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1. Informacje ogólne o Fundacji
Nazwa organizacji:

Polska Akcja Humanitarna

Adres:

ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa

Telefon / Fax:

(022) 828 90 86, 831 99 38, 828 88 82

e-mail:

pah@pah.org.pl

Strona internetowa:

www.pah.org.pl

Bank, który obsługuje Bank BPH S.A
Oddział w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12
organizację i numer
00-400 Warszawa
konta:
56 1060 0076 0000 4011 0000 1906
Władze organizacji:
• Rada Fundacji
• Zarząd Fundacji
• Komisja Rewizyjna
Pierwszy wpis 20 grudnia 1994, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,
Data rejestracji i
Sąd Gospodarczy XIX Wydział Gospodarczy Rejestrowy nr 4443;
numer księgi
rejestrowej fundacji: Nr KRS 0000136833 wpis 28 października 2002 r.
Nr REGON:
Zarząd Fundacji:

010849302
Prezes zarządu:
Janina Ochojska-Okońska, zam. w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 15 m. 3
Członkowie zarządu:
•
•
•
•

Włodzimierz Sarna, zam. w Podkowie Leśnej, ul. Cicha 27
Grzegorz Gruca, zam. w Warszawie, ul. Czereśniowa 49
Małgorzata Jasiczek Gebert, zam. w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 3 m. 2
Aleksandra Rezunow, zam. w Warszawie, ul. Czerwonego KrzyŜa 6 m. 8

2. Cele Organizacji (statut)
Misją Polskiej Akcji Humanitarnej jest uczynić świat lepszym przez zmniejszanie cierpienia i niesienie
wartości humanitarnych
Polska Akcja Humanitarna pomaga ludziom (społecznościom) w sytuacjach kryzysowych w jak
najszybszym uzyskaniu samodzielności i przyjęciu odpowiedzialności za własną przyszłość, kształtuje
postawy humanitarne i tworzy nowoczesną kulturę pomocy. Naczelną zasadą Polskiej Akcji
Humanitarnej jest efektywne działanie z poszanowaniem godności człowieka.
Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i
charytatywnej, społecznie uŜytecznej i oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Cele określone w § 5 statutu. Fundacja realizuje w szczególności poprzez:
• Badanie i gromadzenie informacji o potrzebach pomocy;
• Pozyskiwanie, przewóz i dystrybucję środków pomocy;
• Tworzenie stałych i czasowych misji pomocy;
• Tworzenie i wspieranie placówek pomocy;
• Prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej;
• Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii informacyjnych;
• Organizowanie zbiórek publicznych;
• Organizowanie konferencji i seminariów;
• Prowadzenie edukacji humanitarnej i rozwojowej;
• Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy.
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3. Struktura organizacyjna Fundacji
•
•
•
•
•
•
•
•

Dział Misji Zagranicznych i Pomocy Doraźnej
Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom
Program Pajacyk
Dział Edukacji Humanitarnej
Dział Fundraisingu
Dział Public Relations
Dział Wsparcia
Biura Regionalne
− 87-100 Toruń, ul. Wita Stwosza 2, tel./fax 652 13 68
− 31-009 Kraków, ul. Szewska 4, tel./fax 422 17 71, fax 422 08 19

4. Informacje finansowe
Polska Akcja Humanitarna nie prowadzi działalności gospodarczej.
Przychody statutowe Fundacji: 16 024 124,46 w tym:
• Przychody pienięŜne (wpłaty od osób fizycznych i prawnych): 6 060 483,81 pln
• Przychody pienięŜne (dotacje i granty): 9 479 311,07 pln
• Darowizny rzeczowe: 31 715,61 pln
• Nieodpłatne świadczenia usług: 452 613,97 pln
Koszty statutowe Fundacji: 16 926 964,58 pln:
Koszty niepienięŜne
• Darowizny rzeczowe: 31 674,55 pln
• Nieodpłatne świadczenia usług: 315 363,85 pln
Koszty administracyjne Fundacji: 1 626 259,85 pln
Wynagrodzenia
• Średnie roczne zatrudnienie pracowników etatowych:
• Wynagrodzenia brutto pracowników (bez ZUS pracodawcy): 2 197 288,87
• Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 282 393,17.
• Razem wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 2 479 682,04
Pracownicy PAH w roku 2007 nie otrzymali nagród finansowych ani premii.
Członkowie Zarządu PAH nie pobierają wynagrodzenia z tytułu wykonywanych funkcji.
Fundacja nie udzielała poŜyczek pienięŜnych.
Źródła finansowania:
• Wpłaty i darowizny prywatne: 5 887 247,10
• Wpłaty 1%: 657 566,29
• Samorząd i administracja państwowa: 3 755 173,23
• Polskie organizacje pozarządowe: 119 185,04
• Organizacje międzynarodowe: 921 991,6
• Organizacje EU: 4 353 216,53
• Organizacje UN: 329 744,67
• Przychody finansowe: 92 536,38
5. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Bank BPH S.A 1 367 716,65 zł.
6. Wartości nabytych obligacji, akcji, udziałów
Nie dotyczy
7. Nabyte nieruchomości
Nie dotyczy
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8. Nabycie środków trwałych o wartości powyŜej 5 000 pln
Ewidencja środków trwałych
L.p. Określenie środka trwałego

Wartość

1

Laptop ASUS U1E-1P007E U7500 6 800,00

2

Laptop ASUS U1E-1P007E U7500 9 369,00

3

Serwer Actina Solar 200x2

9 369,00

4

Samochód Nissan Safarii

30 787,90
56 325,90 pln

9. Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji
Suma aktywów 10 274 723,72
Suma zobowiązań 448 458,30
10. Informacje przychodach o uzyskanych przez Fundację z odpłatnych świadczeń
Nie dotyczy
11. Informacje o rozliczeniach fundacji z budŜetem z tytułu ciąŜących zobowiązań
podatkowych, a takŜe informacje w sprawie składanych informacji podatkowych.
•
•
•

Podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń i umów zleceń) odprowadzany jest na
bieŜąco, zgodnie ze składaną miesięczną deklaracją PIT-4. Zobowiązanie z tego tytułu zostało
uregulowane w grudniu 2007.
Podatek od towarów i usług VAT odprowadzany jest terminowo, zgodnie ze składaną miesięczną
deklaracją VAT-7. Zobowiązanie z tego tytułu na 31.12.2007 wynosi: 38 600,00 pln
Z podatku dochodowego od osób prawnych Fundacja jest zwolniona. W związku z tym nie jest
składana deklaracja CIT-2 a jedynie roczna deklaracja CIT-8.

12. Projekt Kapitał śelazny Polskiej Akcji Humanitarnej
•

•

Proces wyboru firmy zarządzającej funduszami PAH rozpoczął się w 2004 roku. W wyniku selekcji
ofert Rada Inwestycyjna rekomendowała Zarządowi PAH firmę CA IB Investment Management. W
związku z połączeniem firmy CA IB IM z BPH TFI (przejęcie CA IB IM przez BPH TFI) umowa
między PAH i CA IB została rozwiązana z dniem 20 grudnia 2005. Było to spowodowane
wątpliwościami w zakresie moŜliwości zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w
art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W kolejnym procesie selekcji
Rada Inwestycyjna rekomendowała Zarządowi PAH firmę ING Investment Management, która
zarządza portfelem PAH od dnia 19 maja 2006 roku. Równocześnie, PAH przystąpiła do drugiego
konkursu na dotację organizowanego przez Fundację Stefana Batorego, występując o
dofinansowanie rozbudowy Kapitały śelaznego o maksymalną kwotę 400 000 PLN. Podobnie jak
w przypadku pierwszego konkursu, przyznanie dotacji obwarowane jest koniecznością pozyskania
samodzielnie tej samej kwoty. Decyzją Rady Dyrektorów Fundacji Stefana Batorego z dnia 12
września została przyznana dotacja wysokości 360 000 PLN. W grudniu 2006 roku Rada
Dyrektorów Fundacji Stefana Batorego zdecydowała się przyznać dodatkowe 30 000 PLN,
nakładając tym samym na PAH obowiązek pozyskania 390 000 PLN do końca 2009 roku. Z tej
kwoty do końca 2006 roku dzięki Bankowi BPH S.A. udało się zgromadzić 30 000 PLN.
Wartość portfela na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiła: 3 480 918,31 PLN. Ze względu na
niewielką wysokość dochodów do wykorzystania zgodnie z Regulaminem Kapitału śelaznego
PAH, zarząd PAH zdecydował pozostawić całość środków na rachunku inwestycyjnym.
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•

•

•

Równolegle, Polska Akcja Humanitarna zakupiła jednostki udziałowe w funduszu inwestycyjnym
dedykowanym organizacjom pozarządowym – OPERA NGO Specjalistycznym Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym zarządzanym przez OPERA TFI S.A., co równieŜ słuŜy budowaniu
stabilności instytucjonalnej Fundacji. Na dzień 31 grudnia 2007 roku wartość posiadanych w
Funduszu środków wynosi 330 638,82 PLN.
Podsumowując rok 2007, największy wpływ na rynek finansowy globalnie miała sytuacja w
Stanach Zjednoczonych i kryzys na rynku kredytów hipotecznych. Doprowadziło to do spadku
płynności na rynkach bazowych i głębokiej przeceny papierów wartościowych powiązanych z tym
ryzykiem.
W Polsce największy wpływ na rynek finansowy, a rynek obligacji w szczególności, miała szybko
rosnąca inflacja i przedwczesne wybory parlamentarne. Z uwagi na rosnące stopy procentowe rok
2007 nie naleŜał do udanych dla tej grupy aktywów.

13. „Audyt ECHO i inne audyty”
W 2007 roku w Polskiej Akcji Humanitarnej były przeprowadzone badanie audytowe:
•

•
•
•

Październik 2006 - lipiec 2007. Audyt instytucjonalny połączony z audytem projektów
realizowanych w Czeczenii w ramach Ramowej Umowy Partnerskiej pomiędzy PAH Biurem
Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej (ECHO). Badanie audytowe przeprowadziła firma
A. Bombik, Kancelaria Biegłego Rewidenta, Wyniki zostały przedstawione Komisji Europejskiej.
Styczeń- sierpień 2007. Audyt instytucjonalny przeprowadzony w ramach programu audytowego
organizacji pozarządowych „Non Profit Index”, realizowanego przez Fundację Batorego. Badanie
przeprowadziło Towarzystwo Doradcze Ryszard Stocki.
Wrzesień - październik 2007.Audyt finansowy za rok obrotowy 2006, zrealizowany przez firmę
Deloitte Audyt Sp. z.o.o.
Październik 2007. Audyt projektu „Integracja społeczna i zawodowa cudzoziemców - MoŜesz się
uczyć rozumieć (MUR)” dofinansowanego ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
zrealizowany przez firmę Deloitte Audyt Sp. z.o.o

14. Procedury w PAH
•

•

Został opracowany System Bezpieczeństwa na Misjach zagranicznych PAH, którego celem jest
zapewnienie pracownikom i wolontariuszom jak najbezpieczniejszych warunków pracy Na system
składa się zbiór procedur dotyczących rutynowych i nadzwyczajnych działań, słuŜących ochronie
Ŝycia i zdrowia personelu misji. System Bezpieczeństwa na Misjach Zagranicznych PAH zostanie
wdroŜony na początku 2008 roku.
Został opracowany podręcznik bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla personelu misji
zagranicznych PAH.

15. Misje zagraniczne i pomoc natychmiastowa

A. Misja PAH w Czeczenii
Miejsce realizacji programu:
Misja w Czeczenii powstała w 2000 roku. Programy pomocy skupiały się na obozach dla uchodźców w
Inguszetii oraz pomocy mieszkańcom Groznego. W październiku 2000 roku rozpoczął się program
wodny, którego zadaniem było dostarczanie wody pitnej placówkom edukacyjnym i medycznym oraz
mieszkańcom Groznego. Od 2004 r. w ramach projektów finansowanych przez Departament Pomocy
Humanitarnej Komisji Europejskiej, PAH budowała toalety, remontowała systemy wodno-kanalizacyjne
oraz zapewniała wywóz śmieci. W maju roku 2007 zakończony został program wodny, w lipcu
program sanitarny, a z końcem roku 2007 zamknięto formalnie Misję PAH w Czeczenii.
Opis obecnej sytuacji:
W 2007 roku przyspieszono proces odbudowy kraju. W kwestii bezpieczeństwa sytuacja w Czeczenii
pozostawała stabilna. Centrum walk i operacji terrorystycznych stała się Inguszetia. Zwiększył się
dysonans pomiędzy oficjalnie deklarowaną sytuacją a odczuciami społecznymi. Stopa bezrobocia
pozostała na poziomie ponad 50%. W ostatnim roku inflacja wyniosła 100% przy braku adaptacji
Polska Akcja Humanitarna – raport roczny 2007
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wynagrodzeń. Ze względu na bezpieczeństwo i kwestie finansowe duŜo Czeczeńców zdecydowało się
na uchodźstwo.
Opis podjętych działań i rezultaty:
W ramach działań sanitarnych PAH wyremontowała system kanalizacyjny i toalety w szpitalu nr 4 w
Groznym. Do szkół i przedszkola doprowadzono wodę do celów gospodarczych. Dla jedynego szpitala
i polikliniki w Argunie PAH wybudowała pralnię, która następnie została w pełni wyposaŜona z
funduszy czeczeńskiego Ministerstwa Zdrowia. W celu zapewnienia bezpiecznego utylizowania
odpadów medycznych skonstruowano tam spalarnię odpadów medycznych.
Projekty sanitarne zawierały komponenty edukacyjne skierowane docelowo do dzieci i młodzieŜy.
Szkoleniom na temat higieny towarzyszyła dystrybucja broszur opracowanych przez specjalistów oraz
- skierowane do najmłodszych - konkursy i wystawy prac traktujących o higienie. NajwaŜniejszym
partnerem PAH w programie sanitarnym była instytucja państwowa Zhilkomtrans, zajmująca się
usługami komunalnymi, której PAH przekazała sprzęt komputerowy oraz zorganizowała kursy
dokształcające.
Pragnąc stworzyć godne warunki mieszkaniowe społecznościom z górnych rejonów Czeczenii PAH
podjęła decyzję o realizacji programu odbudowy domów. Ze względu jednak na politykę władz FR
dąŜącej do zmniejszenia obecności pomocy humanitarnej w Czeczenii PAH podjęła decyzję o
zawieszeniu, a następnie o zamknięciu projektu.
Program wodny został przekazany w grudniu 2006 roku państwowej instytucji Grozwodokanal. W
2007 działania PAH-u polegały na kontroli funkcjonowania programu, przekazywaniu wiedzy oraz
wzmacnianiu potencjału tejŜe instytucji.
Kwota całościowa na program i donatorzy: 1 448 260,45 PLN
Donatorzy:
• Comite Catholique Contre la Faim et pour le Developemment (CCFD)
• Departament Pomocy Humanitarnej Komisji Europejskiej (ECHO)
• Fundusz ONZ Pomocy Dzieciom (UNICEF)
• Polska Akcja Humanitarna
Zrealizowane projekty:
Rodzaj działania
Nazwa projektu,
donatorzy i wartość
projektu
„Poprawa
remont 55 domów
warunków
mieszkaniowych
mieszkańców
rejonu Szarojskiego
przez częściową
odbudowę domów
zniszczonych w
czasie wojny”
zapewnienie pracy
dla społeczności
lokalnej
ECHO
budowa hoteli
rodzinnych dla
nauczycieli i lekarzy
PAH
wpłaty firm
278 445,05 PLN
„Poprawa
warunków
sanitarnych w
Groznym i
Czeczenii nr 11”

odbudowa sieci
wodnej w szkołach i
przedszkolach w
Groznym
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Efekt działania

