przypadkiem.

W 1999 r. zajęcia prowadzone były m.in. w następujących miastach: Bartoszyce, Białystok,
Bielsko-Biała, Cieszyn, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Suwałki, Warszawa, Wrocław.

Nową formą pracy edukacyjnej rozpoczętą w 1999 r. były zajęcia dla studentów socjologii UW a
także słuchaczy policealnego studium pracowników socjalnych w Warszawie prowadzone w
biurze PAH w Warszawie. Dotyczyły one głównie metod współpracy z młodzieżą w
charytatywnej organizacji pozarządowej.

Współpraca z nauczycielami i wychowawcami
Efektem współpracy z nauczycielami i wychowawcami są różne akcje organizowane
samodzielnie przez młodzież. Przykłady takich akcji w 1999 r.:
•  w styczniu 1999 roku odbyła się zabawa karnawałowa dla 200 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: happening w szkole, wydanie ulotki lub specjalnego
numeru gazetki szkolnej na ten temat, dyskusja w szerszym gronie uczniów.

•  we wrześniu i październiku - udział młodzieży w obchodach Dnia Uchodźcy - lekcje, akcje
plakatowe i spotkania z uchodźcami oraz pracownikami PAH m.in. w Warszawie, Poznaniu,
Wrocławiu i Suwałkach.

Inne większe wydarzenia edukacyjne
•  W 1999 r. udostępnialiśmy wystawę �Ktoś wyjdzie im naprzeciw...� młodzieży w kolejnych

ośrodkach. Obrazuje ona zaangażowanie polskiego społeczeństwa w pomoc potrzebującym.
Pokazywana była m.in. w Elblągu, Białymstoku, Szwecji i Bielsko-Białej. Na otwarciach
odbywały się spotkania z młodzieżą, gdzie zachęcaliśmy do podjęcia działalności społecznej.

•  W św. Mikołaja zorganizowaliśmy akcję �W Mikołajki dzieci pomagają Pajacykowi�. Dzieci ze
szkół podstawowych obejrzały bezpłatnie filmy w kinach, a biletem wstępu była wpłata na
dożywianie dzieci. Jej efektem były nie tylko zebrane pieniądze. Dzięki osobistemu
zaangażowaniu uczniowie przekonali się, że każdy może pomagać potrzebującym. Dwa
złote wpłacone przez dzieci było ich rzeczywistym wkładem w akcję �Pajacyk�.

•  W czasie wakacji ogłosiliśmy konkurs dla młodzieży pt. �Coś dobrego zamiast nudy�,
zachęcając młodych ludzi pozostających w czasie wakacji w domu do organizowania w
swoim środowisku akcji pomocy potrzebującym lub na rzecz tolerancji. Wynikiem konkursu
były inicjatywy podejmowane głównie w małych miastach i na rzecz dzieci. Ich organizatorzy
zostali zaproszeni na seminarium w Berlinie.

•  W październiku współorganizowaliśmy niemiecko-polsko-włoskie seminarium dla młodzieży,
które odbyło się w Berlinie. Jego celem była wymiana doświadczeń pomiędzy młodymi
osobami mającymi kontakt z młodzieżą podejmującą inicjatywy społeczne. W szczególności
zajęliśmy się problemem uchodźstwa i możliwościami wymiany doświadczeń. Partnerami w
realizacji projektu były: ze strony włoskiej - biuro wymian młodzieżowych miasta Turyn, ze
strony niemieckiej - Jagdschloss Glienicke (dom międzynarodowych spotkań młodzieży w
Berlinie). Seminarium to było pierwszą częścią trzyetapowego projektu, który kontynuowany
będzie w Polsce (marzec 2000) i we Włoszech (październik 2000) i zostało sfinansowane
przez niemiecką agencję programu �Młodzież dla Europy�.

Działalność edukacyjną prowadzą również biura regionalne. Opisy tych działań znajdują się



Sprawozdanie z działalności Polskiej Akcji Humanitarnej za rok 1999. 14

odpowiednich częściach tego raportu.

Długoterminowy wolontariusz
W wyniku umowy z niemiecką organizacją Akcja Znaku Pokuty w październiku rozpoczął pracę
w biurze PAH w Warszawie wolontariusz z Niemiec. Jego zadaniem jest nawiązywanie
kontaktów z organizacjami zachodnimi w celu zapoznania się z tamtejszymi doświadczeniami w
edukacji humanitarnej. Na początku jego głównym zadaniem było zorganizowanie tłumaczeń
różnych materiałów edukacyjnych i informacyjnych, lecz wraz z postępami w nauce języka
polskiego mógł coraz bardziej włączyć się w bieżącą pracę programu.

Współpraca z innymi organizacjami
W ramach działalności edukacyjnej współpracowaliśmy m.in. z następującymi organizacjami:
Centra Wolontariatu w Kielcach, Krakowie, Poznaniu i Warszawie, Kuratoria Oświaty,
Stowarzyszenie �Jeden Świat�, Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Biuro Porad Obywatelskich,
Gazeta Wyborcza, Wojewódzki Sejmik Samorządów Uczniów Szkół Średnich.

