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1. Dane rejestracyjne fundacji
Nazwa:

Polska Akcja Humanitarna

Siedziba, adres:

ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa

Telefon / Fax:

(22) 828 90 86, 831 99 38, 828 88 82

e-mail:

pah@pah.org.pl

Strona internetowa:

www.pah.org.pl

Bank, który obsługuje
organizację i numer
konta:

Bank BPH S.A
Oddział w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
56 1060 0076 0000 4011 0000 1906
• Rada Fundacji
• Zarząd Fundacji
• Komisja Rewizyjna
Pierwszy wpis 20 grudnia 1994, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,
Sąd Gospodarczy XIX Wydział Gospodarczy Rejestrowy nr 4443;
Nr KRS 0000136833 wpis 28 października 2002 r.
OPP - 19 marca 2004 r.
010849302

Władze organizacji:

Data rejestracji i numer
księgi rejestrowej
fundacji:
Nr REGON:
Zarząd Fundacji:
- skład w dniu składania
sprawozdania

Prezes zarządu:
Janina Ochojska-Okońska, zam. Kraków, ul. Siemiradzkiego 15/3
Członkowie zarządu:
• Włodzimierz Sarna, zam. Podkowa Leśna, ul. Cicha 27
• Grzegorz Gruca, zam. Warszawa, ul. Czereśniowa 49
• Maciej Bagiński, zam. Warszawa, al. Sikorskiego 11/87
• Aleksandra Rezunow, zam. Warszawa, ul. Czerwonego KrzyŜa 6/8

Cele statutowe: Organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej,
społecznie uŜytecznej i oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
Misja, wizja
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 statutowe PAH realizuje 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;
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•
•
•

Organizowanie konferencji i seminariów;
Prowadzenie edukacji humanitarnej i rozwojowej;
Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy.

Działalność PAH jest oparta na dwóch filarach: pomocy i edukacji.
Działania pomocowe kierujemy do społeczności dotkniętych kryzysami humanitarnymi (katastrofy naturalne,
konflikty zbrojne), prześladowaniami i ubóstwem, aby zagwarantować im prawa do Ŝycia w godnych
warunkach oraz moŜliwość rozwoju. Szczególną opieką otaczamy dzieci, kobiety, uchodźców i repatriantów
oraz osoby wewnętrznie przesiedlone.
Działania edukacyjne kierujemy do społeczeństwa polskiego w celu przybliŜenia problematyki globalnej
współczesnego świata oraz międzynarodowych standardów pomocy. Prowadzimy działania rzecznicze na
rzecz naszych beneficjentów; dajemy moŜliwość uczestnictwa we współpracy na rzecz rozwoju poprzez
świadomy wolontariat .
W pracy PAH kieruje się: humanitaryzmem (otwartość i szacunek dla ludzi róŜnych ras, narodowości i religii
oraz wraŜliwość na cierpienie ludzkie), bezstronnością (udzielamy pomocy według potrzeb, bez rozróŜnienia
stron konfliktu), neutralnością (nie zajmujemy stanowiska w sporach religijnych oraz politycznych) i
niezaleŜnością (nasze działania pomocowe są niezaleŜne od państwa), oraz takimi wartościami jak:
solidarność, sprawiedliwość, poszanowanie godności człowieka, równość, pokój i wolność, tolerancja,
pluralizm.
2.1 Realizacja celów statutowych w roku 2010
2.1.1 Pomoc humanitarna i rozwojowa
2.1.1.1 Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych
Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych obejmowała:
• dostarczanie środków pierwszej potrzeby,
• zapewnienie tymczasowego schronienia,
• odbudowę obiektów uŜyteczności publicznej,
• odtworzenie mienia organizacji pozarządowych.
Grupy beneficjentów objętych pomocą w sytuacjach nadzwyczajnych:
• ofiary trzęsienia ziemi na Haiti – osoby indywidualne, organizacje społeczne
• ofiary powodzi w Polsce – osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, Urzędy Gmin
Trzęsienie ziemi na Haiti i powódź w Polsce
W 2010 roku w wyniku trzęsień ziemi, powodzi, wichur, wybuchów wulkanów, suszy i innych kataklizmów
Ŝycie straciło 260 tysięcy osób. Była to największa liczba ofiar w skali roku od 1976r. Tylko podczas trzęsienia
ziemi na Haiti zginęło ponad 200 tysięcy osób. Był to równieŜ trudny rok w Polsce. Podczas dwóch fal
powodziowych od kwietnia do czerwca oraz w sierpniowej powodzi w Bogatyni poszkodowanych zostało 266
tysięcy osób a uszkodzonych 18 tysięcy budynków.
Koszt załoŜenia stałej misji na Haiti byłby zbyt wysoki (bardzo wysokie ceny wynajmu pomieszczeń,
samochodów etc.), dlatego PAH podjęła współpracę z organizacjami partnerskimi pracującymi na Haiti jeszcze
przed trzęsieniem ziemi, doświadczonymi w pomaganiu na tym terenie. Pomoc na Haiti polegała w pierwszej
fazie na dostarczeniu zestawów higienicznych oraz organizacji zajęć dla dzieci w Centrach Opieki; następnie
na budowie domów i przekształcaniu tymczasowych schronień w stałe siedziby oraz odtworzeniu wyposaŜenia
warsztatu produkującego protezy.