Liczba
beneficjentów

Projekt nie został
zrealizowany.
Umowa rozwiązana
31 stycznia 2008

Projekt nie został
zrealizowany.
Umowa rozwiązana
31 stycznia 2008

podłączenia wodne
do 4 szkół i 1
przedszkola

3 679 personelu
szkół i przedszkola,
uczniów i rodziców

7

rehabilitacja sieci
kanalizacyjnej oraz
konstrukcja toalet w
Groznym

ECHO
PAH

budowa spalarni
odpadów
medycznych dla
szpitala i kliniki w
Argunie

darowizny usług od
firm wpłaty firm
szkolenia dla
nauczycieli na temat
higieny
826 393,16 PLN
przekazanie sprzętu
przedsiębiorstwu
komunalnemu
Zhilkomtrans

szkolenia dla
pracowników

„Program Sanitarny budowa pralni
w Groznym nr 5”

rekonstrukcja
kanalizacji w szpitalu
nr 4
budowa 17 toalet
oraz 23 umywalek w
8 oddziałach szpitala
nr 4
oczyszczenie piwnic
szpitala nr 4
spalarnia odpadów
medycznych

szkolenia z obsługi
spalarni dla
personelu szpitala
4 weekendowe
szkolenia dla
nauczycieli z 6
dystryktów
dystrybucja broszur
na temat higieny
2 komputery, 1
notebook, 2 aparaty
fotograficzne, 1
drukarka, 1
urządzenie
wielofunkcyjne,
72 godz. kurs o
utylizacji
niebezpiecznych
odpadów - 3 osoby
całodniowe szkolenie
dla księgowych – 2
osoby
pralnia w Argunie dla
potrzeb szpitala i
kliniki

5 635 pacjentów oraz
personel szpitala nr 4

200 pracowników
szpitala i kliniki

207 nauczycieli,
którzy przekaŜą
zdobytą wiedzę
uczniom

pracownicy
przedsiębiorstwa
Zhilkomtrans- ok. 50
osób pracujących w
centrali,
przeszkolenie 5
pracowników
Zhilkomtrans

575 personelu,

500 pacjentów
szpitala miesięcznie
ok. 350 pacjentów
kliniki dziennie

CCFD
PAH
darowizny usług od
firm
96 126,28 PLN
„Projekt Wodny dla
mieszkańców
Groznego”

UNICEF

budowa potencjału
Grozwodokanal,
której PAH
przekazała program
dystrybucji wody,
monitoring działania
projektu

podwyŜszenie
kwalifikacji

pracownicy
Grozwodokanalu

PAH
wpłaty firm
1% odpis –
Czeczenia
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129 165,61 PLN
„Praktyki studentów Przyjazd naukowy
z Czeczenii”
studentów z
Czeczenii
wpłaty osób
fizycznych
PAH
6 628,53 PLN
Pomoc
pogorzelcom

pomoc finansowa
osobie
poszkodowanej przez
wypadek losowy

letnie praktyki
studenckie w SGGW

3 studentów
Uniwersytetu w
Groznym

przekazanie środków
finansowych i
materialnych
poszkodowanym

były pracownik PAH z
Czeczenii wraz z
rodziną

zbiórki publiczne
1 583,82 PLN

B. Misja PAH w Południowym Sudanie
Miejsce realizacji programu:
Misja Polskiej Akcji Humanitarnej w Sudanie Południowym powstała w sierpniu 2006 roku. Od samego
początku głównym obszarem pomocy PAH było dostarczenie wody pitnej mieszkańcom prowincji
Jonglei w tym masowo powracającym uchodźcom w okolice miasta Bor. Oprócz budowy studni PAH
realizuje równieŜ programy z zakresu tzw. „bezpieczeństwa Ŝywieniowego”, w tym dystrybucję
narzędzi rolniczych i nasion oraz szkolenia rolnicze dla lokalnych farmerów.
Opis obecnej sytuacji:
Sudan Południowy jest jednym z najmniej rozwiniętych regionów świata. W wyniku wojny domowej,
klęsk głodu i walk etnicznych ponad 2 miliony osób straciło Ŝycie, a 4,5 miliona musiało udać się na
uchodźstwo. Dzięki umowie pokojowej kończącej ten najdłuŜszy (22 letni) na kontynencie afrykańskim
konflikt, Sudan Południowy ma szanse na rozwój, a uchodźcy na powrót do domu. Brak podstawowej
infrastruktury w tym dróg, szkół, klinik i studni powoduje, Ŝe proces odbudowy i powrotu uchodźców
postępuje bardzo powoli. Organizacje humanitarne w tym PAH starają się wspierać ten proces i dać
szanse Sudańczykom z południa na lepsze Ŝycie.
Opis podjętych działań i rezultaty:
W 2007 roku Misja PAH w Sudanie Południowym kontynuowała projekty humanitarne i rozwojowe w
prowincji Jonglei. W marcu 2007 zakończono projekt wodny, którego celem była budowa 8 ujęć
wodnych. Projekt był kontynuacją działań rozpoczętych w 2006 roku w hrabstwie południowego Bor.
We współpracy z FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rolnictwa i śywności) zrealizowano
pilotaŜowy projekt „pokojowego rozstrzygania konfliktów o ziemie i wspieranie oddolnego rozwoju”,
którego efektem było stworzenie komitetów rozwojowych w czterech miejscowościach w dystrykcie
Makuach. RównieŜ wspólnie z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Rolnictwa i śywności (FAO)
przeprowadzono dystrybucję nasion i narzędzi rolniczych wśród powracających uchodźców i
miejscowej ludności.
Kolejny projekt rolniczy w 2007 PAH zrealizowała dzięki dotacji MSZ – Polska Pomoc. W trzech
wioskach Aniemrot, Malek i Paciagor na poletkach zaaranŜowanych przez PAH, 15 kobiet samotnie
utrzymujących gospodarstwa domowe przez ponad 6 miesięcy uczyło się efektywnej uprawy warzyw,
podstaw przedsiębiorczości i zbilansowanej diety. Wybudowano równieŜ stragany, w których kobiety
mogą sprzedawać nadwyŜki wyhodowanych warzyw.
RównieŜ dzięki dotacji MSZ - Polska Pomoc, PAH wybudowała 11 studni głębinowych w dystryktach
Kolnyang i Makuach dostarczając w ten sposób wodę pitną dla około 10 000 osób. Istotnymi
elementami projektu budowy studni były szkolenia dla tworzonych w kaŜdej miejscowości Komitetów
Wodnych i tzw. „opiekunów studni”. Zadaniami tych struktur jest właściwe zarządzanie ujęciem
wodnym, dbanie o stan techniczny pomp oraz promocja higieny wśród miejscowej ludności.
We wszystkich realizowanych projektach wzięła aktywny udział lokalna administracja i przedstawiciele
poszczególnych
ministerstw.
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Kwota całościowa na program i donatorzy: 1 585 161,23 PLN
Donatorzy:
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
• Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rolnictwa i śywności (FAO)
• Polska Akcja Humanitarna
Zrealizowane projekty
Nazwa projektu,
donatorzy i wartość
projektu
„Woda dla Sudanu
Budowa 8 studni
głębinowych w
hrabstwie
południowego Bor”

PAH

Rodzaj działania

Efekt działania

Liczba
beneficjentów

Wiercenie studni i
instalacja pomp

Stworzono 8 ujęć
wodnych

Około 7000
mieszkańców wiosek
objętych projektem

Stworzenie
Przeszkolono 8
komitetów wodnych
komitetów wodnych i
w wioskach objętych opiekunów studni
projektem
Szkolenia z zakresu
higieny oraz reparacji
pomp

Kampania Wodna
191 537,24 PLN
„Pokojowe
rozstrzyganie
sporów o ziemię
oraz wspieranie
oddolnego rozwoju”

FAO

194 020,01 PLN
„Dystrybucja
nasion i narzędzi
rolniczych wśród
miejscowej
ludności i
powracających
uchodźców”

Stworzenie map, oraz
zebranie danych
statystycznych na
temat dystryktu
Makuach
Stworzenie „Boma
Development
Committees”

Stworzono 4 Boma
Development
Committees

25 000 mieszkańców
dystryktu Makuach

Zebrano dane
statystyczne
pozwalające na
stworzenie strategii
rozwojowych dla
dystryktu Makuach

Spisanie strategii
rozwojowych dla
regionu

Dystrybucja 1000
zestawów nasion i
narzędzi rolniczych

Przeszkolono ponad
100 farmerów

Szkolenia
beneficjentów z
zakresu
maksymalizacji
zbiorów.

Rozdystrybuowano
1000 zestawów
nasion i narzędzi.

Ponad 100 rodzin
zamieszkujących
wioski w dystrykcie
Makuach i Bor

FAO
narzędzia i nasiona
„in kind”
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95 947,23 PLN
„Edukacja rolnicza
dla kobiet samotnie
utrzymujących
gospodarstwa
domowe”

MSZ RP

Szkolenia z zakresu
rolnictwa,
zbilansowanej diety i
podstaw
przedsiębiorczości
Stworzenie 3
eksperymentalnych
poletek
Wybudowanie 3
straganów do
sprzedaŜy warzyw

15 kobiet uzyskało
15 rodzin samotnie
gruntowną wiedzę na utrzymywanych przez
temat uprawy
beneficjentki projektu
przydomowych
ogródków i roli
zbilansowanej diety.
15 kobiet uzyskało
potencjalne źródło
utrzymania

PAH
331 246,71 PLN
” Woda dla Sudanu
– budowa 11 studni
głębinowych w
hrabstwie Bor”

Wiercenie studni i
instalacja pomp.

Stworzono 11 ujęć
wodnych

Około 10 000
mieszkańców wiosek
objętych projektem

Stworzenie
komitetów wodnych
w wioskach objętych
projektem

MSZ RP

PAH

Przeszkolono 11
komitetów wodnych
(w kaŜdym min 5
osób) w zakresie
promocji higieny
Szkolenia z zakresu
Przeszkolono 11
higieny oraz reparacji opiekunów studni w
pomp
zakresie utrzymania i
reparacji pomp
Dystrybucja ulotek
Rozdystrybuowano
promujących higienę ponad 20 000 ulotek
wśród miejscowej
promujących higienę
ludności.

772 410,04 PLN

C. Projekt w Darfurze
Miejsce realizacji programu:
Pierwszy konwój z pomocą do ogarniętego wojną Darfuru Polska Akcja Humanitarna zorganizowała w
grudniu 2004 roku. Do obozu dla uchodźców wewnętrznych w Zam - Zam dostarczono sprzęt
medyczny, leki i namioty polowe. W 2007 roku PAH we współpracy z lokalną organizacją Sudan
Social Development Organisation (SUDO) realizowała projekt wodny zakładający budowę 20 studni
głębinowych w Darfurze Zachodnim. W Polsce we współpracy z „Gazetą Wyborczą” PAH prowadzi
kampanię „Ratujmy Darfur”, z której zebrane środki zostaną przeznaczone na budowę kolejnych ujęć
wodnych.
Opis obecnej sytuacji:
Toczący się od 2003 roku konflikt w zachodniej prowincji Sudanu - Darfur określany jest jako
największa katastrofa humanitarna XXI wieku. Statystyki podają, Ŝe od początku wojny 200 - 400 tys.
osób straciło Ŝycie, a ponad 2 miliony zamieszkuje obozy dla uchodźców wewnętrznych w Darfurze
bądź sąsiednim Czadzie. Mimo wysłania nowych sił pokojowych do Darfuru konflikt cały czas ulega
eskalacji, uchodźców jest coraz więcej, a szanse na pokój maleją. Mieszkańcy obozów i miejscowa
ludność najbardziej potrzebują dostępu do wody pitnej, Ŝywności i leków.
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Opis podjętych działań i rezultaty:
W połowie 2007 roku Polska Akcja Humanitarna podjęła decyzje o powrocie do ogarniętego wojną
Darfuru. Dzięki dotacji MSZ – Polska Pomoc, PAH we współpracy z lokalną organizacją SUDO
wybudowała 20 studni głębinowych. Projekt został uzupełniony o szkolenia z zakresu promocji
higieny, właściwego zarządzania ujęciem wodnym i drobnych napraw pomp. Szkolenia stały się
równieŜ okazją do dyskusji i warsztatów na temat pokojowego rozstrzygania sporów o dostęp do
zasobów naturalnych
Dzięki realizacji projektu ponad 20 000 osób uzyskało dostęp do wody pitnej.
Kwota całościowa na program i donatorzy: 962 749,19 PLN
Donatorzy:
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Zrealizowane projekty:
Nazwa projektu,
Rodzaj działania
donatorzy i wartość
projektu
„Zapewnienie
Budowa studni i
dostępu do wody
instalacja pomp
pitnej mieszkańcom
obozów dla IDPs i
ludności
miejscowej w
dystrykcie Kulbus w
Zachodnim
Darfurze”
Szkolenia dla
Komitetów Wodnych i
„opiekunów studni” w
zakresie promocji
higieny i właściwego
zarządzania ujęciem
wodnym
MSZ RP
Warsztaty na temat
pokojowego
rozstrzygania sporów
o zasoby naturalne.