I. Centrum Pomocy Uchodźcom
W ramach CPU PAH w roku 1999 prowadziliśmy następującą działalność:

1. Pomoc socjalno-prawna dla cudzoziemców występujących o status uchodźcy w
Polsce i uznanych uchodźców:
•  podstawowa pomoc socjalna w 1999 r. zgłosiło się po pomoc (po raz pierwszy) 166 osób

ubiegających się o status oraz tych, które go otrzymały. Łącznie z osobami, które są z nami
w kontakcie od roku lub dłużej, opiekujemy się ponad 700 cudzoziemcami. Znajdujemy
miejsca zakwaterowania do czasu wyjaśnienia ich sytuacji prawnej w Polsce i/lub uzyskania
pomocy w innych instytucjach lub organizacjach (np. umieszczenie w ośrodku dla
uchodźców, w noclegowni dla bezdomnych, znalezienie taniego hotelu lub mieszkania etc.).

•  podstawowe poradnictwo socjalno-prawne - wszyscy cudzoziemcy mogą uzyskać u nas
podstawową poradę prawną dotyczącą swojej sytuacji oraz o możliwościach, prawach i
obowiązkach, jakie na nich ciążą.

•  zapewniamy możliwość korzystania z pomocy medycznej na poziomie podstawowym.
Dzięki dotacji UNHCR oraz sieci lekarzy - wolontariuszy każda osoba, która potrzebuje
pomocy medycznej, może z niej skorzystać.

•  pomagamy w załatwiania formalności w instytucjach i urzędach. Zwykle cudzoziemcom
trudno jest zorientować się w przepisach obowiązujących w naszym kraju; pracownicy
instytucji i urzędów, nie znają na ogół szczegółowych przepisów, które dotyczą tej grupy.
Dużą przeszkodą w samodzielnym załatwianiu przez uchodźcę spraw w urzędzie jest bariera
językowa. Pośredniczymy między urzędnikami a uchodźcami, pomagamy w przygotowaniu
pism urzędowych oraz prowadzeniu korespondencji. Częstą przeszkodą w załatwieniu
czegokolwiek jest brak stałego zameldowania i częste zmiany adresów zamieszkania.

2. Program integracyjny dla uznanych uchodźców. W 1999 roku skorzystało z niego
ponad 80 osób. Program ten polega na:
•  pomocy w wynajmowaniu mieszkań. Po otrzymaniu statusu i Genewskiego Dokumentu

Podróży uchodźcy mogą pozostać przez trzy miesiące w ośrodku, w którym mieszkali w
czasie procedury statusowej. Wielu z nich nie korzysta z tej możliwości chcąc jak najprędzej
rozpocząć �normalne życie�, naukę języka polskiego, poszukiwanie pracy. Największym
problemem uchodźców w momencie rozpoczynania integracji w Polsce jest brak
tanich mieszkań. Brak rządowego programu integracyjnego, niski poziom świadczeń
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pomocy społecznej oraz rola �zameldowania�, od którego uzależnione jest otrzymywanie
pomocy sprawiają, że początek samodzielnego życia poza ośrodkiem jest bardzo trudny. Na
ogół uchodźcy nie mają własnych pieniędzy, i przynajmniej przez pierwszy rok po otrzymaniu
statusu, niezbędna jest nasza pomoc finansowa. Okres, przez jaki uchodźcy mogą
otrzymywać pomoc jest zindywidualizowana i zależy od bardzo wielu czynników: wieku,
sytuacji rodzinnej, wykształcenia i doświadczenia zawodowego, stopnia opanowania języka
polskiego, kraju i kultury z jakich uchodźca pochodzi, przeżytych traumatycznych
doświadczeń, indywidualnych zdolności interpersonalnych i wielu innych. Właściciele
mieszkań niechętnie wynajmują mieszkania obcokrajowcom, żądają na ogół wyższych opłat
oraz dodatkowych zabezpieczeń finansowych. W  końcu 1998 r. otrzymaliśmy  dodatkowe
środki od Wojewody Mazowieckiego na wynajem mieszkań dla uchodźców. W ramach
umowy podpisanej z Wojewodą wynajętych zostało 8 mieszkań w Warszawie i okolicy;
umowy najmu zostały zawarte do końca 1999 r. W 1999 r. w rotacyjnych mieszkaniach
przeznaczonych dla uchodźców na podstawie zawartej z CPU-PAH umowy mieszkało
łącznie 37 osoby. Jedna osoba wyprowadziła się z �mieszkania rotacyjnego� do przyznanego
mieszkania kwaterunkowego.

•  organizowaniu kursów języka polskiego. Współpracujemy z dwiema szkołami języka
polskiego, które przygotowują zajęcia dostosowane do potrzeb, możliwości i zdolności
uchodźców. W 1999 r. w kursach językowych (różnych poziomach: od podstawowego do
zaawansowanego) wzięło udział 35. uznanych uchodźców;

•  pomagamy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych  (7 osób);
•  zorganizowaliśmy klub pracy dla uchodźców poszukujących pracy w Polsce. W trwających

przez pięć dni zajęciach wzięło udział 10 uchodźców.
•  pośredniczymy w poszukiwaniu pracy dla uchodźców. W 1999 r. 25 uznanych uchodźców

podjęło pracę, a 5 osób zarejestrowało samodzielną działalność gospodarczą.
•  pomagamy we włączaniu się dzieci uchodźców w polski system edukacyjny; wszystkie

dzieci z rodzin znajdujących się pod naszą opieką uczą się w szkołach wszystkich stopni,
•  prowadzimy poradnictwo indywidualne. 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.