3

Pomoc powodzianom w Polsce w pierwszym etapie polegała na dostarczaniu Ŝywności, zestawów
higienicznych, narzędzi słuŜących likwidacji skutków powodzi oraz innych artykułów pierwszej potrzeby a
następnie na finansowaniu wyposaŜenia i remontów budynków uŜyteczności publicznej.
Działania na rzecz ofiar sytuacji nadzwyczajnych na Haiti i w Polsce są kontynuowane w 2011 roku.

Lokalizacja: kraj,
region, miejsce
Haiti

Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych
Beneficjenci
Rezultaty
ok. 1000 ofiar
trzęsienia ziemi.

Haiti.
Cabaret i Leogane

Ok. 2000 ofiar
trzęsienia ziemi.

Haiti. Petit Goave

600 dzieci – ofiar
trzęsienia ziemi

Haiti. Port Au
Prince

Pacjenci i
pracownicy
warsztatu
ortopedycznego
przy szkole St.
Vincent.
Ludność cywilna
dotknięta
powodzią.

Polska. Gminy:
Czechowice –
Dziedzice,
Sandomierz,
Wilków, Gorzyce,
Słubice, Gąbin,
Bieruń, Tarnobrzeg,
Ostrów, Dwikozy,
Bogatynia.
Polska. Gminy
Powodzianie z
Sandomierz i
gmin Sandomierz i
Gorzyce
Gorzyce - 2170
rodzin dotkniętych
powodzią.

Zakup zestawów
higienicznych, na które
składały się m.in. wiadra,
mydła, ręczniki oraz tabletki do
oczyszczania wody
Budowa 100 domów w
Cabaret; przekształcenie 300
schronień tymczasowych w
stałe, odporne na Ŝywioły
domostwa w Leogane oraz
budowa 64 toalet. Projekt
zaplanowany na lata
2010/2011. Do końca 2010
zrealizowano ok. 50%
projektu
Organizacja 2 centrów dla
dzieci (Child Friendly Spaces).
Celem projektu było wsparcie
psychologiczne najmłodszych
ofiar katastrofy, ochrona ich
praw oraz stworzenie
warunków do edukacji.
Zakup i przekazanie
beneficjentom zniszczonego
podczas trzęsienia ziemi
wyposaŜenia oraz materiałów
do produkcji protez i ortez.
22 transporty z pomocą
humanitarną do tymczasowych
ośrodków ewakuacji
poszkodowanych w 12
gminach.

Źródło
finansowania
SPPAH

Partnerzy

Zbiórka
publiczna
9/2010/
wpłaty
indywidualne

Habitat For
Humanity
International

SPPAH

People In
Need

Oxfam GB

PAH, Fundacja Fundacja
Batorego
Batorego,
World
Rehabilitation
Fund
zbiórka
publiczna
102/2010,
211/2010,
PAH, SPPAH,
wpłaty
indywidualne.