Efekt działania

Liczba
beneficjentów

Wybudowano 20 ujęć 20 000 mieszkańców
wodnych;
Zachodniego Darfuru

Przeprowadzono
szkolenia dla
komitetów wodnych i
ludności miejscowej

45 członków
komitetów wodnych

962 749,19 PLN
D. Misja PAH w Afganistanie
Miejsce realizacji programu:
Misja PAH w Afganistanie działa od czerwca 2002 r. PAH zrealizowała do tej pory kilkanaście
projektów, m.in. budowę szkoły w miejscowości Koko Kheil w prowincji Kapisa, budowę studni i
systemu zaopatrzenia w wodę w prowincji Kapisa, odbudowę i wyposaŜenie Średniej Szkoły
Muzyczno-Plastycznej, Średniej Zawodowej Szkoły Rolniczej w Kabulu, przeprowadzenie kursów
języka angielskiego i informatyki, zajęć muzyczno-plastycznych i zawodowych oraz kursów w
Departamencie ds. Kobiet w Mahmud Raqi.
Opis obecnej sytuacji:
Po obaleniu reŜimu Talibów rozpoczęto proces odbudowy państwa. Wśród priorytetów pomocy
rozwojowej są edukacja oraz dostęp do wody pitnej (np. analfabetyzm dotyczy ok. 70%
społeczeństwa). Ponadto po wojnie w kraju jest duŜy odsetek sierot, dla których wykształcenie jest
szansą na poprawę sytuacji Ŝyciowej i awans społeczny. RównieŜ podnoszenie statusu społecznego
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afgańskich kobiet, które na skutek reŜimu zostały zepchnięte na margines Ŝycia, stanowi duŜe
wyzwanie dla pomocy rozwojowej w Afganistanie.
Opis podjętych działań i rezultaty:
Działania misji PAH w Afganistanie w 2007 roku skoncentrowały się wokół 2 obszarów: edukacji i
dostępu do wody pitnej.
Wybudowany dzięki środkom przekazanym przez ECCO system zaopatrzenia w wodę we wsi
Malaspa zapewnił ok. 3000 mieszkańcom źródło bezpiecznej wody pitnej. Kontynuowano i
zakończono równieŜ rozpoczęty w 2006 r. projekt drąŜenia studni w Kapisie.
Pozostałe projekty zrealizowane w 2007 roku dotyczyły sektora edukacji: poprawa dostępu do
szkolnictwa oraz polepszenie warunków naukowych, zwiększenie szans zawodowych uczniów szkół
oraz wychowanków sierocińców, a takŜe podnoszenie kompetencji urzędników w Afganistanie.
Przeprowadzone przez misję PAH kursy j. angielskiego i obsługi komputerów, z jednoczesnym
wyposaŜeniem szkół w sale komputerowe oraz zakup materiałów naukowych, a takŜe zajęcia
zawodowe stwarzają dla setek dzieci w Afganistanie szanse na znalezienie w przyszłości pracy, a w
dalszej perspektywie rozwój kraju. Taki cel przyświecał równieŜ organizowanym przez misję PAH
kursom dla urzędników, w szczególności kobiet, którym potrzeba stworzyć moŜliwości na aktywny
udział w Ŝyciu społecznym. Odbudowanie i wyposaŜenie laboratorium szkoły rolniczej w Kabulu
przyczyni się do rozpowszechniania wiedzy o nowoczesnych sposobach uprawy ziemi i hodowli
zwierząt, co w kraju gdzie 80% społeczeństwa Ŝyje z rolnictwa jest niezbędnym czynnikiem rozwoju
państwa.
Nasi partnerzy przy programie to: Departament Sierocińców przy Ministerstwie Pracy i Opieki
Społecznej, Departament Konstrukcji przy Ministerstwie Edukacji Afganistanu oraz Departament ds.
Kobiet Prowincji Kapisa.

Kwota całościowa na program i donatorzy: 1 149 196,80 PLN
Donatorzy:
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
• ECCO
• DHL Express
• National Endowment for Democracy (NED)
• OTTO HIRSCH
• UNESCO
• Ambasada Brytyjska w RP
• Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP)
• Ambasadę RP w Kanadzie,
• Polska Akcja Humanitarna
Zrealizowane projekty
Nazwa projektu,
donatorzy, wartość
projektu
„Poprawa dostępu
do edukacji w
prowincji Kapisa
oraz w Kabulu”

Rodzaj działania

Efekt działania

Liczba
beneficjentów

wyposaŜenie sal
komputerowych w 4
szkołach w Kapisie

4 sale komputerowe
wyposaŜone w 40
zestawów
komputerowych,
serwery, drukarki i
generatory

5240 dzieci i 130
nauczycieli (dostęp
do sal
komputerowych)

przeprowadzenie
kursów j.
angielskiego i obsługi
komputerów w
szkołach oraz w
sierocińcu Allahuddin
w Kabulu

5 miesięcy zajęć z j.
721 dzieci i 96
angielskiego i obsługi nauczycieli (udział w
komputerów dla
kursach)
dzieci ze szkół w
Kapisie oraz
wychowanek
sierocińca w Kabulu
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MSZ RP

utworzenie „funduszu
na utrzymanie sal
komputerowych”

PAH
424 559,03 PLN
”Ukończenie
dokończenie
odbudowy oraz
odbudowy budynku
wyposaŜenie
głównego szkoły
laboratorium
Średniej Zawodowej
Szkoły Rolniczej w
Kabulu”
budowa laboratorium

MSZ RP

PAH

416 574,22 PLN
„Budowa
grawitacyjnego
systemu
zaopatrzenia w
wodę we wsi
Malaspa w prowincji
PandŜszir”

odbudowany
budynek główny
szkoły

wybudowane i
wyposaŜone w sprzęt
specjalistyczny
laboratorium

ponad 600 uczniów
oraz 20 nauczycieli
szkoły rolniczej
(dostęp do
laboratorium)

wyposaŜenie
laboratorium w
specjalistyczny sprzęt
budowa biblioteki
wybudowana
biblioteka

budowa
grawitacyjnego
systemu
zaopatrzenia w wodę

wybudowany
wodociąg
grawitacyjny we wsi
Malaspa
dostarczający pitną
wodę

ok. 3000
mieszkańców wioski
(dostęp do
bezpiecznej wody
pitnej)

przeprowadzenie
kursów j.
angielskiego oraz
obsługi komputerów i
urządzeń biurowych

kursy j. angielskiego
oraz obsługi
komputerów i
urządzeń biurowych

60 urzędników i
urzędniczek

warsztaty z praw
kobiet

warsztaty na temat
praw kobiet

ECCO
DHL Express
PAH
126 903,03 PLN
„Rozwój zawodowy
pracowników
Departamentu ds.
Kobiet Prowincji
Kapista” (cały
projekt trwał od
01.07.2006 do
30.06.2007)

NED
Firma OTTO
HIRSCH
60 174,86 PLN
„Kurs języka
angielskiego i
informatyki dla
dziewcząt w
sierocińcu

przeprowadzenie
zajęcia z j .
44 dziewczęta –
kursów z j.
angielskiego i obsługi wychowanki
angielskiego i obsługi komputerów
sierocińca Allahuddin
komputerów w
sierocińcu Allahuddin
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Allahuddin w
Kabulu” (cały
projekt trwał od
01.04.2006 do
31.03.2007)

w Kabulu

Ambasada Brytyjska
w RP
UNESCO
PAH
31 240,68 PLN
„Zajęcia muzycznoplastyczne i
zawodowe dla
dzieci w
sierocińcach
Allahuddin i Tahyie
Maskan w Kabulu”
(cały projekt trwał od
1.01.2006 do lutego
2007)

przeprowadzenie
zajęć muzycznoplastycznych oraz
zawodowych dla
wychowanków 2
domów dziecka

ZNP

7 133,31 PLN

„WyposaŜenie do
sal lekcyjnych
szkoły Koko Kheil w
Kapisie” (listopad
2007)

zakup i dostarczenie
mebli dla nauczycieli
(biurka, krzesła),
tablic do sal
lekcyjnych oraz
drobnych artykułów
szkolnych dla
uczniów szkoły

Kurs gry na na
tradycyjnych
instrumentach
afgańskich

Kurs kaligrafii
Zajęcia z
wielokulturowości
Afganistanu
Kurs rysunku i
malarstwa
Zajęcia zawodowe z
fryzjerstwa i
kosmetyki
12 sal lekcyjnych
szkoły Koko Kheil
zaopatrzonych w
podstawowe meble i
inne niezbędne
sprzęty

135 dziewcząt i
chłopców

890 uczniów szkoły,
20 nauczycieli

Ambasada RP w
Kanadzie
PAH
6 874,74 PLN
E. Misja PAH na Sri Lance
Miejsce realizacji programu:
Misja PAH na Sri Lance działała od początków 2005 r. do listopada 2007 r. Dystrykt Ampara, gdzie
prowadzone były programy PAH, był najbardziej zniszczonym przez tsunami obszarem wyspy.
Kilkadziesiąt osób zginęło, a wiele więcej straciło dach nad głową, dobytek i źródła utrzymania.
Zasoleniu uległy dotychczasowe źródła wody uŜywane przez mieszkańców wybrzeŜa; większość szkół
połoŜonych w odległości do 1000m w głąb lądu została częściowo lub całkowicie zniszczona przez
wodę.
Opis obecnej sytuacji:
W okresie ponad dwóch lat od tsunami sytuacja humanitarna i rozwojowa we wschodniej części Sri
Lanki jest wciąŜ gorsza niŜ np. na południu wyspy. Wynika to nie tylko z róŜnej skali zniszczeń, lecz
równieŜ z nasilenia walk na północno-wschodnich obszarach. Mimo to udało się odbudować część
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szkół, w tym 5 kompleksów szkolnych objętych programem PAH i uruchomić nowe źródła wody dla
mieszkańców terenów dotkniętych kataklizmem.

Opis podjętych działań i rezultaty:
Działalność misji na Sri Lance skupiła się na sektorze wodno-sanitarnym i edukacyjnym. Program
odbudowy infrastruktury szkolnej objął rekonstrukcję pięciu placówek połoŜonych w niewielkiej
odległości od wybrzeŜa oraz dostarczenie do trzech spośród nich m.in. mebli, sprzętu komputerowego
(szkoła Thirukkovil) oraz artykułów szkolnych. PAH wyposaŜył równieŜ ośrodek nauczania języka
angielskiego dla dzieci oraz plac zabaw dla dzieci w lokalnym przedszkolu.
Program wodny obejmował na przestrzeni 3 lat działalności misji uruchomienie i obsługę stacji
uzdatniania wody zaopatrującą przesiedloną po tsunami ludność dystryktu, jak równieŜ drąŜenie
studni głębinowych i budowę systemów dystrybucji wody, w tym wieŜ ciśnieniowych, oraz instalację
pomp.
Ponadto, PAH wsparła grupę kobiet samotnie utrzymujących swoje rodziny poprzez system
mikrokredytów przeznaczanych na rozpoczęcie przez beneficjentki samodzielnej działalności
zarobkowej (np. wytwarzanie tradycyjnych produktów spoŜywczych na lokalny rynek).
Programy realizowane były m.in. we współpracy z lokalnymi oddziałami lankijskiego Ministerstwa
Edukacji oraz rządowego Zarządu ds. Zasobów Wodnych.
Kwota całościowa i donatorzy: 3 576 562,42 PLN
Donatorzy:
• Fundacja „TVN Nie jesteś sam”
• Fundacja „POLSAT dzieciom”
• PTK Centertel/Polskie Radio
• Polska Akcja Humanitarna
Zrealizowane projekty
Nazwa projektu,
donatorzy i wartość
projektu
„Odbudowa,
rozbudowa, budowa
pięciu szkół w
Dystrykcie Ampara”

Rodzaj działania

Efekt działania

Liczba
beneficjentów

Odbudowa i
rozbudowa
zniszczonych przez
tsunami budynków
szkolnych w pięciu
szkołach

Dostęp do edukacji
na poziomie
podstawowym i
średnim dla dzieci i
młodzieŜy w 5
szkołach dystryktu
Ampara
Dostęp do
nowoczesnego
sprzętu
komputerowego i
multimedialnego dla
uczniów szkoły
Thirukkovil

Ok. 2000 uczniów
klas podstawowych i
średnich

WyposaŜenie trzech
odbudowanych szkół
w meble, sprzęt
komputerowy,
pomoce naukowe,
sprzęt muzyczny,
sportowy etc.
TVN „Nie jesteś sam”
„Polsat dzieciom”
PTK Centertel/PR
Polska Akcja
Humanitarna
PAH
3 397 518,84 PLN
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„Aktywizacja
zawodowa wdów i
kobiet samotnie
wychowujących
dzieci”

Zapewnienie
kobietom samotnie
wychowującym dzieci
mini kapitału na
rozwój działalności
zarobkowej –
dostarczenie
beneficjentkom ryŜu
oraz udostępnienie
maszyn do jego
oczyszczania;
następnie ryŜ
sprzedawany jest
detalicznie, a zysk
zasila domowe
budŜety rodzin
objętych projektem

Kobiety samotnie
Ok. 200 kobiet z
prowadzące
rejonu Nintavur i ich
gospodarstwa
rodziny
domowe uzyskały
źródło dochodu,
dzięki czemu stały się
bardziej niezaleŜne
materialnie

Polepszenie
warunków Ŝycia
dzieci w rodzinach
objętych projektem
PAH
25 974,79 PLN
„Poprawa sytuacji
wodno-sanitarnej
na terenach
wiejskich na Sri
Lance”

Instalacja pomp i
systemów dystrybucji
wody dla 3 studni
wydrąŜonych w 2006
r., w tym wieŜ
ciśnieniowych
(dystrykt Ampara:
Addalachchenai,
Thirukkovil)

Zainstalowano
pompy i systemy
wodne na studniach
łącznej wydajności
475 l/min.

Ok. 20 tys.
mieszkańców
okolicznych terenów

Mieszkańcy
okolicznych wiosek
uzyskali dostęp do
wody pitnej i
technicznej
PAH
48 682,85 PLN

F. Program pomocy w Iraku
Miejsce realizacji programu:
Misja PAH w Iraku powstała w 2003 roku. Ze względu na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa
od 2005 roku działania misji były koordynowane zdalnie z biura PAH w Warszawie za pośrednictwem
irackiego koordynatora lokalnego. Programy pomocy w Iraku objęły remonty i wyposaŜenie szkół,
budowę dwóch bazarów, a takŜe odbudowę systemów uzdatniania wody.
Opis obecnej sytuacji:
Prawie 5 lata po upadku reŜimu Saddama Husajna sytuacja w Iraku nadal nie jest stabilna. Irakijczycy
Ŝyją w ciągłym strachu, kaŜdego dnia w wyniku krwawych zamachów giną ludzie. Oprócz rosnącego
bezrobocia, poprawa infrastruktury wodnej jest ogromnym problemem, z którym muszą się zmagać
Irakijczycy. Po konflikcie w marcu/kwietniu 2003 roku sektor wodno-sanitarny w Iraku stał się jednym z
głównych obszarów pomocy humanitarnej i rozwojowej dla tego kraju. Pomimo tak ogromnych potrzeb
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poprawy infrastruktury wodnej jak teŜ pomimo przeznaczenia na ten cel duŜych środków finansowych
postępy w tym sektorze działań są wolne. Spowodowane jest to wciąŜ pogarszającą się sytuacją
bezpieczeństwa w kraju.
Opis podjętych działań i rezultaty:
W Iraku tylko nieliczne obszary wiejskie mają dostęp do bezpiecznej wody pitnej produkowanej przez
stacje uzdatniania wody (SUW). W prowincji Babil, gdzie PAH działała od roku 2003, dostęp do wody
na terenach wiejskich jest rzadkością. Dlatego teŜ, po konsultacjach z Departamentem Wody Al Hilla,
PAH zdecydowała się na realizację projektu wodnego na terenie wiejskim prowincji Babil – w regionie
Abu Garak, we wsi Said Esmail, pomimo iŜ dostęp na ten teren jest znacznie utrudniony (brak dróg
dojazdowych). W tym miejscu nie znajdowały się Ŝadne stacje uzdatniania wody, które dostarczałyby
wodę pitną mieszkańcom tego regionu, którzy korzystali z zanieczyszczonej wody płynącej w
kanałach, niebezpiecznej dla zdrowia, szczególnie dla zdrowia dzieci poniŜej 5 roku Ŝycia.
Głównym celem projektu była poprawa zaopatrzenia w wodę oraz spadek zachorowalności na
choroby przenoszone za pośrednictwem zanieczyszczonej wody.
Projekt polegał na wybudowaniu stacji uzdatniania wody, która oczyszcza wodę pobieraną
bezpośrednio z zanieczyszczonego kanału. Po uruchomieniu, SUW produkuje 50m3/h czystej,
spełniającej standardy lokalne wody. W ramach projektu, ze środków Departamentu Wody w Al Hilla,
został wybudowany równieŜ 7 km rurociąg rozprowadzający wodę po wsi Said Esmail. SUW zapewnia
stały dostęp do wody pitnej dla 3000 mieszkańców wsi, co przyczyni się do trwałego spadku chorób,
będących wynikiem oddziaływania drobnoustrojów Ŝyjących w brudnej wodzie.
Głównym partnerem w projekcie był Departament Wody w Al Hilla, który czynnie uczestniczył w
przygotowaniu projektu i jego realizacji.
Kwota całościowa na program i donatorzy: 498 364,25 PLN
Donatorzy:
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
• Polska Akcja Humanitarna
Zrealizowane projekty
Nazwa projektu,
donatorzy, wartość
projektu
„Poprawa sytuacji
wodnej i sanitarnej
poprzez budowę
Stacji Uzdatniania
Wody w prowincji
Babil w Iraku”