•  pomagamy uznanym uchodźcom w sprowadzaniu do Polski ich rodzin. W ramach akcji
�łączenia rodzin�  pomagaliśmy w 1999 r. czterem uchodźcom w sprowadzeniu łącznie 5
osób - współmałżonków i dzieci uchodźców.

3. Dom Uchodźcy (ul. Marywilska 44)
•  w 1999 r. 150 cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy znalazło w nim schronienie

(wyżywienie, utrzymanie, środki czystości);
•  w 1999 r. dzięki dotacji WZPS wykonane zostały prace renowacyjne i konserwacyjne

(ogrzewanie, instalacja elektryczna, dach, malowanie etc.).  Prace remontowe prowadzone
były, o ile nie wymagało to specyficznych umiejętności, przez mieszkańców Domu Uchodźcy.
Prowadzenie domu uchodźcy, koszty bieżącego utrzymania oraz aprowizacji  mieszkańców
Domu Uchodźcy finansowane były w 1999 r. z dotacji UNHCR oraz Wydziału Spraw
Społecznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

•  wolontariusze prowadzili zajęcia z języka polskiego i angielskiego dla mieszkańców Domu;
•  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 44. dzieci:  23 dzieci-
uchodźców i 21-polskich. Kolonie odbyły się w sierpniu 1999 w Walimiu (województwo
dolnośląskie). Zorganizowaliśmy je wspólnie z oddziałem PAH w Łodzi oraz  Stowarzyszeniem
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�Jeden Świat�  z Poznania. W koloniach wzięli udział wolontariusze z Polski, USA, Austrii,
Szwajcarii oraz Szkocji. Polskie dzieci uczestniczące w koloniach rekrutowały się spośród
dzieci korzystającej z pomocy świetlicy prowadzonej  przez łódzki oddział PAH. 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�;  Kolonie zostały sfinansowane ze środków UNHCR,  MEN, Ambasady USA w
Polsce, Stowarzyszenia �Jeden Świat� oraz  oddziału PAH w Łodzi.

5. Dzień Uchodźcy
przygotowaliśmy, już tradycyjnie,  wspólnie z UNHCR  i agencją Alter Art. 26 września 1999
impreza odbyła się na Placu Zamkowym w Warszawie; szacujemy, że uczestniczyło w niej
ponad 10 tysięcy Warszawiaków. Zorganizowaliśmy stoiska organizacji pozarządowych oraz
przygotowaliśmy oprawę graficzną imprezy (plakaty, informacje, ulotki, projekt i druk - firma
Bates),  odbywały się liczne koncerty. Patronat medialny nad imprezą objęła Gazeta Wyborcza,
Polskie Radio, Telewizja Polska S.A. Przygotowanie imprezy było możliwe dzięki pomocy
sponsorów, którymi byli: Fundacja im. Stefana Batorego, Gmina Warszawa-Centrum, Rada i
Zarząd Dzielnicy Warszawa Śródmieście, Miasto Stołeczne Warszawa, British Airways, British
Council i inni.  W przygotowaniach Dnia Uchodźcy pomagało nam 15  wolontariuszy.

6. Dzień Dziecka i Mikołajki dla dzieci uchodźców
Dzień Dziecka zorganizowaliśmy 30 maja 1999  w Domu Kultury w Podkowie Leśnej. W
imprezie wzięło udział ok. 100 dzieci, w tym 40 dzieci uchodźców i azylantów. Mikołajki
zorganizowaliśmy 6 grudnia w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. W
imprezie wzięło udział  ok. 40 dzieci z rodzin uchodźczych.  Wszyscy uczestnicy brali udział w
licznych zabawach, degustacji kuchni etnicznych, przygotowaniu ozdób choinkowych.
Wszystkie dzieci oczywiście otrzymały mikołajkowe upominki.

7. Poradnik dla uchodźców, który przygotowaliśmy i wydaliśmy w nakładzie 600 egz. pt.
�Polska dla Ciebie". Poradnik  ma na celu przygotowanie uchodźców do życia w naszym kraju.
�Polska dla Ciebie� zawiera podstawowe informacje z różnych dziedzin: historia, geografia,
gospodarka, zwyczaje, itp a także  informacje o krokach, jakie uchodźca powinien podjąć po
otrzymaniu statusu uchodźcy. Książka ta trafia do ośrodków dla uchodźców , ośrodków pomocy
społecznej wszystkich szczebli, oraz do organizacji niosących uchodźcom pomoc.