Dostarczenie podstawowych
IKEA / zbiórka IKEA Polska
artykułów wyposaŜenia wnętrz publiczna
102/2010
(meble, art. pościelowe,
naczynia, wyposaŜenie kuchni,
zabawki)
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Polska. Gminy
Sandomierz,
Gorzyce,
Bogatynia

Powodzianie z
gmin Sandomierz,
Gorzyce i
Bogatynia, łącznie
2290 osób
Polska, Sandomierz Uczniowie, dzieci z
rodzin powodzian
poszkodowanych
przez powódź.
Łącznie 400 osób.
Polska, Bogatynia Powodzianie z
gminy Bogatynia.
187 rodzin.

Przekazanie telefonów
komórkowych z kartą pre-paid
(naładowaną do kwoty 20
PLN)

ORANGE

Przekazanie podręczników i
wyprawek szkolnych szkołom:
Podstawowa nr 3 i Gimnazjum
nr1 w Sandomierzu.

Wpłaty od
SONY, DPD
osób
indywidualnyc
h firm.

Przekazanie sprzętu AGD

Zbiórka
publiczna
211/2010

Polska, Gminy:
Bogatynia,
Gorzyce, Tuchów,
Wilków, Gminny
OPS w Gorlicach
Polska, Sandomierz

Przekazanie narzędzi i
środków niezbędnych do
usuwania skutków powodzi w
2010r.

Fundacja PZU

Powodzianie
mieszkańcy
wymienionych
gmin

Rodzina pełniąca
funkcję placówki
pogotowia
opiekuńczego
15 osób
Polska, Sandomierz Dzieci z dzielnicy
Sandomierz Koćmierzów.
Około 100 osób.
Polska, Nowy
Uczniowie i
Korczyn
personel szkolny
(282 osoby)

Polska

10 organizacji
pozarządowych i
stowarzyszeń
poszkodowanych
podczas powodzi

Remont siedziby i odtworzenie Dow
wyposaŜenia
Chemicals
Polska/Inditex
Polska
Remont Świetlicy Kulturalno –
Społecznej „Dworek” w
Sandomierzu.

Zbiórka
publiczna
102/2010

Remont Publicznej Szkoły
Podstawowej w Nowym
Korczynie oraz szkoły
podstawowej w Furmanach,
Gmina Gorzyce
Remont siedzib i odtworzenie
utraconego w powodzi mienia
stowarzyszeń i organizacji
pozarządowych działających
na rzecz społeczności
lokalnych