Rodzaj działania

Efekt działania

Liczba
beneficjentów

budowa stacji
uzdatniania wody

produkcja 50m3/h
czystej, spełniającej
standardy lokalne
wody

3000 mieszkańców
wsi Said Esmail

MSZ RP
PAH
498 364,25 PLN

G. Misja PAH w Autonomii Palestyńskiej
Miejsce realizacji programu:
Misja w Autonomii Palestyńskiej/Izraelu powstała w lipcu 2006 roku. Obszarem działania są tereny
Zachodniego Brzegu. Działalność misji skupia się na trzech sektorach: edukacja, projekty wodne i
sanitarne oraz polepszanie pozycji kobiet w społeczności lokalnej
Opis obecnej sytuacji:
Według Banku Światowego 60% ludności Zachodniego Brzegu Ŝyje poniŜej granicy ubóstwa. PKB
spadł o 9%, a dochody ludności o 30% w stosunku do roku 1999. Na mieszkańca przypadają 24m³
wody w skali roku - 30% mniej niŜ norma Światowej Organizacji Zdrowia, 1/5 populacji Zachodniego
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Brzegu ma dostęp do systemu kanalizacyjnego. Kilka największych miast posiada oczyszczalnie
ścieków, a zasoby wodne są zanieczyszczone. Odbija się to na stanie zdrowia ludności (wysoka
śmiertelność dzieci poniŜej 5 roku Ŝycia).
Opis podjętych działań i rezultaty:
W 2007 roku zrealizowano następujące projekty: w dwóch szkołach i sierocińcu w Dystrykcie Betlejem
wybudowano zbiorniki na wodę deszczową. Przy współpracy z Enviromental Education Center
zorganizowano szkolenia dla uczniów i nauczycieli z gospodarowania zasobami wodnymi i higieny
oraz emitowano reklamy edukacyjne w lokalnej telewizji, docierając do kilkudziesięciu tysięcy ludzi. W
Nubie k/Hebronu poprowadzono i podłączono kanalizację do oczyszczalni ścieków dla 121
gospodarstw domowych, z moŜliwością dołączenia kolejnych. Powstało 2711m nowej instalacji, ponad
1040 mieszkańców uzyskało dostęp do systemu kanalizacyjnego. W obozach dla uchodźców Jenin i
Askar powstało 3,5 km instalacji wodociągowej, rozbudowano infrastrukturę, 2200 budynków
znajdujących się na terenie obozu (w tym trzy szkoły) uzyskało dostęp do dowody pitnej.
Beneficjentami projektu jest 152 tys. osób, woda deszczowa gromadzona w wybudowanym zbiorniku
słuŜy do nawadniania okolicznych pól. Zajęcia plastyczne i teatralne dla 40 dzieci ze starego miasta w
Hebronie, w wieku 8 -15 lat. Alistiqlal Center for Media & Development było lokalnym partnerem oraz
współ finansowało projekt. W wiosce Bet Kahel 17 kobiet otrzymało po 3 cięŜarne kozy i 1 kozła
przechodząc szkolenie z zakresu hodowli kóz i produkcji serów. Partnerem lokalnym było Shorouq
Charitable Women’s Society, Centre for International Agricultural Development Cooperation
(CINADCO) i Negev Institute for Strategies of Peace and Development (NISPED). Źródła
finansowania projektów to MSZ RP, PAH, Izraelskie Centrum Szkoleniowe dla Współpracy
Międzynarodowej (MASHAV), ECHO. Partnerem w projektach wodnych było Palestinian Hydrology
Group (PHG).
Kwota całościowa na program i donatorzy: 2 880 871,21 PLN
Donatorzy:
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
• Departament Pomocy Humanitarnej Komisji Europejskiej (ECHO)
• Izraelskie Centrum Szkoleniowe dla Współpracy Międzynarodowej (MASHAV)
• Alistiqlal Center for Media & Development - Palestine
• Shorouq Charitable Women’s Society
• Polska Akcja Humanitarna
Zrealizowane projekty
Nazwa projektu,
donatorzy i wartość
projektu
„Rozwój
przedsiębiorczości
kobiet - Małe
Zwierzęta, DuŜa
Wartość: hodowla
zwierząt”

Rodzaj działania

Efekt działania

Liczba
beneficjentów

szkolenia z zakresu
hodowli kóz i
produkcji nabiału

nabycie wiedzy o
hodowli kóz i
produkcji mlecznej w
22 dniowym
szkoleniu

17 kobiet oraz ich
rodziny

przekazanie
beneficjentkom po 3
cięŜarne kozy i 1
koźle

moŜliwość
dodatkowego
zarobkowania,
promowanie
równouprawnienia
kobiet poprzez ich
zawodowy i
finansowy potencjał.

MSZ RP
MASHAV
Shorouq Charitable
Women’s Society
PAH
166 773,89 PLN
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„Zajęcia dla dzieci
w Hebronie”

zajęcia pozaszkolne dzieci uczestniczyły
z rysunków, ceramiki, w zajęciach
gier sportowych i
rozwijających
przedstawień
teatralnych

40 dzieci w wieku od
8 do 15 lat

budowa cystern na
wodę

194 nauczycieli oraz
uczniów z trzech
placówek
edukacyjnych

MSZ RP
PAH
62 739,34 PLN
„Polepszenie
zaopatrzenia w
wodę szkół w
Dystrykcie
Betlejem”

2 cysterny o
pojemności 120m³
oraz 1 o pojemności
150m³
zagospodarowanie
przyszkolnych
ogrodów (o łącznej
powierzchni 600m²)
60 godzin szkoleń

MSZ RP

PAH

317 780,05 PLN
„Polepszenie
warunków wodnosanitarnych w
wiosce Nuba”

szkolenia z zakresu
gospodarki wodnej,
ochrony środowiska,
rolnictwa oraz
uŜytkowania i
konserwacji stacji
uzdatniania wody
reklamy edukacyjno - 3 minutowe bloki
promocyjne
reklamowe
emitowane 3 razy
dziennie przez 1
miesiąc
załoŜenie nowej
instalacji wodnej

Podłączenie domów
do sieci kanalizacji

ECHO

506 119,90 PLN
„Poprawa
warunków wodnosanitarnych w
obozach dla
uchodźców Jenin i
Askar”

stacje uzdatniania
szarej wody (650m³
wody rocznie)

kampania
świadomościowa

powstało 3,5 km
instalacji
wodociągowej

załoŜenie 2 711 m
kanalizacji i
podłączenie ich do
oczyszczalni
ścieków.
podłączenie do
rozszerzonego
systemu 121
gospodarstw
domowych
21 godzin warsztatów
w ciągu 5 tygodni

1 040 mieszkańców
uzyskało dostęp do
systemu
kanalizacyjnego
261 mieszkańców
Nuby

rozbudowano
infrastrukturę o 30%.

2 000 beneficjentów
w obozie Jenin

200 budynków (w tym 105 000
trzy szkoły) uzyskało beneficjentów w
dostęp dowody pitnej. obozie Askar
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ECHO

kampania
świadomościowa
1 819 401,34 PLN

woda deszczowa
gromadzona w
wybudowanym
zbiorniku słuŜy do
nawadniania
okolicznych pól
22 warsztaty w
Askarze (58 godz.)
16 warsztatów w
Jeninie (42.5 godz.)

700 mieszkańców
obozów Jenin i Askar

H. Pomoc poszkodowanym w Cyklonie SIDR - Bangladesz
Miejsce realizacji programu:
Działania w ramach pomocy dla poszkodowanych w cyklonie Sidr zostały uruchomione w kilka dni po
uderzeniu cyklonu w południowo-zachodni Bangladesz.
Opis obecnej sytuacji:
15 listopada 2007 r., w południowo-zachodni Bangladesz uderzył cyklon Sidr. Wiatr wiejący z
prędkością dochodzącą do 250 km/h oraz wywołana nim kilkumetrowa fala Tsunami zmiotła z
powierzchni ziemi całe miasteczka i wsie. Poszkodowanych zostało 9 mln osób. Cyklon zniszczył 560
tys. domów i 4,5 tys. szkół. Prawie 3 miliony ludzi straciły dach nad głową, Ŝywność, ubrania,
oszczędności, dostęp do bezpiecznej wody.
Opis podjętych działań i rezultaty:
Polska Akcja Humanitarna włączyła się w pomoc dla poszkodowanych pomimo małego
zainteresowania tą tragedią w Polsce. PAH rozpoczęła zbiórkę publiczną na rzecz ofiar katastrofy oraz
nawiązała współpracę z brytyjską organizacją OXFAM GB w celu przekazania pozyskanych środków
na pomoc bezpośrednio w terenie katastrofy. Został uruchomiony dedykowany, internetowy serwis
pomocowy, a takŜe stworzony blog o sytuacji w Bangladeszu. Wspólnie z Działem Edukacji
Humanitarnej przeprowadzone zostały lekcje nt. Bangladeszu w polskich szkołach. 14 grudnia 2007r.
ponad półtora tysiąca dzieci z 17 miejscowości uczestniczyło w zajęciach poświęconych katastrofie w
Bangladeszu oraz zbudowało domki symbolizujące solidarność z ofiarami cyklonu. Powstałe domki
PAH postanowił zlicytować podczas aukcji organizowanych na targach mieszkaniowych w 2008r., a
pozyskane środki przeznaczyć na odbudowę zniszczonych domów i gospodarstw rolnych, a takŜe
zapewnienie wody pitnej najbardziej naraŜonym grupom – dzieciom, młodym matkom, inwalidom i
starcom.
Kwota całościowa na program i donatorzy:
Wydatkowanie środków pozyskanych w oparciu o zgodę MSWiA nr 145/2007 zostało przeniesione na
2008r. ze względu na fakt trwania zbiórki do 31.12.2007.

16. Program PAJACYK
Miejsce realizacji programu:
• Polska Akcja Humanitarna od roku 1998 prowadzi ogólnopolski program doŜywiania dzieci w
szkołach podstawowych, gimnazjach i świetlicach środowiskowych. Beneficjentami są dzieci, które
nie są objęte pomocą gmin, najczęściej z rejonów dotkniętych biedą strukturalną.
• Bezpośrednim miejscem realizacji programu jest placówka edukacyjna, w której codziennie
wydawane są ciepłe posiłki dla dzieci objętych programem.
• W roku 2007 program Pajacyk był prowadzony w sumie w 14 województwach, w 223 szkołach.
Opis obecnej sytuacji:
• Mimo programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie doŜywiania” i pomocy najuboŜszym
poprzez dystrybucję produktów Ŝywnościowych, nadal są środowiska, gdzie dzieci, z powodu
sztywnych kryteriów są pozostawione bez wystarczającej pomocy.
• Sytuacja taka ma miejsce zwłaszcza tam, gdzie upadły duŜe zakłady pracy, a takŜe na terenach
popegeerowskich. Stopień bezradności społecznej jest tam wysoki, a edukacja nie jest
postrzegana jako wartość.
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•

Zgodnie z zasadami zdrowego Ŝywienia uczniowie powinni codziennie jeść pełnowartościowy
ciepły posiłek. Wpływa to na zdolność do nauki, koncentracji oraz na ogólny rozwój.

Opis podjętych działań i rezultaty:
• W roku 2007 dwa razy przeprowadzono nabór placówek edukacyjnych do programu Pajacyk.
Zainteresowane szkoły i świetlice nadsyłały wnioski do Fundacji. Następnie w drodze konkursu
wybrane zostały placówki, w których program jest realizowany w cyklu roku szkolnego lub przez
drugi semestr nauki.
• I komisja – 16 stycznia 2007 – zakwalifikowano 103 placówki do doŜywiania w II semestrze r. szk.
2006/2007
• II komisja – 30 lipca 2007 zakwalifikowano 61 placówek do doŜywiania przez cały r. szk.
2007/2008.
• DoŜywianiem objęto w sumie 7863 dzieci w wieku szkolnym. Wydano 949 982 ciepłych posiłków.
• W placówkach przeprowadzono 26 kontroli finansowych połączonych z pogłębionym wywiadem z
pracownikami szkoły. Przeszkolono w tym celu wolontariuszy - trenerów Edukacji Humanitarnej
(projekt „Przyjaciel Szkoły Pajacykowej”). Dla szkół objętych programem przeprowadzono równieŜ
konkurs plastyczny, prace laureatów opublikowano w kalendarzu, wydrukowanym dzięki środkom
sponsora – firmy Philipiak Polska.
• 9 grudnia 2007 zrealizowano kolejną edycję akcji Świąteczny Stół Pajacyka, w ramach której
właściciele lokali gastronomicznych z całej Polski przekazują część utargu na realizację programu.
• We współpracy z agencją GFK Polonia zrealizowano ogólnopolskie badania niedoŜywienia dzieci
w szkołach podstawowych i gimnazjach.
• Zmodernizowano stronę www.pajacyk.pl - podstawowe narzędzie informacyjne, promocyjne i
fundraisingowe programu.
• Przeprowadzono kampanię społeczną pod hasłem „Głodne dzieci nie myślą o nauce”.
Kwota całościowa na program i donorzy:
Na realizację programu wydano: 1 816 184,36 PLN
Donorzy:
• Wpłaty osób fizycznych,
• odpis z 1%,
• zbiórki publiczne,
• licytacja w III programie PR,
• firmy bez umów,
• firmy bez rozliczeń,
• nawiązki sądowo-komornicze,
• wpłaty firm z umowami: BP Polska, AKM, SN POLIGRAFIA SP Z O.O., NESTLE POLSKA S.A.,
PRYZMAT SP. Z O.O, BANK ZACHODNI WBK, KANCELARIA CHAŁAS I WSPÓLNICY, ING
BANK POLSKI S.A, NORIS POLSKA SP. Z O.O., FUNDACJA BRE BANKU
UM.79/DAR/W/2007R, AUCHAN POLSKA SP. Z O.O., BILLBIRD SP. AKCYJNA, CARREFOUR
POLSKA SP. Z O.O., STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAH
Realizacja projektu w placówkach edukacyjnych:
Finansowanie doŜywiania w placówkach – cały rok 2007
wydatki do szkół biorących udział w programie w roku szkolnym
2006/2007
wydatki do szkół biorących udział w programie w roku szkolnym
2007/2008
razem rok 2007