8. Współpraca ze 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 1999 r. działaliśmy w oparciu o programy i dotacje:
1. UNHCR 432.771,20  zł
2. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej    30.000,00 zł
3. Wydział Spraw Społecznych Mazowieckiego UW             337.078,95 zł
4. Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej   28.518,12  zł
5. Ministerstwo Edukacji Narodowej             4.480,00 zł
6. Ambasada  USA w Warszawie      6.000,00 zł
7. Gmina Warszawa Centrum    20.000,00 zł
8. Dzielnica Śródmieście                         10.000,00 zł
9. Fundacja im. Stefana Batorego      8.000,00 zł
10. Zbiórki publiczne oraz wpłaty celowe    21.164,68 zł
Łączna kwota otrzymanych dotacji                             898.012,95 zł
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I. Inne
Udział w Konferencji Kobiet Europy w Szwecji
Od 26 do 30 maja w Orebro w Szwecji odbywała się konferencja Kobiet Europy, na której
Janina Ochojska przedstawiła działalność Polskiej Akcji Humanitarnej oraz rolę NGO�sów w
Polsce prowadziła również warsztaty dotyczące problemu uchodźców. Janina Ochojska miała
też wywiady dla mediów szwedzkich i polonijnych.

Udział w Forum Inicjatyw Pozarządowych
4 i 5 września uczestniczyliśmy w Forum Inicjatyw Pozarządowych, w ramach których Janina
Ochojska prowadziła warsztaty pt. Media a organizacje pozarządowe - konflikt czy współpraca.

Europejska Nagroda Socjalna
3 października na zamku Stolberg w Niemczech Janina Ochojska otrzymała Europejską
Nagrodę Socjalną.

Współorganizacja Forum Wydawców Pozarządowych
19 listopada we współpracy ze Stowarzyszeniem Asocjacje i Centrum Informacji dla Organizacji
Pozarządowych BORDO zorganizowaliśmy Forum, na którym 23 organizacje prezentowały
swoje wydawnictwa. Odbyły się również warsztaty na temat problemów prasy pozarządowej.

J. Biura Regionalne
I. Sprawozdanie Biura Regionalnego w Krakowie

1. Udział w akcjach ogólnopolskich PAH

Pomoc dla uchodźców z Kosowa
Akcja pomocy dla uchodźców z Kosowa rozpoczęła się w marcu zbiórkami darów i pieniędzy w
supermarketach. Zebraliśmy dary o wartości ok. 40.800 zł oraz 41.388 zł w gotówce. Oprócz
zbiórek darów i pieniędzy biuro PAH w Krakowie wspomagało uchodźców albańskich
przebywających w obozie PCK w Gołkowicach k/Nowego Sącza.

Akcja Nadzieja
28.08.1999 r. przeprowadziliśmy zbiórkę w supermarkecie �Billa�, w efekcie której zebraliśmy
211,36 zł i przybory szkolne o wartości 838,46 zł.

Pajacyk
Akcję dożywiania dzieci prowadzimy w pięciu szkołach w gminach, które ciągle likwidują
szkody po powodzi z 1996 r. Opieka społeczna nie jest w stanie finansować obiadów dla
wszystkich potrzebujących dzieci, w wyniku czego część dzieci dostaje posiłki, a część nie.
Finansując posiłki reszcie potrzebujących dzieci niwelujemy te różnice. Region Beskidu
Niskiego jest dotknięty bezrobociem, powstałym na skutek upadku PGR-ów. Zestawienie szkół
w Małopolsce objętych dożywianiem patrz załącznik 4.

Filmowe Mikołajki
Włączyliśmy się w akcję ogólnopolską PAH przygotowując dwa seanse dla 413 uczniów szkół
podstawowych z Krakowa i okolic. Dochód z biletów wyniósł 860 zł.
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V Pielgrzymka Polaków z Kazachstanu
Jak co roku Biuro PAH w Krakowie przygotowało krakowską część V Pielgrzymki Polaków
z Kazachstanu. Przygotowaliśmy przyjęcie całej grupy, dwudniowy pobyt w Krakowie, i przejazd
do Częstochowy, (noclegi, wyżywienie, opieka medyczna, badania przez lekarzy związanych z
wydawnictwem Medycyna Praktyczna, zwiedzanie miasta z wolontariuszami, transport) W
programie było także spotkanie z władzami miasta i zwierzchnikami kościelnymi.

2. Akcje regionalne

Pomoc dla Rumunii patrz str. 6

Akcja: �Ich Świąteczny Stół�. Wspólna akcja PAH i firmy Ahold Polska.
Jest to akcja pomocy starszym, samotnym ludziom na obszarze Beskidu Niskiego
przeprowadzona wraz z firmą Ahold Polska w dniach 11-12.12.99 w sześciu sklepach na
Śląsku i w Krakowie. W czasie zbiórki zebraliśmy około pięciu ton żywności z których zrobiliśmy
259 paczek z podstawowymi artykułami żywnościowymi mąka cukier, kasza, ryż, konserwy
oraz słodycze, bakalie, kawa i herbata. Zasięgiem naszej akcji objęte były tereny pięciu gmin:
Uście Gorlickie, Sękowa, Krempna, Nowy Żmigród i Dukla.