Vattenfall

ORANGE

Platforma
organizacji
"Razem
Powodzianom
”
Dow
Chemicals
Polska/ Inditex
Polska

Vattenfall
Polska

Zbiórka
publiczna
102/2010 /
wpłaty
indywidualne

2.1.1.2 Długofalowa pomoc programowa
Pomoc długofalowa obejmowała:
• zapewnienie dostępu do wody i godnych warunków sanitarnych,
• zapewnienie dostępu do Ŝywności,
• zapewnienie dostępu do edukacji,
• wzmacnianie beneficjenta w jego dąŜeniu do samodzielności.
Grupy beneficjentów objętych długofalową pomocą programową:
• społeczności Sudanu Płd., Autonomii Palestyńskiej, Afganistanu;
• dzieci w Polsce objęte programem PAJACYK
• uchodźcy, repatrianci i cudzoziemcy w Polsce
2.1.1.2.1 Zapewnienie dostępu do wody i godnych warunków sanitarnych
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„Dostęp do czystej wody jest podstawową potrzebą kaŜdego człowieka, a przez to jego podstawowym
prawem” – powiedział Kofi Annan, były sekretarz generalny ONZ. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
gwarantuje kaŜdej osobie, prawo do dóbr niezbędnych do Ŝycia. Takim dobrem jest bezpieczna woda dla
uŜytku osobistego i domowego. Dostęp do wody i godnych warunków sanitarnych jest teŜ niezbędnym
warunkiem rozwoju społeczeństw i walki z ubóstwem. Wpływa na rozwój w innych sektorach: edukacji,
rolnictwie i zdrowiu publicznym. PAH prowadzi działania pomocowe w sektorze wodno-sanitarnym od 2000 r.
W 2010 r., kontynuowano taką pomoc w Autonomii Palestyńskiej i Sudanie Południowym.
Zapewnienie dostępu do wody i godnych warunków sanitarnych
Lokalizacja: kraj,
Beneficjenci
Rezultaty
Źródło
Partnerzy
region, miejsce
finansowania
Sudan Południowy, Społeczność
ZałoŜono budowę 15 studni
Zbiórka
stan Jonglei,
lokalna
głębinowych; do końca 2010 publiczna
hrabstwo Uror.
r. wybudowano 7 studni dzięki 2/2009, wpłaty
którym minimum 3 500 osób
od firm: Centrum
otrzymało dostęp do czystej
Witek, Elektrolux,
wody pitnej w konsekwencji
Cisowianka,
spadła zachorowalność na
Afryka Regge
choroby przewodu
Festival, trzech
pokarmowego.
fundatorów
indywidualnych
PAH, ECHO
Społeczność
Naprawiono 22 studni
Sudan
lokalna
głębinowych, wybudowano
Południowy, stan
wymienionych
10 demonstracyjnych latryn
Jonglei, hrabstwo
miejscowości,
przydomowych. Działaniom
Uror:(payams
około 11 100
tym towarzyszą warsztaty z
Uror, Payai, Pieri,
osób.
promocji higieny skierowane
Motot, Pulchuol,
do lokalnej społeczności.
Karaam, Patuet,
Tiam), hrabstwo
Dzięki nim minimum 11 100
osób otrzymało dostęp do
Nyirol (payams
czystej wody pitnej i wiedzę z
Tut, Lankien, Keth,
zakresu stosowania zasad
Pultruk, Riang,
Pading, Pagor) i
higieny, co przyczynie się do
Akobo Zachodnie
spadku zachorowalności na
choroby przewodu
(payams Walgak,
pokarmowego.
Buong, Diror, Yidit,
Kaikuiny).
Sudan Płd.: stan
Jonglei, hrabstwo
Bor, Twic East and
Duk

Społeczność
lokalna
wymienionych
miejscowości,
około 19 510
osób.

Wybudowano 29 studni
PAH, Total E&P
głębinowych, zrehabilitowano Soudan
10 studni głębinowych,
zakupiono sprzęt do
testowania wody i przekazano
go Ministerstwu Infrastruktury
(Ministry of Phisical
Infrastructure).

Sudan Płd.: stan
Jongeli, hrabstwo
Uror, Nyirol and
Akobo

Społeczność
lokalna
wymienionych
miejscowości,
około 3 000 osób.

Naprawiono 6 studni. Studnie
w tym rejonie często ulegają
zepsuciu ze względu na zbyt
duŜą liczbę osób z nich
korzystających.

PAH, UNICEF
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Sudan Płd.: stan
Jonglei, hrabstwo
Bor.

8 pracowników
Ministerstwa
Infrastruktury, 15
mechaników
pomp.

Szkolenie Geagraphic
Information System dla
pracowników Ministerstwa
Infrastruktury oraz szkolenia z
napraw dla mechaników
pomp.

PAH, TOTAL

Autonomia
Palestyńska, Strefa
Gazy, miasto
Khanyounis

12 000, 750
rodzin, 250
gospodarstw
domowych

Wybudowano 2756 metrów
sieci kanalizacyjnej, 134
studzienek kanalizacyjnych
oraz dodatkowo zlikwidowano
40 nieszczelnych zbiorników
na szambo. Powstrzymano
infiltrację ścieków do
wodociągów oraz wód
gruntowych. Mieszkańcy
uzyskali dostęp do czystej
nieskaŜonej wody pitnej,
spadła zachorowalność na
choroby układu
pokarmowego.