1 079 363,84
zł
359 126,52
zł
1 438 490,36
zł
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17. Pomoc Uchodźcom
Miejsce realizacji programu:
Centrum Pomocy Uchodźcom PAH działa nieprzerwanie od 1993 r. Pierwsze działania CPU polegały
na zapewnianiu pomocy socjalnej i prawnej cudzoziemcom ubiegającym się o status uchodźcy w
Polsce oraz na pomocy w integracji w naszym kraju tych osób, które status uchodźcy otrzymały.
Program realizowany jest przede wszystkim na terenie miasta stołecznego Warszawa i województwa
mazowieckiego, ze względu na duŜa liczbę cudzoziemców składających wnioski i otrzymujących
status uchodźcy lub inne formy ochrony, osiedlających się na tym terenie.
Opis obecnej sytuacji:
• W 2007 r. o otrzymanie statusu uchodźcy w Polsce wystąpiło 10048 osób. Niemal 92 % spośród
nich to obywatele Federacji Rosyjskiej; w tej grupie osób dominują uciekinierzy z Czeczenii
(ponad 90 %). Drugą, co do liczebności grupą ubiegających się o status uchodźcy w Polsce
stanowią obywatele Białorusi (0,83% ogółu złoŜonych wniosków).
• W stosunku do roku ubiegłego liczba osób starających się o objęcie w Polsce ochroną wzrosła o
46,5% co wiąŜe się zapewne zarówno ze zmianami sytuacji w krajach pochodzenia (wzrost liczby
wniosków z Iraku) jak i z wejściem Polski do strefy Schengen.
• W 2007 r. status uchodźcy (Decyzją Prezesa URiC, po zmianie Szefa USC oraz Rady ds.
Uchodźców) otrzymało w Polsce 178 cudzoziemców, co stanowi 1,77 % ogółu złoŜonych w tym
okresie wniosków (w tym 165 obywateli Federacji Rosyjskiej, 4- Białorusi, 5-Iraku) a tzw. ”pobyt
tolerowany” 2910 osób (w pierwszej i drugiej instancji), co stanowi 28,96 % ogółu złoŜonych w
2007 r. wniosków (2864 FR, 18- Irak, 9- Sri Lanka).
•

Cudzoziemcy otrzymujący pozytywną decyzję w sprawie statusu uchodźcy lub „pobytu
tolerowanego”, podobnie jak w ubiegłych latach, nie są wystarczająco przygotowani do podjęcia
samodzielnego Ŝycia i pracy w Polsce; nie posiadają odpowiednich ani odpowiednio
udokumentowanych kwalifikacji zawodowych, nie znają języka polskiego ani swoich praw i
obowiązków, wychowali się w odmiennych tradycjach i kulturze a o kraju, do którego przyjechali
wiedzą niewiele. Największą trudnością z jaką muszą się zmierzyć jest samodzielne znalezienie i
wynajęcie mieszkania oraz znalezienie pracy.

•

W rezultacie po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu statusu lub „pobytu tolerowanego”
cudzoziemcy, którzy stają przed koniecznością opuszczenia ośrodka nie są przygotowani do
konfrontacji z poza-ośrodkowym światem.

•

Jak wynika z przeprowadzonego przez OBOP na zlecenie UNHCR badań dwie trzecie Polaków
sądzi, Ŝe uchodźcom powinno się umoŜliwić Ŝycie w Polsce: akceptują przyjęcie ich 'na stałe' albo
'na dłuŜszy czas'.

•

Centrum Pomocy Uchodźcom PAH od początku funkcjonowania udzieliło pomocy ponad 17 000
cudzoziemców.

Opis podjętych działań i rezultaty:
• W 2007 r. celem działania CPU była aktywizacja społeczna i zawodowa cudzoziemców
oczekujących na decyzję lub tych, którzy otrzymali status uchodźcy, tzw. ”pobyt tolerowany” lub
inną formę legalizacji pobytu w Polsce. Prowadzone były dwie świetlice (w Warszawie i w Ośrodku
dla Uchodźców w Lininie k. Góry Kalwarii), w których odbywały się spotkania integracyjne,
imprezy kulturalne i artystyczne, warsztaty zajęciowe oraz kursy języka polskiego i komputerowe
dla cudzoziemców. W zajęciach, szkoleniach, warsztatach i spotkaniach świetlicowych brało
udział łącznie 1997 cudzoziemców.
• W ramach aktywizacji społecznej część cudzoziemców oczekujących na decyzję uczestniczyło jako wolontariusze- w prowadzonych w CPU działaniach i szkoleniach takich jak: prowadzenie
portalu refugee.pl, warsztaty dziennikarskie dla wolontariuszy, przygotowanie do obchodów
Światowego Dnia uchodźcy. Najzdolniejsi absolwenci prowadzonych kursów i zajęć
przygotowujących ich do podjęcia pracy brało udział w nieodpłatnych staŜach zawodowych w
zakładach rzemieślniczych, podczas których mieli okazję pracować w kontakcie z klientami i
wykorzystywać nabyte umiejętności pod okiem opiekuna staŜy.
• Nawiązana została współpraca z pracodawcami, przeprowadzone prezentacje, szkolenia i
negocjacje, które skutkują większą wiedzą na temat moŜliwości legalnego zatrudniania
cudzoziemców, beneficjentów naszych działań.
Polska Akcja Humanitarna – raport roczny 2007
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•

•

W ramach działań CPU PAH współpracowaliśmy z Biurem Wysokiego Komisarza do spraw
Uchodźców (UNHCR), Urzędem do spraw Cudzoziemców (wcześniej Urzędem do spraw
Repatriacji i Cudzoziemców), ośrodkami dla uchodźców, Wydziałem Polityki Społecznej
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Biurem Polityki Społecznej Miasta stołecznego
Warszawa, Międzynarodową Organizacją do spraw Migracji, Helsińską Fundacją Praw człowieka,
Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Polskim
Stowarzyszeniem Edukacji Prawnej, Kliniką Praw Człowieka UW, Polskim Forum Migracyjnym,
Mazowieckim Kuratorium Oświaty i Wychowania, szkołami, do których chodzą dzieci uchodźców,
ośrodkami pomocy społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Polskim Czerwonym
KrzyŜem, Caritasem Diecezji Warszawskiej, Lubelskiej i Białostockiej, Fundacją A-Venir,
Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, WyŜszą Szkołą
Pedagogiki Specjalnej im. H. Grzegorzewskiej i wielu innymi organizacjami i instytucjami.
Nieocenioną pomocą w pracy CPU słuŜyła Agencja Reklamowa Testardo Red Cell, która nie tylko
jest autorem i wykonawcą kampanii z okazji światowego Dnia uchodźcy ale teŜ wspomagała
nasze działania własną kompetencją i czasem, biorąc udział w szkoleniach i spotkaniach
projektowych.
W ramach współpracy międzynarodowej współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami z
Włoch, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Litwy, Malty i Francji.

Kwota całościowa na program i donorzy
•
•
•
•

Dotacje 2007: 1 950 036,18 zł.
Darowizny (Przychody CPU: wpłaty i darowizny rzeczowe i usług): 115 882,00 zł.
Koszty: 1 561 270,76 zł.
W tym koszty /ogólne czyli wkład PAH: 29 066,65 zł.

Zrealizowane projekty:
Nazwa projektu,
donatorzy i
wartość projektu
1. Aktywizacja
społeczna i
zawodowa
cudzoziemców
oczekujących na
status uchodźcy

EQUAL

Rodzaj działania

1. szkolenia i
poradnictwo
prawne dla
cudzoziemców,

Efekt działania

A1. Podniesienie poziomu
wiedzy o procedurze
uchodźczej i polskich
przepisach prawnych
wśród nowoprzyjeŜdŜających
cudzoziemców,
B1. cudzoziemcy w
ośrodkach dla uchodźców
oraz w StrzeŜonym
Ośrodku dla
Cudzoziemców w
Lesznowoli otrzymali
lepszy dostęp do
indywidualnych konsultacji
i porad prawnych w
sprawach ich dotyczących.
2. prowadzenie
A 2. Poprawa społecznego
świetlic dla
funkcjonowania
cudzoziemców:
cudzoziemców.
nauka języka
Zorganizowano
polskiego, szkolenia kilkadziesiąt wydarzeń,
komputerowe,
spotkań i imprez (teatry,
szkolenia parawspólne muzykowanie,
zawodowe i
obchody polskich świąt,
zawodowe,
obchody świąt waŜnych
spotkania
dla uchodźców
integracyjne, udział (Ramadan), wspólne
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Liczba beneficjentów

A1’. w szkoleniach wzięło
udział 934
cudzoziemców.

B 1’. z indywidualnych
porad prawnych
skorzystało 151
cudzoziemców (przede
wszystkim osadzonych w
StrzeŜonym Ośrodku w
Lesznowoli).

A2’. We wspólnie
organizowanych
spotkaniach i imprezach
wzięło udział ponad 500
cudzoziemców
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w wydarzeniach
kulturalnych,
poradnictwo
psychologiczne,

MUR

3. poradnictwo
pracy dla
cudzoziemców,
pomoc w
przygotowaniu
dokumentów,
4. Pośrednictwo w
zatrudnianiu
cudzoziemców,
negocjacje z
pracodawcami,
upowszechnianie
wiedzy o moŜliwości
zatrudniania b.o.

5. spotkania i
podnoszenie
kwalifikacji
pracowników i
wolontariuszy
pracujących z
cudzoziemcami,
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gotowanie, etc.).

B 2. Przeprowadzono 11
kursów dla cudzoziemców:
nauka j. polskiego,
angielskiego, krawiectwo,
fryzjerstwo, manicure i
pedicure. zajęcia
budowlanowykończeniowe,
komputerowe (2 poziomy),
prawo jazdy kategorii D,
kurs gastronomiczny,
zajęcia kulinarne.
C 2. Uczestnicy zajęć brali
udział w wycieczkach i
wydarzeniach kulturalnych,
zwiedzali wystawy i
muzea.
A3. wszyscy beneficjenci
w projekcie mogli
korzystać z pomocy
doradcy zawodowego, w
znalezieniu pracodawcy, w
przygotowaniu
dokumentów.
A4. prowadzone były
rozmowy i negocjacje z
kierownictwem firm
poszukujących
pracowników.

B2’. w kursach łącznie
uczestniczyło 412
cudzoziemców
oczekujących na status
uchodźcy.

Zorganizowano 5
wspólnych wyjść w
których wzięło udział 43
cudzoziemców.
A.3’ udzielono ponad
600 indywidualnych
porad w sprawie pracy.

A 4’. Nawiązano
efektywny kontakt z 4.
duŜymi firmami,
zainteresowanymi
zatrudnianiem większej
liczby uchodźców.

B 4’’. 3 pracodawców
przygotowało i
przedstawiło uchodźcom
oferty pracy
zaadaptowane do
specyficznych potrzeb
beneficjentów.
A 5. Przeprowadzenie
A5’. W sześciu
cyklu 6-ciu szkoleń dla
spotkaniach wzięło udział
pracowników OPS i
ok. 90 osób:
klubów pracy dotyczących pracowników OPS oraz
klubów pracy
metod prowadzenia
skutecznego poradnictwa i działających na terenie
pośrednictwa pracy dla
Warszawy i okolic.
cudzoziemców.
B 5. przygotowana została B5’. W spotkaniu wzięło
prezentacja, adresowana
udział 17 duŜych
do potencjalnych
pracodawców.
pracodawców i osób
pracujących z
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6. organizacja
wolontariackich
staŜy zawodowych
dla cudzoziemców
oczekujących na
decyzję w sprawie
statusu uchodźcy
7. organizacja
kampanii
wizerunkowej o
uchodźcach,
budowanie
pozytywnego
wizerunku
cudzoziemców,

8. nauka języka
polskiego,

9. prowadzenie
badań w róŜnych
grupach
„interesariuszy”:
cudzoziemcy
ubiegający się o
status, uchodźcy,
pracownicy
pracujący z
uchodźcami,
wolontariusze,
pracodawcy.

10. współpraca
ponadnarodowa.
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cudzoziemcami
przedstawiająca specyfikę
tej grupy w odniesieniu do
wymagań rynku pracy.
A 6. Uzyskanie
potwierdzenia
posiadanych kwalifikacji i
umiejętności zawodowych
przez cudzoziemców
oczekujących na decyzję
w sprawie statusu.
A 7. przygotowana i
przeprowadzona została
kampania medialna:
bilbordy, plakaty, reklama
prasowa, reklama radiowa,
drobne formy (wlepki)

A8. poprawa dostępności
nauki języka polskiego
cudzoziemcom
oczekującym na status
uchodźcy
A9. przeprowadzone
zostały badania do raportu
„Audyt kompetencji i
kwalifikacji zawodowych
migrantów w procedurze
uchodźczej”.

B 9. Instytut Socjologii UW
oraz Instytut Etnologii i
Antropologii Kulturowej
UW przeprowadziły
badania na grupach
uczestników procesu
adaptacji cudzoziemców:
cudzoziemców,
pracowników
zatrudnionych do
pomagania im,
potencjalnych
pracodawców.
B 10. W partnerstwie
ASAP - międzynarodowa
wymiana doświadczeń i
kontaktów uczestniczyły
projekty z Wielkiej Brytanii,
Finlandii, Włoch, Austrii,
Litwy i Polski. Nasz
projekt został wybrany na
organizatora

A 6’. W staŜach
uczestniczyło 8
cudzoziemców.

A 7’. Zorganizowano
obchody Dnia Uchodźcy
w Warszawie, Krakowie,
Toruniu (PAH) oraz
Lublinie, Białymstoku,
Zgorzelcu (Caritas),
Poznaniu (Jeden świat) i
Białej Podlaskiej (osoba
prywatna przy
współpracy PAH).

A9’. Badania
przeprowadzono na
próbie 500
cudzoziemców.

B9’. W 2008 r.
opublikujemy zbiorcze
wyniki wszystkich badań.

B10’. W konferencji
wzięło udział ponad 200
osób (ok. 90 gości
zagranicznych).
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międzynarodowej
konferencji kończącej
współpracę
międzynarodową.
2. Projekt:
Refugee.PL 2

1.portal internetowy
www.refugee.pl

2.gazeta refugee.pl

3.biuletyn
elektroniczny
4.szkolenia dla
wolontariuszy w tym
dla uchodźców.

5.konkurs
dziennikarski,
6.Światowy Dzień
Uchodźcy.

7. Festiwal filmowy.

8. Przygotowanie
broszur
informacyjnych
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A1. portal był
aktualizowany 2 razy w
tygodniu i prowadzony w
trzech wersjach
językowych: polka,
rosyjska i angielska.
A2. wydrukowano i
rozesłano 5 tematycznych
numerów gazety, kaŜdy w
trzech podstawowych
językach (polski, rosyjski,
angielski)
A3.Raz w tygodniu
rozsyłany do
subskrybentów
A.4. Odbyły się dwa cykle
warsztatów
przygotowanych we
współpracy z GW.
B4. Wolontariusze wzięli
udział szkoleniach
organizowanych w
Niemczech, Francji i Turcji
w ramach programu
„Youth.”

A1’. W okresie
sprawozdawczym
skorzystało z niego
60216 unikatowych
gości..
A2’. Druk gazety: wersja
polska i angielska w
1500 egzemplarzach,
rosyjska- 2000 egz.

A3”. Biuletyn wysyłano
do 805 odbiorców.

A 4’. W warsztatach
wzięły udział 34
wolontariuszy, w tym 22
cudzoziemców.
Prowadzili znani
dziennikarze prasowi.
B4’. Łącznie 6
wolontariuszy
uczestniczyło w
szkoleniach za granicą..