Osoby, do których trafialiśmy z pomocą typowane były przez Gminne Ośrodki Pomocy
Społecznej. Przy dystrybucji paczek współpracowaliśmy z Wojewódzkimi Wydziałami
Zarządzania Kryzysowego w Krakowie i Rzeszowie. Żywność trafiła do potrzebujących jeszcze
przed świętami. Była to akcja pilotażowa i zamierzamy ją powtórzyć, powiększając zasięg
działania do wszystkich gmin Beskidu Niskiego i Bieszczad.

Zbiórka sprzętu sportowego dla dzieci z Bieszczad, przeprowadzona 10-13 grudnia br. wraz
z firmą �Czwórka�, w efekcie której zebraliśmy kilkadziesiąt sztuk nart, sanek, łyżew itp. Sprzęt
sportowy został przekazany dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Polanie.

Paczki mikołajkowe (500) przygotowane z firmą Ahold Polska dla dzieci ze szkół
podstawowych w Tylawie i Przyszowej.

Kontynuacja pomocy dla stowarzyszeń i organizacji regionu małopolskiego:
Wspólnota brata Alberta
Schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn
Dom samotnej matki
Stowarzyszenie Romów
MONAR
Stowarzyszenie Pomocy Polakom Na Wschodzie �Kresy�
Stowarzyszenie Oświatowe �Zamek Królewski w Krakowie�.
Stowarzyszenie leczenia uzależnień �Formacja�
Zakład Karny przy ul. Spławy
Klub �Tagasta� przy parafii św. Katarzyny
Wspólnota �Chleb Życia�
Domy Dziecka w Krakowie nr 6 i 7

Do końca grudnia 1999r. przekazaliśmy wymienionym organizacjom dary o wartości ok.
200.000 zł w postaci żywności, ubrań, środków czystości, art. szkolnych i zabawek.
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II. Sprawozdanie Biura Regionalnego w Łodzi

1. Udział w akcjach ogólnopolskich PAH

Pomoc dla uchodźców z Kosowa
•  Od marca do maja na terenie makroregionu łódzkiego zorganizowano zbiórki darów i

pieniędzy. Zebrano 10.902,10 zł.
•  23 maja pod hasłem �Kosowo czeka...� na stadionie w Łęczycy, został rozegrany mecz piłki

nożnej pomiędzy oldboy`ami Widzewa i Legii Warszawa. Zebrano 5.473,65 zł

 Akcja �Nadzieja�
28.08-04.09 na terenie hipermarketów wolontariusze PAH kwestowali i zbierali przybory
szkolne. Zebrano przybory o wartości 630,50 zł oraz 3.165,27 zł.

Akcja �Pajacyk�
Z okazji �Mikołajek� w kinie �Bałtyk� był wyświetlony film dla 599 dzieci z 7 łódzkich szkół
podstawowych. Dochód - 1.333 zł przekazano na akcję �Pajacyk�.

Pielgrzymka Polaków z Kazachstanu
W ramach akcji Pielgrzymka Polaków z Kazachstanu, w grudniu 1999 roku, mieszkańcy Łodzi
gościli 5 pielgrzymów.

2. Akcje regionalne

Kontynuacja pomocy dla stowarzyszeń środowiska łódzkiego
•  Stowarzyszenie Abstynentów Klubu �META�
•  Stowarzyszenie Samopomocowe �ABAKUS�
•  Towarzystwo Opiekunów Społecznych �SAMARYTANIN�

Do końca grudnia 1999 roku przekazaliśmy dary o wartości 137.057,06 zł w postaci produktów
żywnościowych, ubrań oraz środków higieny.

Świetlica środowiskowa
Dotacje uzyskane na działalność świetlicy:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej-filia Łódź Śródmieście - 734,40 zł
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - 3.000,00 zł
Darowizny:
Międzynarodowe Targi Łódzkie - 1.800,00 zł
Nibco Łódź - 1.000,00 zł
Fundacja Haliny Sroczyńskiej Opatówek - 3.000,00 zł
Stolbryt Łagiewniki Nowe - 500,00 zł
Ambasada w Kopenhadze - 552,00 zł
Indywidualne wpłaty - 460,00 zł
z pozostałości darowizn z 1998 roku - 3.909,86 zł

Świetlica działa już trzeci rok, obejmuje opieką 70 dzieci z 3 SP z rodzin wskazanych przez
MOPS i pedagogów szkolnych. Zajęcia prowadzi pedagog. Dzieci otrzymują codziennie
podwieczorek, a także słodycze, odzież oraz przybory szkolne. Oprócz zajęć lekcyjnych
(odrabianie lekcji, dokształcanie), świetlica prowadzi wiele zajęć uzupełniających.
•  styczeń - zabawa w �Trzech króli�
•  luty - Walentynki -zabawa, ostatki - bal przebierańców
•  marzec - konkurs świąteczny - �Jajko wielkanocne�
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•  kwiecień - sobotnia całodniowa wycieczka do Łagiewnik
•  maj - wyjście do kina, obchodzenie Dnia Matki
•  czerwiec - Dzień dziecka - całodniowy piknik w Justynowie
•  lipiec - 20 dzieci uczestniczyło w koloniach integracyjnych w Walimiu (Góry Stołowe) z

dziećmi uchodźców mieszkających w Polsce.
•  wrzesień - dzień chłopaka - wybór �Mistera świetlicy�, zabawa zapoznawcza na początek

roku szkolnego
•  październik - konkurs przyrodniczy, wyprawa na zapomniany cmentarz - z okazji

przygotowania się do dnia Wszystkich Świętych
•  listopad - zabawa andrzejkowa
•  grudzień - zabawa mikołajkowa ze słodkimi prezentami, włączenie się do akcji �Mikołajki w

kinach�, przygotowanie do Świąt - np. kartki świąteczne dla sponsorów, dekoracje, Wigilia,
paczki i Święty Mikołaj.