PAH, Office for
the Coordination
of Humanitarian
Affairs (OCHA)Biuro Narodów
Zjednoczonych
ds. Koordynacji
Pomocy
Humanitarnej

Coastal
Municipities
Water
Utility,
Municipality
of
Khanyounis
City

Autonomia
Palestyńska, Strefa
Gazy, miasto
Jabalia

Mieszkańcy
Jabalii; 617 rodzin
o niskim statusie
materialnym,
4 627 osób

Wybudowano 2756 m sieci
kanalizacyjnej, 134 studzienek
kanalizacyjnych oraz
zdemontowano 40
nieszczelnych zbiorników na
ścieki (szambo). Dzięki temu
powstrzymano infiltrację
ścieków do wodociągów oraz
wód gruntowych. Mieszkańcy
uzyskali dostęp do czystej
nieskaŜonej wody pitnej,
spadła teŜ zachorowalność na
choroby układu
pokarmowego.

PAH, Office for
the Coordination
of Humanitarian
Affairs (OCHA)Biuro Narodów
Zjednoczonych
ds. Koordynacji
Pomocy
Humanitarnej

Coastal
Municipities
Water
Utility,
Municipality
of Jabalia
City

Autonomia
Palestyńska, Strefa
Gazy

Mieszkańcy całej
Strefy Gazy (1,5
miliona osób)

Zakupiono 6 przenośnych
wysokowydajnych pomp
wodnych, uŜywanych w
sytuacjach zagroŜenia
powodziowego lub
podtopienia terenów
mieszkalnych i/lub rolniczych
na terenie całej Strefy Gazy.
Pompy przekazano lokalnym
władzom wodnym, które
decydują o ich uŜyciu.

PAH, Office for
the Coordination
of Humanitarian
Affairs (OCHA) Biuro Narodów
Zjednoczonych
ds. Koordynacji
Pomocy
Humanitarnej

Coastal
Municipities
Water Utility
(CMWU)

Autonomia
Palestyńska,
Zachodni Brzeg,
Dystrykty
Południowy Hebron

10 240
beneficjentów z 25
szkół (9849
uczniów i 391
nauczycieli)

Wyremontowano bloki toalet
(toaleta oraz umywalka) w 25
szkołach podstawowych i
gimnazjalnych na Zachodnim
Brzegu, dzięki czemu

PAH, UNICEF

Palestinian
Ministry of
Education
and Higher
Education
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i Południowe
Betlejem

uczniowie oraz nauczyciele
uzyskali swobodny dostęp do
toalet spełniających
odpowiednie warunki
sanitarne, umywalki z kranem
oraz kranu zewnętrznego z
wodą pitną.

(MoEHE)