A5. Na konkurs wpłynęło
16 prac w tym 7. od
uchodźców.
A.6. podniesienie wiedzy A6’. Obchody Dnia
polskiego społeczeństwa o Uchodźcy odbyły się w
uchodźcach.
Warszawie, Krakowie,
Toruniu, Poznaniu,
Białymstoku, Lublinie,
Górze Kalwarii i w Białej
Podlaskiej.
Przygotowana kampania
medialna. W
zorganizowanych
imprezach wzięło udział
ok. 5 tys. osób.
A.7. Pokazy 11 filmów o
A 7’. Filmy obejrzało ok.
tematyce uchodźczej
800 osób.
odbyły się w Warszawie,
Krakowie i Toruniu
A 8. Poprawa dostępu do
A 8’.wyprodukowano 8
broszur informacyjnych:
informacji o tematyce
uchodźczej i
jak przygotować Dzień
specyficznych, waŜnych
Uchodźcy, Historia
dla uchodźcy dziedzinach Polski, Ŝycie codzienne,
Ŝycia w Polsce i.
Edukacja, Pomoc
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Dom Uchodźcy

1.prowadzenie
całodobowej
placówki pobytowej
dla cudzoziemców w
trudnej sytuacji
bytowej

A1. administrowanie
placówką, prowadzenie
bieŜących napraw i
konserwacji urządzeń,

socjalna, praca, opieka
medyczna, prawo dla
uchodźców. W trzech
wersjach językowych
(polski, rosyjski,
angielski).
Ą.1’. średnio miesięcznie
w Domu Uchodźcy
mieszkało miesięcznie
25 osób, w tym 41%
dzieci 1-17 lat, 35%
kobiet, 24% męŜczyźni.
86% mieszkańców to
osoby z pobytem
tolerowanym.

B1. praca socjalna z
mieszkańcami ośrodka,
C 1. Kontakt z
zewnętrznymi instytucjami
i organizacjami,
Projekt partnerski 1.podstawowe
A1. biuro CPU czynne od
z UNHCR
poradnictwo i pomoc 9-17.00 przez 5 dni w
socjalna dla
tygodniu
cudzoziemców w
procedurze oraz
uznanych
uchodźców
B 1. podejmowanie działań
interwencyjnych w
sprawach indywidualnych i
grupowych,
C1. współpraca z
organizacjami i
instytucjami właściwymi
dla rozwiązywania
indywidualnych problemów
klientów.
2. Budowanie
A.2. Organizacja
A2’. W projektach
pozytywnego
wolontariatu: nauka języka współpracowało łącznie
wizerunku
polskiego i współpraca w
ok. 60 wolontariuszy.
uchodźców w
pozostałych projektach
społeczeństwie
Podnoszenie
1. wypracowanie
A1. Przygotowanie 2
umiejętności
metod i
broszur: Język polskizawodowych
poradnik dla nauczycieli,
przygotowanie
pracowników i
broszur
Dlaczego informatyka
wolontariuszy
informacyjnych dla
(wskazówki dla
pracujących z
osób pracujących z prowadzących zajęcia z
uchodźcami
uchodźcami)
uchodźcami.
ARCI
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18. Program Pomocy Repatriantom
Miejsce realizacji programu:
• Program Pomocy Repatriantom jest prowadzony od 2002 roku. Jest skierowany do rodzin
repatriantów, osiedlających się Polsce w oparciu o ustawę o repatriacji z 9 listopada 2000r..
• Pierwsze działania programu polegały na stałej współpracy z poszczególnymi rodzinami
repatriantów, następnie przerodziły się w działania skierowane do większych grup tej
społeczności. W roku 2007 program był realizowany w 4 województwach: mazowieckim,
dolnośląskim, małopolskim i kujawsko-pomorskim.
Opis obecnej sytuacji:
Dzięki wejściu w Ŝycie w/w ustawy osoby polskiego pochodzenia mają moŜliwość wrócić do „swojej
ojczyzny” czyli zrealizować swoje marzenie. Jednak osiedlenie się w Polsce stawia ich w zupełnie
nowej sytuacji, w odnalezieniu się w której potrzebują wsparcia. Problemy, na które napotykają to:
niewystarczająca (lub jej brak) znajomość języka polskiego, nieznajomość polskiego prawa i kultury,
trudności w załatwianiu spraw w urzędach oraz w znalezieniu odpowiedniej pracy.
Opis podjętych działań i rezultaty:
• W roku 2007 Polska Akcja Humanitarna w ramach programu zrealizowała trzy grupy działań.
• Pierwsza grupa była skierowana do całej społeczności repatriantów i były to kursy języka
polskiego, angielskiego i komputerowe, doradztwo społeczno-prawne i psychologiczne, spotkania
przybliŜające polską historię i kulturę, spotkania integracyjne oraz pomoc rzeczowa.
• Druga grupa to działania skierowane do kobiet, mające na celu podniesienie ich konkurencyjności
na polskim rynku pracy oraz prowadzące do rozwoju osobistego. Repatriantki skorzystały z:
kursów języka polskiego, angielskiego i komputerowo-internetowych, zajęć z twórczego pisania,
spotkań poświęconych kwestiom społeczno-prawnym, zawodowym, psychologicznym i
historyczno-kulturowym, spotkań grupy wsparcia, doradztwa prawnego i zawodowego,
specjalistycznych kursów zawodowych oraz warsztatów rozwoju osobistego.
• Trzecia grupa działań skierowana była do młodzieŜy. Były to zajęcia z języka polskiego i
angielskiego wyrównujące róŜnice programowe wynikające ze zmiany szkoły po przyjeździe do
Polski.
• Dzięki w/w działaniom repatrianci podnieśli poziom znajomości języka polskiego i angielskiego
oraz umiejętność obsługi programów komputerowych. Zdobyli wiedzę i umiejętności przydatne do
załatwiania swoich spraw, szczególnie wynikających z osiedlenia się w Polsce. PrzybliŜyli sobie
polską historię i kulturę, rozszerzyli swoją siatkę społeczną, podnieśli lub rozwinęli swoje
kompetencje zawodowe, co wpłynęło na ich lepszą sytuację na rynku pracy.
Kwota całościowa na program i donorzy: 365 418,23 zł
Donorzy:
• MPiPS
• PAH
Zrealizowane projekty
Nazwa projektu,
Rodzaj działania
donatorzy i wartość
projektu
Aktywizacja zawodowa
1. kursy języka
repatriantek na rynku pracy polskiego
w Polsce,

MPiPS i PAH,

357 561,48 zł

Efekt działania

Liczba
beneficjentów

1. 142 godz. zajęć

1. 5

2. kursy języka
angielskiego

2. 1 184 godz. zajęć

2. 32

3. spotkania
adaptacyjnozawodowe
4. grupa wsparcia

3. 10 spotkań = 41
godz.

3. 34

4. 40 godz. zajęć

4. 11

5. 195 godz.
doradztwa

5. 38

5. doradztwo prawne
Polska Akcja Humanitarna – raport roczny 2007

29

6. doradztwo
zawodowe
7. specjalistyczne
kursy zawodowe
8. publikacja materiału
„Twórcze pisanie”
9. wydanie poradnika
dla repatriantów
„Polska dla Ciebie”
Kursy języka polskiego w
Warszawie i Wrocławiu,

PAH,
2 043,34 zł

Angielski dla młodzieŜy,

PAH,
837,5

Zajęcia z języka
polskiego dla
dorosłych:
1. grupa łączona
2. grupa podstawowa
3. grupa
średniozaawansowana
4. grupa
zaawansowana
5. zajęcia z języka
polskiego dla
młodzieŜy
1. zajęcia z języka
angielskiego - poziom
średniozaawansowany
i zaawansowany
2. zajęcia z języka
angielskiego – poziom
podstawowy
Wizyty w muzeach i
zwiedzanie miasta
Krakowa

BliŜej Krakowa, bliŜej
Polski,
PAH,
21,26 zł
Wyrównywanie szans
1. kursy języka
edukacyjnych,
angielskiego w
Krakowie i Małopolsce

21,26 zł

Wsparcie i integracja,

6. 27
7. 47
8. 158

9. opracowanie III
edycji poradnika
(aktualizacja i
rozszerzenie)

9. 0 - kolportaŜ
jest przewidziany
na 2008 r.

1. 98 godz.
2. 36,5 godz.
3. 23,25 godz.

1. 16
2. 13
3. 11

4. 7,5 godz.

4. 4

5. 20 godz.

5. 1

1. 75,5 godz.

1. 2

2. 11 godz.

2. 1

4 wyjścia do muzeum 36
połączone ze
zwiedzaniem miasta
1. pozyskanie
rocznych kursów w
15 szkołach
językowych
2. spotkania 2
wolontariuszy z 2
repatriantami

1. 65

2. kursy komputerowe
1. Organizacja wyjść
1. 20 wyjść
na spektakle teatralne,
koncerty i seanse
filmowe
2. Organizacja
2. 2 przedstawienia
przedstawień dla
repatriantów w Domu
Pomocy Społecznej w
Krakowie

2. 2
1. 80

1. doradztwo
psychologiczne w
Krakowie

1. 1

PAH,

21,26 zł
Spotkania z kulturą, PAH,

6. 192 godz.
doradztwa
7. 4 010 godz.
kursów
8. 1 000 egz.

PAH,
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1. prowadzenie
doradztwa dla 1
osoby przez kilka
miesięcy
2. 169 godz.
doradztwa

2. 35
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4 503,01 zł

Warsztaty rozwoju
osobistego,
PAH,
409,12 zł

2. doradztwo
społeczno-prawne w
Warszawie
3. kolportaŜ poradnika
dla repatriantów
„Polska dla Ciebie”

2. 36

3. przekazanie 235
poradników

3. 661 (osoby
zawodowo
zajmujące się
repatriacją, osoby
chcące
repatriować się,
repatrianci i ich
rodziny, studenci,
wolontariusze,
pracownicy
naukowi)
4. pomoc rzeczowa
4.przekazanie ubrań i 4. 120
Ŝywności
5. organizacja spotkań 5. 1 spotkanie
5. 85
integracyjnych noworoczne
noworocznych
Zajęcia: integracyjne; 16 godzin warsztatów 7 repatriantek
nt. komunikacji; etc.,

19. Edukacja Humanitarna

Miejsce realizacji programu:
Polska oraz Senegal, Gwinea, Burkina Faso, Mozambik, Uganda i Zambia (projekt GLEN).
Opis obecnej sytuacji:
• KaŜdy z nas – niezaleŜnie od wieku i zamoŜności – moŜe i powinien pomagać. WaŜne jest, by
pomagać mądrze – nie szkodząc i mając na uwadze godność innych osób.
• Polska Akcja Humanitarna od początku swojego istnienia prowadzi działania z zakresu edukacji
humanitarnej.
• Zadaniem edukacji humanitarnej jest pokazanie sposobów działania na rzecz potrzebujących –
tych w naszym najbliŜszym otoczeniu oraz tych Ŝyjących w odległych częściach świata. Realizując
projekty edukacyjne PAH zapobiega nietolerancji, ksenofobii, rasizmowi i innym uprzedzeniom
oraz kształtuje gotowość do niesienia pomocy w sposób przemyślany i odpowiedzialny. Pomaga
teŜ zrozumieć otaczający świat oraz współzaleŜności łączące Polaków z innymi regionami świata.
Z oferty edukacyjnej PAH korzystają uczniowie, nauczyciele, szkoły i wolontariusze.
Opis podjętych działań i rezultaty:
Projekty:
A) Szkoła Humanitarna
•

•

Ideą tego projektu jest przekonanie, Ŝe młodzi ludzie mogą aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu
postaw społecznych w swoim najbliŜszym otoczeniu. Projekt opiera się na ścisłej współpracy
uczniów, nauczycieli oraz wolontariuszy Edukacji Humanitarnej. Uczniowie otrzymają do wyboru
szereg zadań o charakterze edukacyjnym i charytatywnym, które realizują w swoich szkołach.
Dzięki temu poznają kluczowe pojęcia z zakresu praw człowieka oraz rolę, jaką te prawa
odgrywają w Ŝyciu kaŜdego z nas. Ponadto nabywają umiejętność pomagania ludziom w
potrzebie, przy jednoczesnym poszanowaniu godności oraz wzbudzania empatii i solidarności z
tymi, którzy potrzebują wsparcia.
W 2007 roku miała miejsce kolejna juŜ edycja projektu. Wzięło w nim udział 15 szkół z całej
Polski, tytuł Szkoły Humanitarnej, otrzymało 10 szkół.
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B) Szkoła Globalna
•

•
•
•

Celem tego projektu jest stworzenie w 6 krajach europejskich aktywnej sieci szkół działających na
rzecz zmniejszenia globalnego ubóstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie liczby
nauczycieli, którzy doceniają wagę spraw rozwojowych i włączają je do prowadzonych przez
siebie zajęć, jak równieŜ zwiększenie świadomości uczniów z zakresie współzaleŜności łączących
mieszkańców Europy z krajami Globalnego Południa. Dotyczy to zarówno wpływu, jaki uczniowie
mają na świat, ale takŜe wpływu, jaki ludzie na świecie mają na mieszkańców Europy. Głównym
problemami, na które stara się odpowiedzieć projekt są: zmiany klimatyczne, prawa człowieka
oraz zagadnienie sprawiedliwego handlu. Zwiększenie liczby szkół, które dzięki swojemu działaniu
przyczyni się do zrównowaŜonego rozwoju, a zmiany, które zachodzą dzięki projektowi będą mieć
wpływ na funkcjonowanie świata.
W 2007 r. w projekcie uczestniczyło 50 szkół, a 7 zdobyło tytuł Szkoły Globalnej.
Partnerzy projektu: ActionAid (Wielka Brytania), People in Need (Republika Czeska), Sudwind
(Austria), WeltHaus (Austria), Kopin (Malta), People in Peril (Słowacja),
Actionaid (Tajlandia).

C) Modnie i etycznie
•

•

•

„Modnie i etycznie” to międzynarodowy projekt edukacyjny realizowany od lipca 2007 r.. Jego
celem jest wprowadzenie tematyki praw pracowniczych w przemyśle odzieŜowym do szkół
ponadgimnazjalnych, policealnych i wyŜszych mających kontakt z tymi zagadnieniami (np. szkoły
projektowania ubioru, szkoły handlowe).
W ramach projektu została przygotowana i zaprezentowana w pięciu miastach Polski wystawa
zdjęć ilustrująca warunki Ŝycia i pracy pracowników i pracownic fabryk odzieŜowych. Wystawie
towarzyszyły warsztaty oraz pokaz filmu. Przetłumaczone, opracowane i wydane zostały takŜe
cztery publikacje - specjalne wydanie pisma „Pomagamy” oraz trzy raporty. Powstały pakiety
szkoleniowe obejmujące scenariusz zajęć i materiały pomocnicze. Uruchomiona została strona
internetowa projektu www.modnieietycznie.pl oraz przeprowadzone zostały liczne prezentacje
projektu.
Partnerzy projektu: SudWind (Austria), Labour Behind the Labels (Wielka Brytania) oraz Schone
Kleren Kampagne (Holandia).