III. Sprawozdanie Biura Regionalnego w Toruniu

1. Udział w akcjach ogólnopolskich PAH

Akcja PAJACYK
Przez cały rok prowadziliśmy akcję dożywiania dzieci na Suwalszczyźnie. Pozyskaliśmy
(284.963,45 zł). Początkowo z bezpłatnych obiadów korzystało 497 uczniów w 14 szkołach. W
lutym, dzięki darowiźnie z firmy Henkel � 200.000 zł, rozpoczęliśmy dożywianie w kolejnych 26
szkołach. W drugim semestrze roku szkolnego 1998/99 nieodpłatne posiłki w szkole jadło 1713
uczniów z 40 szkół - patrz załącznik 1.

Z uzyskanych środków zebranych podczas kampanii wakacyjnej opłaciliśmy posiłki dla 451
dzieci w 7 szkołach - patrz załącznik 3.

Pomoc dla Kosowa
Zbiórki darów i pieniędzy na rzecz ofiar konfliktu w Kosowie.
•  toruńskie i bydgoskie supermarkety MiniMal, w którą zaangażowała się młodzież ze szkół
średnich, harcerze i wolontariuszki ze Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa

•  11.04. kwesta podczas zawodów motorowych Toruńskiego Klubu Motorowego
•  zbiórki w szkołach � różnorodne imprezy, z których dochód uczniowie przeznaczyli dla ofiar

wojny w Kosowie.

Zebraliśmy dary o wartości ok. 150.000 zł oraz 19.000 zł.

Zbiórka dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji (sierpień - wrzesień), zebraliśmy 1.075,00 zł,
materiały opatrunkowe za sumę 11.000 zł, kołdry, śpiwory i poduszki za 1.500 zł.

Akcja Nadzieja - zbiórka przyborów szkolnych we wrześniu i październiku. Zbiórkę
przeprowadziliśmy w toruńskich supermarketach - w sumie udało nam się uzbierać 2.476.77 zł
w gotówce i towarach.
Pielgrzymka Polaków z Kazachstanu
Na apel Biura Pomorskiego PAH zgłosiło się 10 rodzin pragnących gościć pielgrzymów, z
których wybraliśmy 7. Niestety, z przyczyn niezależnych dotarło do nas 5 gości.
Zorganizowaliśmy bezpłatny transport gości z Warszawy do Torunia i z powrotem (w dniach
23.12. i 04.01.) Torunianie wsparli naszą akcję finansowo przekazując 1.050,00 zł. Pielgrzymi
spędzili Święta i Nowy Rok u rodzin w Toruniu, Bydgoszczy (2 osoby), Gniewkowie i Kruszynie
k/Włocławka.
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2. Akcje regionalne

Pajacyk- Toruń
Od września do końca grudnia prowadziliśmy również akcję �Pajacyk � Toruń�, mającą jak co
roku na celu zebranie pieniędzy na dożywianie uczniów w naszym mieście i okolicach.
Zebraliśmy 34.000 zł. Pieniądze te przeznaczyliśmy na dożywianie 161 uczniów w 6 szkołach.

Święta Wielkanocne
28 marca zorganizowaliśmy zbiórkę darów i pieniędzy na przygotowanie paczek świątecznych
dla rodzin pozostających pod stałą opieką PAH w Toruniu. Jednym z elementów akcji była
loteria fantowa. Przygotowaliśmy 500 fantów, każdy los wygrywał, loteria cieszyła się
ogromnym powodzeniem. Za zebrane 2.000 zł przygotowaliśmy 50 paczek żywnościowych.

Wesołych Wakacji
29 maja zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci
z rodzin patologicznych. Od kilku lat finansujemy wyjazdy uczniów, którzy ze względu na
alkoholizm rodziców, biedę i przemoc w rodzinie powinni odpocząć od przerastających ich
problemów. W tym roku zbieraliśmy pieniądze od sponsorów i zorganizowaliśmy dobroczynną
loterię fantową. Uzyskaliśmy w ten sposób 3.750,00 zł. Dzięki tej akcji dofinansowaliśmy Obóz
w Matlakówce (KIK), wyjazd rehabilitacyjny z Fundacją Ducha, kolonie Caritasu, obóz
kondycyjny Zespołu Kądziołeczka.

Festiwal Folklor nad Wisłą
Pomorskie Biuro PAH było współorganizatorem Festiwalu Folklor nad Wisłą, który odbył się w
Toruniu w dniach 7-14.08. Wzięły w nim udział dziecięce i młodzieżowe zespoły
folklorystyczne. Jego celem było popularyzowanie ludowej twórczości i stworzenie dzieciom z
różnych krajów możliwości wymiany doświadczeń życiowych i nawiązania znajomości.