2.1.1.2.2 Zapewnienie dostępu do Ŝywności
Stały dostęp do Ŝywności to jedna z podstawowych potrzeb ludzkich. Tymczasem, co szósty człowiek na ziemi
cierpi z powodu głodu, a co pięć sekund umiera głodne dziecko. Ubóstwo, zmiany klimatyczne wywołujące
susze i powodzie, a takŜe dyskryminujące najbiedniejsze społeczeństwa reguły rynkowe sprawiają, Ŝe sytuacja
z dostępem do Ŝywności stale się pogarsza. W przeciągu ostatnich dwóch lat ceny Ŝywności na świecie wzrosły
o 83%. Bezpośrednią konsekwencją podwyŜki moŜe być chroniczny głód, który dotknie kolejne 750 milionów
osób.
Według statystyk w roku 2010 Polska znajdowała się na końcowych miejscach (wśród krajów członkowskich
UE), jeśli chodzi wskaźniki dotyczące warunków i jakości Ŝycia. Wiele rodzin Ŝyło na granicy ubóstwa, które
dotyka w duŜym stopniu dzieci. Co piąte dziecko w Polsce (22 proc.) Ŝyło w biedzie. 24% dzieci i młodzieŜy w
Polsce jest zagroŜonych ubóstwem. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest bardzo wiele: duŜe bezrobocie, brak
zaradności rodziny, brak odpowiedniego wykształcenia oraz patologie. W całej Unii Europejskiej Polska
przeznacza najmniej środków na pomoc społeczną, a progi zasiłków rodzinnych nie były podniesione od 2004
roku. Państwo prowadzi rządowy program „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”, jednak kryteria przyjęte w
tym programie powodują, Ŝe dzieci z rodzin, których kryterium dochodowe nieznacznie przewyŜsza wymogi
państwa, pozostają bez pomocy. Jednocześnie gminy mają problem z wykorzystaniem środków, rokrocznie
zwracają do budŜetu państwa około 10 mln PLN.
NiedoŜywienie dzieci prowadzi do zaburzenia rozwoju fizycznego oraz psychicznego; niskiego poczucia
własnej wartości, co wpływa negatywnie na prawidłowy udział w Ŝyciu społecznym. Dzieci niedojadające i
zaniedbane często są odrzucane przez rówieśników, a niejednokrotnie takŜe przez dorosłych.
PAH dąŜy do zmniejszenia liczby głodnych i niedoŜywionych dzieci w Polsce i na świecie. Dostarczamy
Ŝywność ofiarom konfliktów zbrojnych i klęsk Ŝywiołowych. W krajach najbiedniejszych i rozwijających się
tworzymy warunki do rozwoju samodzielnej produkcji Ŝywności. W ramach programu PAJACYK od 1998r.
finansujemy posiłki dla dzieci w szkołach i świetlicach w Polsce.
W 2010 r. PAH kontynuowała działania na rzecz zabezpieczenia dostępu do Ŝywności w Sudanie Płd. oraz
program PAJACYK w Polsce. W ramach PAJACYKA dodatkowo PAH przyznała finansowanie posiłków dla
dzieci z rodzin, które utraciły swoje źródła dochodu w wyniku powodzi.

Lokalizacja: kraj,
region, miejsce

Beneficjenci

Sudan Płd.: stan
Jonglei, hrabstwa
Uror i Duk

2250 rodzin
uchodźców

Zapewnienie dostępu do Ŝywności
Rezultaty
Przeprowadzono dystrybucję
nasion i narzędzi do upraw
wśród rodzin powracających
uchodźców.

Źródło
finansowania

Partnerzy

PAH, FAO
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Sudan Płd.: stan
Jonglei, hrabstwo
Bor, payamy
Makuach i Bor

60 dzieci, wybrani
nauczyciele i
przedstawiciele
lokalnej społeczności.

Sudan Płd.: stan
Jonglei, miasto Bor

Lokalna społeczność i
powracający
uchodźcy.

Polska
Program PAJACYK

Przy 3 szkołach (szkoła
PAH, FAO
podstawowa w Mareng, szkoła
dla dziewcząt w Anguiei,
szkoła podstawowa w Ducuum)
zbudowano kurniki i
przeszkolono dzieci i
nauczycieli z hodowli drobiu i
produkcji jaj.
Zbudowano stoiska handlowe PAH, FAO
dla 20 sprzedawców na
targowisku w Bor.

DoŜywianie dzieci w
placówkach edukacyjnych w
całej Polsce (szkołach i
Uczniowie, którzy nie
świetlicach). Łącznie liczba
otrzymują w szkole
sfinansowanych posiłków darmowych posiłków w 754 844. Program jest
ramach pomocy
wsparciem dla dzieci, ich
społecznej, a mimo to rodzin i gmin. W roku 2010
potrzebują takiej
dodatkową pomocą objęte
pomocy - 5304 dzieci, zostały dzieci, których rodziny
218 placówek
ucierpiały w trakcie powodzi.
edukacyjnych
W sumie posiłki dla 313 dzieci
z 11 placówek edukacyjnych
na łączną kwotę 125 934,30
zł.

zbiórki
publiczne:
41/2010,
61/2010,
176/2010,
286/2010,
290/2010,
308/2010,
PAH, 1%,
Fundacja
Bre Banku,
BZ WBK, BP,
darczyńcy
indywidualni