D) PeaceXchange – dialog dla pokoju
•

•

•

Celem tego międzynarodowego projektu jest prezentacja technik i metod pokojowego
rozwiązywania konfliktów wypracowanych w krajach Południa, przybliŜenie rzeczywistości krajów
Afryki, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu oraz wychowanie dla pokoju poprzez spotkanie z
drugim człowiekiem. Prezentowane w ramach projektu róŜne strategie rozwiązywania konfliktów
stają się jednocześnie bezpośrednim i silnym doświadczeniem uczestników warsztatów
teatralnych, muzycznych oraz sportowych. Poprzez uczestnictwo w tym projekcie młodzi ludzie
poznają róŜne sposoby rozwiązywania konfliktów oraz uczą się pokojowego współistnienia.
W 2007 r. odbyło się pięć warsztatów muzycznych dla młodzieŜy, w których wzięło udział ponad
100 osób. Uczestnicy mieli okazję poznać rzeczywistość krajów Południa (Angola, Brazylia) oraz
nauczyć się stosować muzykę (rap) jako jedną z metod pokojowego rozwiązywania konfliktów.
Ponadto przeprowadzony został konkurs muzyczny, którego zwycięzcy (4 osoby) wzięli udział w
tygodniowych warsztatach w Berlinie oraz nagrali płytę z własnymi utworami wraz uczestnikami
projektu z innych europejskich krajów.
Partnerzy projektu: Weltfriedensdienst e.V (Niemcy), Austrian Study Center for Peace and Conflict
Resolution (Austria), People In Need (Czechy)

E) Sieć Trenerów Wolontariuszy
•

Trenerzy PAH to wolontariusze przeszkoleni i przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieŜą. Sieć
trenerów – wolontariuszy działa od 1999 roku. Na zaproszenie szkół prowadzą oni w czasie lekcji
lub w ramach zajęć dodatkowych warsztaty na temat tolerancji, praw człowieka, wolontariatu,
pomocy uchodźcom, pomocy humanitarnej oraz zagadnień globalnych. Aktywne metody
wykorzystywane podczas zajęć skłaniają uczniów do samodzielnego myślenia i wyciągania
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•

własnych wniosków. Ponadto uczniowie mają okazję zapoznać się z tematyką nie co dzień w
szkole poruszaną.
PAH prowadzi szkolenia metodyczne i tematyczne dla trenerów - wolontariuszy, pomaga w
przygotowaniu zajęć, dostarcza materiały potrzebne do ich przeprowadzenia oraz koordynuje
współpracę szkół z trenerami - wolontariuszami.

F) GLEN (Global Education Network of Young Europeans)
•

•

•

•

Niewiele osób w Polsce miało okazję osobiście poznać realia Ŝycia codziennego w krajach
Południa. Większość wyobraŜeń o krajach rozwijających ma swoje źródło w przekazach mediów,
które często pokazują globalne Południe w sposób jednostronny i uproszczony. Skutkiem tego jest
funkcjonowanie wśród polskiego społeczeństwa wielu błędnych stereotypów na temat jego
mieszkańców oraz brak zrozumienia przyczyn nierównomiernego rozwoju globalnego, sensu
pracy rozwojowej i wzajemnych współzaleŜności między Północą a Południem. Celem projektu
GLEN jest stworzenie młodym ludziom moŜliwości poznania realiów Ŝycia w krajach Południa
poprzez odbycie trzymiesięcznych staŜy wolontariackich w lokalnych organizacjach. Uczestnicy
projektu, po powrocie do Polski, dzielą się innymi zdobytą wiedzą i doświadczeniem poprzez
włączenie się w działania realizowane przez PAH.
W 2007 r. sześciu wolontariuszy odbyło trzymiesięczne staŜe w krajach Południa – w Senegalu,
Gwinei, Burkina Faso, Mozambiku, Ugandzie i Zambii. Przed wyjazdem uczestniczyli w dwóch
seminariach przygotowujących ich do realizacji projektu oraz prowadzenia zajęć w edukacji
globalnej. Po powrocie zaangaŜowali się w działania Edukacji Humanitarnej, m.in. poprzez pisanie
tekstów do pisma „Pomagamy” i do ksiąŜki jubileuszowej z okazji 15-lecia PAH. Przygotowywana
jest równieŜ wystawa zdjęć.
Dodatkowo w ramach projektu GLEN polscy działacze edukacji globalnej mieli okazję wziąć udział
w trzech europejskich seminariach podnoszących kwalifikacje w prowadzeniu zajęć z tego
zakresu. Przedstawicielka Polskiej Akcji Humanitarnej została zaproszona do wzięcia udziału w
misji ewaluacyjnej projektów zorganizowanej przez francuskiego partnera GLEN.
Partnerzy projektu: ASA Programm InWEnt (Niemcy), INEX –SDA (Republika Czeska), GLEN
Latvia (Łotwa), Tabita (Słowacja), AKU (Estonia), HUN-IDA (Węgry), Kolping (Litwa), Horizont
3000, BECI (Francja), Third World Group (Malta), Slovene Philanthropy (Słowenia)

Kampanie i akcje:
A) Afrykamera
•

•

W kwietniu w Krakowie odbył się cykl imprez edukacyjnych w ramach Festiwalu Filmów
Afrykańskich „Afrykamera”. Partnerami akcji było Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa
Międzynarodowego UJ, Samorząd Studentów UJ i Fundacja Studentów i Absolwentów UJ
„Bratniak”.
Celem akcji było kształtowanie pozytywnego i złoŜonego obrazu Afryki, a przez to próba
zwalczania negatywnych stereotypów w stosunku do Afrykańczyków. W ramach „Afrykamery”
odbyły się: konferencja naukowa: „RóŜne oblicza Afryki”, warsztaty, pokazy slajdów i koncerty.

B) Eurizons - Europejska Kampania na rzecz Globalnej Odpowiedzialności
•

Ta jedyna w swoim rodzaju mobilna kampania miała na celu podniesienie świadomości i poziomu
wiedzy społeczeństwa europejskiego o krajach Południa, w szczególności zagadnień związanych
z Milenijnymi Celami Rozwoju. Na przełomie sierpnia i września 2007 roku grupa kilkudziesięciu
młodych ludzi z całej Europy podróŜowała autostopem z Rygi do Brukseli biorąc aktywny udział w
wydarzeniach kulturalnych, zorganizowanych wcześniej w wyznaczonych europejskich miastach.
Celem podróŜy była siedziba Parlamentu Europejskiego, gdzie odbyła się dyskusja z
parlamentarzystami na temat polityki Unii Europejskiej dotyczącej realizacji Milenijnych Celów
Rozwoju. Polska część projektu koordynowana przez krakowskie biuro PAH obejmowała: zajęcia
dla dzieci i młodzieŜy w Galerii Kazimierz w Krakowie, debatę pt. "Jak mówić/pisać o krajach
Południa, aby nie powielać negatywnych stereotypów", z udziałem dziennikarzy, naukowców i
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz miasteczko namiotowe i koncerty na Rynku
Głównym w Krakowie. Polska część projektu została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta
Miasta Krakowa.
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•

Kampania była finansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Europe for
Citizens Partnerzy: ASA Programm InWEnt (Niemcy), GLEN Latvia (Łotwa), INEX – Association
for Voluntary Activities (INEX-SDA) (Czechy), GeCo and Africation (Francja), Tabita i People in
Peril Association (Słowacja)

C) Dni Przeciwko Rasizmowi
•

•

W marcu 2007 r. Krakowskie Biuro PAH zorganizowało cykl imprez w ramach corocznych
obchodów Dni Przeciwko Rasizmowi, ustanowionych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.. Celem
akcji było zainteresowanie szerokiego kręgu odbiorców problematyką ksenofobii, uprzedzeń,
stereotypów, jak równieŜ kształtowanie wśród krakowskiej młodzieŜy pozytywnych postaw w
stosunku do ludzi o odmiennym kolorze skóry, religii i przekonaniach. Odbyły się następujące
wydarzenia: koncert "Reggae Przeciwko Rasizmowi, warsztaty oraz pokaz filmów o tematyce
antyrasistowskiej, dyskusja panelowa dotycząca tematyki dyskryminacji. Ponadto w krakowskich
szkołach gimnazjalnych i średnich poprowadzone zostały warsztaty o tematyce związanej z
tolerancją oraz z poszanowaniem godności człowieka.
Partnerzy akcji: Małopolski Zespół Edukacyjny Amnesty International, Stowarzyszenie Manko,
Fundacja Kultury Chrześcijańskiej "Znak" oraz Stowarzyszenie Nigdy Więcej.

D) Toruńskie Dni Uchodźcy
•

•

W ramach corocznej imprezy organizowanej w Toruniu w celu przybliŜenia mieszkańcom tematyki
uchodźczej Polska Akcja Humanitarna zorganizowała w czerwcu 2007 r. Wielki Piknik Rodzinny,
w trakcie którego miały miejsce wystawa, konkursy, działania i występy artystyczne oraz
wieczorny koncert. Odbył się takŜe pokaz filmów oraz wystawa fotografii.
Projekt był finansowany przez Urząd Miasta Torunia

E) Zbieram Wodę
•

Kilkadziesiąt szkół z całej Polski włączyło się aktywnie w prowadzoną przez PAH kampanię wodną
„Zbieram Wodę”. W szkołach przeprowadzona została akcja informacyjna, odbyły się zajęcia
prowadzone przez nauczycieli oraz trenerów – wolontariuszy PAH. Szkoły prowadziły takŜe
dystrybucję kropli i opaski, z których dochód przeznaczony został na projekty wodne realizowane
przez PAH.

F) STAND UP przeciwko ubóstwu
•

17 października Polska Akcja Humanitarna z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem
zorganizowała happening na Rynku Głównym w Krakowie "STAND UP przeciwko ubóstwu". Był to
wkład PAH w ogólnoświatową kampanię "Stand Up Against Poverty and Unequality". Celem akcji
było zwrócenie uwagi, nie tylko uczestników akcji, ale wszystkich Polaków na problem ubóstwa i
nierówności społecznych na świecie.

Inne
A) Szkolenia dla Nauczycieli
• W 2007 r. Polska Akcja Humanitarna przeprowadziła kilkanaście szkoleń nauczycieli z zakresu
edukacji humanitarnej i globalnej. Szkolenia odbywały się zarówno w ramach realizowanych
projektów (Szkoła Humanitarna, Szkoła Globalna), jak i niezaleŜnie od nich. NajwaŜniejszym
wydarzeniem była Letnia Szkoła Edukacji Globalnej – cykl warsztatów z zakresu edukacji
globalnej, w którym wzięło udział 14 nauczycielek z województwa mazowieckiego. Projekt był
finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Fundacji
J&S Pro Bono Poloniae.
B) Pomagamy
• Od 1999 r. PAH wydaje pismo „Pomagamy” – magazyn dla młodzieŜy poświęcony zagadnieniom
humanitarnym i globalnym. „Pomagamy” wypełnia lukę na rynku polskich czasopism podchodząc
do tematyki humanitarnej w sposób kompleksowy i systematyczny, oferując swoim czytelnikom
róŜnorodność tematów i sposobów ich przedstawienia. Do współpracy zaproszeni są wszyscy
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•
•

zainteresowani problematyką humanitarną – zarówno ci, którzy mieli okazję zweryfikować swoje
wyobraŜenia o krajach Południa podczas podróŜy, misji, realizacji projektów, jak równieŜ ci, którzy
tworzą swój oraz Południa na podstawie lektur, obejrzanych filmów, wiadomości przekazywanych
przez media.
Pismo tworzone jest przez wolontariuszy dla tych, którzy są lub chcą zostać wolontariuszami.
Istnieje w wersji papierowej oraz elektronicznej: www.pomagamy.pl. W 2007 roku ukazały się trzy
numery pisma.
Wydanie kolejnych numerów pisma sfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

C) Wydanie ksiąŜki "Baśnie Cygańskie. Romane Paramisia"
• W roku 2007 miała miejsce realizacja projektu wydawniczego realizowanego przez Biuro
Regionalne PAH w Krakowie. "Baśnie Cygańskie. Romane Paramisia" to pierwsza ksiąŜka z
cygańskimi bajkami, które moŜna przeczytać zarówno w języku polskim, jak i w języku Romów
wywodzących się z Karpat - Bergitka Roma.
• Projekt miał na celu integrację środowiska romskiego i polskiego oraz pogłębienie wśród Polaków
wiedzy na temat kultury romskiej. Tradycja przekazywana jest ustnie z pokolenia na pokolenia i
kaŜda publikacja w języku romskim jest niezwykle rzadka i cenna. Publikacja ma takŜe słuŜyć
lepszej integracji Polaków i Romów, a takŜe utrwaleniu języka romskiego w wersji pisanej. KsiąŜka
była dystrybuowana w środowiskach romskich, wśród asystentów romskich w szkołach, w
świetlicach oraz w ramach stowarzyszeń romskich.
• Projekt był finansowany przez Philip Morris Polska S.A.
Kwota całościowa i donatorzy: 561 583,32 PLN
Donatorzy:
Komisja Europejska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Gmina Miasta Torunia
Urząd Miasta Torunia
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Fundacja Pro Bono Poloniae
Fundacja „Fundusz Współpracy”
Fundacja Pro Publico Bono
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Philip Morris Polska S.A.
REPORTER Sp. z o.o.
Polska Akcja Humanitarna
Nazwa
i
wartość
projektu
Szkoła Humanitarna
33 773,89 PLN

Szkoła Globalna
68 870,96 PLN

Donatorzy

Rodzaj działań

Gmina
Miasta
Torunia,
Fundacja Pro
Publico Bono,
Polska Akcja
Humanitarna

- szkolenia dla
nauczycieli
- zajęcia dla uczniów
- opracowanie
materiałów
edukacyjnych
- strona internetowa
- opracowanie pakietu
informacyjnego oraz
materiałów
edukacyjnych dla
szkół,
- przygotowywanie i
rozesłanie biuletynów
elektronicznych dla
szkół,
- prowadzenie

Komisja Europejska,
Polska Akcja
Humanitarna
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Liczba
beneficjentów
15 szkół
20 nauczycieli
1350 uczniów

- 50 szkół
- 150 nauczycieli
- 4500 uczniów
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międzynarodowych
czatów tematycznych
dla uczniów
- szkolenia dla
nauczycieli
- zajęcia dla uczniów
- strona internetowa
Modnie i etycznie
69 842,79 PLN

Komisja Europejska
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP

- przygotowanie
wystawy zdjęć
- tłumaczenie,
opracowanie i wydanie
publikacji
- opracowanie
materiałów
edukacyjnych
- promocja projektu
- strona internetowa

- 25 nauczycieli
- 1500 studentów,
wolontariuszy i
osób
indywidualnych

PeaceXchange –
dialog dla pokoju
10 00,48 PLN

Komisja Europejska,
Polska Akcja
Humanitarna

- warsztaty dla
młodzieŜy
- konkurs muzyczny
- płyta z utworami (hip
hop)
- strona internetowa

- 120 uczniów

GLEN (Global
Education Network of
Young Europeans)

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP,
ASA Programm
InWEnt (Niemcy

- 6 wolonatriuszy
- 6 lokalnych
organizacji w
krajach Południa

Sieć trenerów –
wolontariuszy
126 956,89 PLN

Ministerstwo Pracy I
Polityki Społecznej
Urząd Miasta
Stołecznego
Warszawy
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