Święta Dzieciom
W okresie świątecznym przeprowadziliśmy kilka akcji:
•  Przytul mnie w Święta - uczniowie przeprowadzili w szkołach pod opieką nauczycieli zbiórkę

maskotek, których zebraliśmy ponad 1500. Część przekazaliśmy do paczek, a resztę
przekazaliśmy za pośrednictwem parafii w Kaszczorku w świątecznym darze polskim dzieciom
na Białorusi.

•  Zbiórka pieniędzy od firm i instytucji na przygotowanie paczek - 6. 232,00 zł
•  Akcja Kup Cegiełkę - Dystrybucja cegiełek rozpoczęła się 25 listopada. Każdy nabywca cegiełki

mógł w dniach 6-10.12. i 13.-17.12. dzwonić do Radia Gra, wziąć udział w konkursie �
odpowiedzieć na trzy pytania i wygrać atrakcyjną nagrodę. W sumie rozprowadziliśmy 468
cegiełek w cenie 10 zł i 19 po 5 zł (promocyjne kupony gazety �Nowości�). Zebraliśmy dzięki
temu 4.775.00 zł, które przeznaczyliśmy na paczki świąteczne.

•  Loteria Fantowa, którą przeprowadziliśmy 17 grudnia. Los kosztował 4.00 zł i był pełen.
Sprzedaliśmy 500 losów i zebraliśmy 2.000,00 zł.

•  Loteria Elektryków - przeprowadzona przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich działające przy
Zakładzie Energetycznym S.A. 18 grudnia. Dochód w wysokości 310,00 zł zasilił konto akcji
�Święta Dzieciom�

•  Akcja �kosz pełen łakoci�- przeprowadzona w kościołach w Kaszczorku i garnizonowym w
Toruniu 19 grudnia. Księża poprosili swoich parafian o podzielenie się słodyczami z
potrzebującymi dziećmi z Torunia. Wszystkie te dary znalazły się w świątecznych paczkach dla
dzieci. W ten sposób zebranych zostało 15 kartonów darów.
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Za zebrane w ten sposób środki przekazaliśmy pomoc świąteczną do:
•  Rodzinnego Domu Dziecka w Wężówce na Suwalszczyźnie - paczki przygotowali uczniowie SSP

im. Słowackiego w Toruniu. Każda klasa przygotowała paczkę dla jednego dziecka.
•  Paczki świąteczne przygotowane z zebranych pieniędzy i darów. 700 paczek rozdzielono między

dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią społeczną z Torunia i okolic oraz dla dzieci na
Suwalszczyźnie.

•  Impreza choinkowa w kinie Grunwald, która odbyła się 16 grudnia. Podobnie, jak w ubiegłych
latach przygotowaliśmy zabawę choinkową dla 400 dzieci. Dzieci obejrzały wigilijne
przedstawienie teatrzyku �Bajka�, a potem wzięły udział w zabawie przygotowanej przez
pracowników i wolontariuszy, która zakończyła się rozdaniem paczek przez Mikołaja.

•  Rozdanie 100 paczek świątecznych za pośrednictwem pedagogów szkolnych do szkół, gdzie
odbywały się szkolne Wigilie.

Centrum Pomocy dla Kobiet
Biuro Pomorskie PAH udziela stałej pomocy 100 rodzinom z regionu kujawsko-pomorskiego.
Borykają się one z różnorodnymi problemami: bezrobocie, kłopoty z utrzymaniem rodziny i
terminową opłatą czynszu, alkoholizm współmałżonka, zachowania przestępcze, przemoc wobec
kobiet i  dzieci, trudności wychowawcze oraz pozyskiwanie porad prawnych.
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III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 1999

1. Przychody i darowizny

w tym:
dary rzeczowe
wpłaty
dotacje
usługi darowizny
odsetki od rachunków bankowych
w tym:
UNHCR (CPU)
Mazowiecki Urząd Wojewódzki (CPU)
WZPS (CPU)
Fundacja Batorego (Kosowo)
Ministerstwo Pracy (CPU)
Ministerstwo Edukacji (kolonie uchodźcy)
Ambasada USA (kolonie uchodźcy)
Fundacja Batorego (Dzień uchodźcy)
Dzielnica Śródmieście (Dzień uchodźcy)
G. Warszawa Centrum (Dzień uchodźcy)
Politechnika Warszawska (Kosowo)
Kancelaria Prezydenta RP (Pielgrzymka)
Ambasada USA (Edukacja Humanitarna)

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 z ZUS
c. średnia płaca brutto
d. wydatki na wynagrodzenia z tyt. umów-

zleceń

11.382.612,22 zł
w tym 2.116.285,43 zł  z bilansu 98 r

5.098.057,53 zł
2.354.851,61 zł
1.241.970,11 zł
   515.419,65 zł

     144.477,65 zł

   432.772,83 zł
   340.000,00 zł
   155.000,00 zł
   100.000,00 zł
     30.000,00 zł

         4.480,00 zł
         6.000,00 zł
         8.000,00 zł
       10.000,00 zł
       20.000,00 zł
       60.000,00 zł
         5.500,00 zł
       70.217,28 zł

8.328.469,36 zł
6.937.543,14 zł
1.390.926,22 zł

     365.647,65 zł

     23 osoby
   589.883,70 zł
       2.137,00 zł
     68.327,50 zł
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Załączniki
załącznik 1 lista szkół objętych programem Pajacyk na Suwalszczyźnie w drugim kwartale (od
stycznia do czerwca) roku szkolnego 1998/1999

nazwa szkoły i miejscowość ilość dzieci

1. Szkoła Podstawowa w Baniach Mazurskich 50
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w  Gołdapi 150
3. Szkoła Podstawowa w Dubeninkach 63
4. Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach 43
5. Szkoła Podstawowa w  Oklinach 72
6. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Suwałkach 50
7. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Augustowie 53
8. Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w  Suwałkach 35
9. Szkoła Podstawowa w Płaskiej 34
10. Szkoła Podstawowa w Krasnymborze 20
11. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ełku 20
12. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ełku 28
13. Szkoła Podstawowa w Prostkach 47
14. Szkoła podstawowa w Starych Juchach 28
15. Szkoła Podstawowa w Baranowie 24
16. Szkoła Podstawowa w Rydzewie 78
17. Szkoła Podstawowa w Miłkach 20
18. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie 43
19. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie 100
20. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Augustowie 62
21. Szkoła Podstawowa w Mikołajkach 57
22. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Augustowie 43
23. Szkoła podstawowa w Smolanach 40
24. Szkoła Podstawowa we Wronkach 25
25. Szkoła Podstawowa w Świętajnie 81
26. Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich 32
27. Szkoła Podstawowa w Żabnie 25
28. Szkoła Podstawowa w Lisach 50
29. Szkoła Podstawowa Nr 1w Gołdapi 48
30. Szkoła Podstawowa Nr 2w Gołdapi 20
31. Szkoła Podstawowa w Grabowie 138
32. Szkoła Podstawowa w Jabłońskich 59
33. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Augustowie 25
34. Szkoła Podstawowa w Gibach 25
35. Szkoła Podstawowa w Berzninkach 24
36. Szkoła Podstawowa w  Krasnopolu 16
37. Szkoła Podstawowa w Upałach 8
38. Szkoła Podstawowa w Drozdowie 8
39. Szkoła Podstawowa w Okartowie 14
40. Szkoła Podstawowa w Wiśniowie Ełckim 12

RAZEM 1774
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załącznik 2 lista szkół objętych programem Pajacyk na Litwie w drugim kwartale (od stycznia
do czerwca) roku szkolnego 1998/1999

nazwa szkoły i miejscowość ilość dzieci
1. Szkoła Średnia Biała Waka 40
2. Szkoła Średnia Dziewieniszki 36
3. Szkoła Średnia Soleczniki 35
4. Szkoła Średnia Butrymańce 17
5. Szkoła Średnia Koleśniki 26
6. Szkoła Średnia Ejszyszki 35
7. Szkoła Podstawowa Dajnowa 15
8. Szkoła Podstawowa Podborze 7
9. Szkoła Podstawowa Dojlidy 5
10. Szkoła Podstawowa Tietiańce 10
11. Szkoła Średnia Podbrodzie 270

RAZEM 496

załącznik 3 lista szkół objętych programem Pajacyk na Suwalszczyźnie w pierwszym kwartale
(od września do grudnia) roku szkolnego 1999/2000

nazwa szkoły i miejscowość ilość dzieci
1 Szkoła Podstawowa w Baniach Mazurskich                50
2 Szkoła Podstawowa w Lisach                55
3 Szkoła Podstawowa w Oklinach              61
4 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi                80
5 Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Gołdapi              100
6 Szkoła Podstawowa w Grabowie                70
7 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Suwałkach                35

RAZEM              451

załącznik 4 lista szkół objętych programem Pajacyk w Małopolsce w pierwszym kwartale (od
września do grudnia) roku szkolnego 1999/2000

Lp nazwa szkoły i miejscowość ilość dzieci
1 Szkoła Podstawowa w Przyszowej g. Łukowica                  74
2 Gimnazjum w Przyszowej                  32
3 Szkoła Podstawowa w Łukowicy                  60
4 Szkoła Podstawowa w Jasiennej gmina Korzenna                  63
5 Szkoła Podstawowa w Tylawie                160

RAZEM                389
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załącznik 5 lista szkół objętych programem Pajacyk na Litwie w pierwszym kwartale (od
września do grudnia) roku szkolnego 1999/2000

Nazwa szkoły i miejscowość ilość dzieci
1. Szkoła Średnia Biała Waka 23
2. Szkoła Średnia Dziewieniszki 21
3. Szkoła Średnia Soleczniki 22
4. Szkoła Średnia Butrymańce 17
5. Szkoła Średnia Koleśniki 20
6. Szkoła Średnia Ejszyszki 12
7. Szkoła Podstawowa Dajnowa 15
8. Szkoła Podstawowa Podborze 8
9. Szkoła Podstawowa Dojlidy 5
10. Szkoła Podstawowa Tietiańce 10
11. Szkoła Średnia Podbrodzie 270

RAZEM 423