- seminaria dla
wolontariuszy
- 6 projektów w krajach
Południa
- artykuły do pisma
„Pomagamy”
- szkolenia dla
wolontariuszy
- zajęcia dla uczniów
- materiały edukacyjne

63 wolontariuszy
30 szkół
3600 uczniów

.
20. Działania PR
Celem działań Działu PR Fundacji było wspomaganie jej działań programowych i projektowych
poprzez działania promocyjne. Wsparciem objęte zostały programy Pajacyk, dział uchodźców, dział
misji, Edukacja Humanitarna. Działania realizowane były na terenie całego kraju i skierowane do
róŜnych grup społecznych, dziennikarzy, polityków. Dział PR współpracował z mediami dzięki którym
mógł dotrzeć z informacją do wszystkich grup społecznych.
Dzięki intensywnemu nagłaśnianiu kampanii społeczeństwo moŜe się dowiedzieć, jakie działania
programowe i projektowe realizuje PAH. Dzięki temu docieramy do duŜej liczby potencjalnych i
obecnych darczyńców, a takŜe osób, które zainteresowane są poruszaną przez nas tematyką. W
przypadku Kampanii Darfur oraz Ubóstwo są to jedne z bardzo nielicznych dostępnych informacji na
ten temat w ogóle.
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Opis podjętych działań i rezultaty
Kampanie:
• 1% - wypracowana został komunikacja oraz Visual Kampanii w oparciu o programy stałe PAH
przez Dział PR oraz współpracującego grafika, przygotowane zostały layouty prasowe, kreacje
internetowe oraz pocztówki. Kampania obejmowała, zakup powierzchni reklamowej w prasie,
dystrybucje kartek pocztowych, pozyskiwanie powierzchni reklamowej w Internecie
• Pajacyk – layouty prasowe, kreacje internetowe, spot telewizyjny.
• Dzień Uchodźcy – layouty prasowe, kreacje internetowe, pocztówki, wlepki, koszulki, ulotki,
bilboardy i plakaty.
• Darfur - pracowaliśmy z Gazeta i TOK FM – akcja informacyjna plus ile kasy
• Woda – layouty prasowe, kreacje internetowe, pocztówki, wlepki, ulotka, plakaty, spot radiowy i
telewizyjny.
• Ubóstwo – kreacje internetowe, pocztówki, stronę internetową ubostwo.pl, ulotkę, film na youtube.
Kampania realizowana była jako kontynuacja działań podjętych w ramach projektu
współfinansowanego przez Presidency Fund w pierwszej połowie roku
Akcje:
• Koncert na Darfur przygotowany wspólnie ze studentami UW w klubie CDQ
• Forum MSZ
• Impreza kulturalna Kontynent Warszawa zorganizowana na Nowym Świecie
• Bangladesz
• Świąteczny Stół Pajacyka
• Szkolenie dotyczące EPAs – projekt Presidency Fund
Zrealizowane projekty:
działanie

Nazwa programu,
na rzecz, którego
było realizowane

efekt

woda

misje






pajacyk

pajacyk

Wpłaty na konto: 113
136,85 zł
50tys kartek oraz 50
tys. wlepek w ponad
200 lokalach
gastronomicznych na
terenie całego kraju
ok. 20 informacji
pojawiło się w prasie
TV i radio o kampanii

Wpłata na konto: 435
002,61 zł

Współpracy z kim i na czym
polegała: darowizny
finansowe, rzeczowe, usług +
kwota
 kreacja Testardo Red Cell
 powierzchnia reklamowa
dom mediowy ZenithMedia,
 dystrybucja wlepek i
pocztówek – ArboMedia
 spot TV – Odeon
 spot radiowy – Cafe Ole
 Stora Enso – papier na
plakaty
finansowanie druku
pocztówek - MSZ





Dzień Uchodźcy

Dział Uchodźców

ubóstwo

Projekt realizowany
ze środków
Presidency Fund
oraz działania
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odsłon filmu na
youtube.com: 91196
2060 podpisów pod
petycją





kreacja DDB,
powierzchnia reklamowa
dom mediowy ZenithMedia,
operatorzy sieci
komórkowych - specjalny nr
sms
TVP nieodpłatny czas
reklamowy.
kreacja Testardo Red Cell
powierzchnia reklamowa
Dom Mediowy ZenithMedia,
kreacja – DDB
strona internetowa – 4n
ulotka informacyjna – MSZ
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1%

edukacyjne
Cele statutowe PAH

Darfur

Misja PAH w
Sudanie (Darfur)

Koncert na Darfur

Misja PAH w
Sudanie (Darfur)

Forum MSZ

Cele statutowe PAH
– działania
wizerunkowe

CAŁY ŚWIAT W
WARSZAWIE Wielokulturowe
Warszawskie
Street Party

Cele statutowe PAH
– działania
wizerunkowe

Bangladesz

Pomoc
natychmiastowa Bangladesz
pajacyk

Świąteczny Stół
Pajacyka

Wplata na konto: 657
566,29 zł
 Wpłata na konto: 208
759,77 zł
 13 wejść prasa radio i
tv
Ok. 200 uczestników
koncertu, dochód ze
sprzedaŜy biletów wyniósł
1300 zł
Przedstawienie działań
PAH na misjach
zagranicznych oraz
związanych z pomocą
humanitarna i rozwojową
odwiedzającym Forum –
mieszkańcy Warszawy
Pozyskiwanie środków na
budową studni
Przedstawienie działań
PAH na misjach
zagranicznych oraz
związanych z pomocą
humanitarna i rozwojową
odwiedzającym imprezę –
mieszkańcy Warszawy
Wpłata na konto: 10
969,12 zł



Wpłata na konto: 48
184,68 zł
184 restauracje oraz
sieć restauracji Pizza
Hut z całej Polski
zaangaŜowane w akcję

Gazeta Wyborcza, Tok FM –
partner akcji; informacje

Zarząd Samorządu Studentów
UW

DWR MSZ – udostępnienie
stanowiska na Forum,
zaproszenie do panelu
dyskusyjnego w charakterze
ekspertów

Portal kontynent Warszawa –
www.kontynent.waw.pl –
zaproszenie do imprezy,
udostępnienie miejsca
wystawowego

Karate Kidz – strona
www.pah.org.pl/bangladesz








Szkolenie EPAs

Projekt realizowany
ze środków
Presidency Fund
oraz działania
edukacyjne
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18 osób z organizacji
pozarządowych,
ministerstw, środowisk
akademickich wzięło udział
w szkoleniu. Kontakty są
nadal podtrzymywane i
wykorzystywane w innych
działaniach PAH
związanych z polityka
rozwojową




Lokale które przyłączyły się
do akcji
Radio Eska – konferencja
prasowa
Wytwórnia Gosi
Andrzejewicz- My Music
Tok Fm - licytacja
Allegro
Papaya Group – obsługa
PR akcji
Radio Kraków Małopolska licytacje
Klon/Jawor – udostępnienie
sali
Seatini – wiedza ekspercka
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21. Pozyskiwanie funduszy:
W 2007 r. PAH poszukiwała nowych partnerów komercyjnych oraz kontynuowała współpracę
nawiązaną w ubiegłych latach z firmami komercyjnymi w celu pozyskania darowizn rzeczowych,
w formie usług oraz pienięŜnych pienięŜnej (wpłata jednorazowa, regularne wpłaty
miesięczne/kwartalne, procent od sprzedaŜy lub obrotu, dystrybucja dedykowanego gadŜetu, itp.);
programów lojalnościowych; payrollu oraz reklam na witrynie www.pajacyk.pl.
Fundacja kontynuowała równieŜ formy współpracy z darczyńcami indywidualnymi stworzone w latach
ubiegłych: wpłaty na konto; przekazanie 1% podatku; wpłaty kartą płatniczą/kredytową przez stronę
internetową www.pah.org.pl; Przelew24 w Banku zachodnim WBK; wpłaty za pośrednictwem sieci
Moje Rachunki; zamówienie Karty Kredytowej „Pajacyk” emitowanej przez Bank Zachodni WBK;
udział w programach lojalnościowych oraz korzystanie z usług firm – Partnerów PAH; umieszczenie
baneru z linkiem do Pajacyka na prywatnych stronach darczyńców.

PROGRAM

Firmy pozyskane

PAH - ogółne









Active24
agencja kreatywna 4n
Infor Training
Malerwerkstätte Otto Hirsch Sp. z
o.o.
VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.
Web Power
White & Case
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Firmy, kontynuacja z lat
poprzednich


















Agencja Kreatywna Cookie
Bank BPH S.A.
DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
EXPOCARDSET
F-SECURE
Gemius S.A.
Instytut Monitorowania Mediów
KONTEKST S.C. A WOLSKI
LexisNexis
L’Oreal Polska Sp. z o.o.
Magprojekt
Merida sp. z o.o.
Orange
Portal praca.pl
UPS
Wiktorio
Zenithmedia
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Program
Pajacyk

































1st Contact Services
4M Spółka zo.o.
Abbott Labolatories Polska Sp. z o.o.
Agencja Promocyjna "Swobodny
Przepływ Myśli"
Arkanum Sp. z o.o.
Bielskie Zakłady Obuwia BEFADO
Blus-Art. Zbigniew Ptak
BORPETROL
Chata Polska S.A.
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.
DDB Warszawa
Długie Rozmowy
FUNDACJA BRE BANKU
GOLDENEGG SP. ZO.O.
Gzella Net sp. z o.o.
IBSS BIOMED S.A.
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
K+S POLSKA SP. Z O.O.
LELIWA SP. Z O.O.
Marvink Stefankowski, Podgórski
sp.j.
NORIS POLSKA SP.Z O.O.
P4 Sp. z o.o.
Papaya Group
Philipiak Polska Sp. z o.o.
Polska Sieć Recyclingu Pojazdów
Sp. z o.o.
Polski Bank Komórek Macierzystych
S.A.
Prkcomputers
PRO-FACTUM SP. J. K.
KOWALCZYK
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
RRC POLAND SP.
SAF S.A.
Wydawnictwo Bauer Sp. zo.o.






















AKM S.C. NIEŁACNY MAREK
ARC Rynek i Opinia
Auchan Polska Sp. z o.o.
BANK ZACHODNI WBK S.A
BP Polska
CHAŁAS I WSPÓLNICY
INWESTYCJE
DZI-DZI DZIECI DZIECIOM
G+J Gruner + Jahr Polska
IKEA RETAIL
NESTLE POLSKA S.A.
Polkomtel
Polska Telefonia Cyfrowa
Portal Gazeta.pl
SNN POLIGRAFIA SP Z O.O.
SPPAH
SymPhar Sp. z o.o.
Tadmar sp. z o.o.
Technika Okienna spółka Akcyjna
TU EUROPA S.A.
VoxNet Sp. z o.o.

Agencja śeglarska „Skaut”
Auchan Polska Sp. z o.o.
G+J Gruner + Jahr Polska
SPPAH
Wa Ma System
Winkowski Sp. z o.o.

Programy
Wodne

Długie Rozmowy








Edukacja
Humanitarna




Philip Morris Polska S.A

CPU

CANAL + CYFROWY SP. Z O.O

Betlejem

Carefoure Polska Sp. z o.o.

Veolia Woda Sp. Z o.o.
Długie Rozmowy

SUMA: 370 478,65 PLN
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SUMA: 1 498 819,20 PLN

40

22. Zbiórki publiczne
Data
Nr dec.
decyzji
11.01.20 3/2007
07
30.03.20 37/2007
07

02.04.20 38/2007
07
zm.
53/2007,
68/2007,
166/2007
15.06.20 70/2007
07

26.11.20 144/2007
07
26.11.20 145/2007
07
zm.
167/2007

21.12.20 165/2007
07

Czas prowadzenia
Cel
zbiórki
11.01.2007 - 15.01.2007 Udzielenie pomocy
natychmiastowej rodzinie z
Groznego w Czeczenii
30.03.2007 - 30.12.2007 Zapewnienie dostępu do
wody w strefie działań
Polskiej Akcji Humanitarnej
(Afganistan, Federacja
Rosyjska/Czeczenia, Irak,
Sudan, Autonomia
Palestyńska, Angola, Sri
Lanka, Korea Północna,
Demokratyczna Republika
Kongo).
02.04.2007 - 31.01.2008 Zebranie pieniędzy na
doŜywianie dzieci w polskich
szkołach i świetlicach.
DoŜywianie prowadzone jest
w ramach programu
“Pajacyk”.
15.06.2007 - 31.08.2007 Pomoc dzieciom uchodźców
w wieku szkolnym, które są
podopiecznymi PAH jak
równieŜ tym przebywającym
w ośrodkach dla uchodźców
na terenie Polski.
26.11.2007 - 31.12.2007 Pomoc ofiarom katastrofy
górniczej w Doniecku na
Ukrainie.
26.11.2007 - 31.01.2008 Pomoc ofiarom cyklonu SIDR
w Bangladeszu poprzez
zapewnienie dostępu do
wody, odpowiednich
warunków sanitarnych i
higienicznych, pomoc
medyczną, a takŜe odbudowę
zniszczonych domów oraz
gospodarstw rolnych na
obszarze wystąpienia
cyklonu.
21.12.2007 - 15.01.2008 Pomoc dzieciom uchodźców
oraz dzieciom osób z
pobytem tolerowanym w
wieku szkolnym, w tym
przebywającym w ośrodkach
dla uchodźców na terenie
Polski, które są
podopiecznymi PAH.
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Zebrane pieniądze
200,00 PLN

321 896,62 PLN

476 957,08 PLN

1 942,17 PLN

650,00 PLN

16 785,84 PLN

27 451,78 PLN
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23. HR i wolontariat
W 2007 roku w ramach Fundacji zostały rozpoczęte prace związane z udoskonalaniem i wdraŜaniem
systemów zarządzania i organizacji.
Opisy stanowisk pracy:
Zostały opracowane opisy stanowisk pracy, dokonano analizy i wyboru kompetencji, które są
konieczne do prawidłowego realizowania zadań na poszczególnych stanowiskach (zakres wiedzy,
doświadczenia, umiejętności). Przygotowane opisy zostały opracowane pod kątem dalszych działań,
które stoją przed Fundacją w 2008 czyli systemu motywacyjnego, systemu szkoleń i ocen
okresowych.
Rekrutacja i selekcja:
Przeprowadzono rekrutacje na 11 stanowisk, w tym stanowisk w poszczególnych biurach i misjach
zagranicznych Fundacji. Prowadzono zarówno rekrutację zewnętrzną (9) jak i wewnętrzną (3) w
obrębie poszczególnych działów Fundacji.
Przygotowano nowe zasady rekrutowania pracowników i wolontariuszy Fundacji, których celem jest
usprawnienie systemu naboru, poprzez stworzenie bazy potencjalnych kandydatów do pracy w
poszczególnych biurach Fundacji a w szczególności na misjach zagranicznych PAH.
Inne:
• Rozpoczęto prace na systemem zarządzania i współpracy z wolontariuszami oraz opracowania i
wdroŜenia programu praktyk w Fundacji.
• Opracowano projekt podręcznika informacyjnego dla osób wyjeŜdŜających na misje zagraniczne
PAH.
• Usprawniono funkcjonowanie biura PAH w Toruniu.

Grzegorz Gruca

Małgorzata Jasiczek Gebert

Członek Zarządu
Polska Akcja Humanitarna

Członek Zarządu
Polska Akcja Humanitarna
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