Rzecznik Praw
Dziecka, Kuchnia
TV, OS3, Agencja
Omni Pro, First PR,
High PR,
ambasadorzy
programu, BZ
WBK, Fundacja
Bre Banku, BP,
Kupiec,
Restauracja "Pod
Gigantami" w
Warszawie

2.1.1.2.3 Zapewnienie dostępu do edukacji
KaŜdy ma prawo do nauki. Tymczasem miliony dzieci na świecie nie chodzi do szkoły, miliony dorosłych nie
potrafią czytać i pisać. PAH od lat realizuje projekty, których celem jest dawanie szansy na edukację dzieciom
w najbiedniejszych krajach świata. Wynika to z przekonania, Ŝe właśnie edukacja jest jednym ze sposobów
ograniczania skrajnego ubóstwa. W ramach tych działań, PAH odbudowuje i wyposaŜa szkoły; dystrybuuje
wyprawki szkolne; organizuje zajęcia nauki czytania i pisania, języków obcych, obsługi komputera; finansuje
produkcję materiałów edukacyjnych np. podręczników, filmów.
W Afganistanie około 90 % dziewcząt i kobiet powyŜej 15 roku Ŝycia oraz 63 % chłopców i męŜczyzn są
analfabetami. W ciągu ostatnich 10 lat zbudowano wprawdzie ok. 4500 nowych szkół, ale do pierwszej klasy
poszło ok. 50% dzieci uprawnionych. Ok. 7,5 mln ciągle nie chodzi jeszcze do szkoły.
W 2010 PAH kontynuowała projekty na rzecz zapewnienia dostępu do edukacji w Afganistanie, Palestynie i
Sudanie Południowym.

Lokalizacja: kraj,
Beneficjenci
region, miejsce
Autonomia
80 dzieci,
Palestyńska,
uczniowie szkół
Zachodni Brzeg
miasto Hebron oraz
wioski beduińskie
Zwiden i Hazalen

Zapewnienie dostępu do edukacji
Rezultaty

Źródło
Partnerzy
finansowania
Przeprowadzono zajęcia
MSZ, PAH
Alistiqlal Center For
dodatkowe rozwijające talenty
Media and
i umiejętności (636 godz.).
Development
Przeprowadzono zajęcia
(ACMD)
plastyczne (192), z mozaiki,
teatralne, sportowe, zajęcia
ogrodnicze (52) i z ekologii.
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Afganistan, dystrykt 48 kobiet
Barachi, Kabul

Beneficjentami były kobiety w
wieku od 21 do 42 lat, które
uczestniczyły w zajęciach się
przez 3 godziny dziennie, 6
dni w tygodniu (w sumie 416
godzin). Kobiety podzielone
były na cztery grupy: 3 grupy
uczestniczące w zajęciach z
pisania i czytania (język dari,
matematyka) oraz grupa
uczestnicząca w zajęciach dla
6 klasy (języki dari i paszto,
język angielski, geografia,
geometria, historia,
matematyka, religia, nauki
ścisłe) W ramach projektu
wyposaŜono 3 pomieszczenia
szkoleniowe, w których
odbywały się zajęcia. Projekt
przyczynił się do aktywizacji
zawodowej tych kobiet
(zdolności prowadzenia
małych działalności
krawieckich), które będą teraz
w stanie utrzymać swoje
rodziny.
Sudan Poludniowy: 92 byłych
3 semestry kursów
stan Jonglei, county Ŝołnierzy, którzy
podstawowych pisania,
Bor, miejscowość
nie mieli
czytania i liczenia w jęz.
Bor i Malek
moŜliwości
angielskim przygotowujące
uczęszczania do
beneficjentów do egzaminu
szkoły
państwowego, dającego
podstawowej oraz dostęp do szkolnictwa
44 innych
publicznego
dorosłych i dzieci mieszkańców
okolicznych wsi.

Zbiórka
publiczna
4/2009,
PAH, OTTO
HIRSCH,
STARBAG

Organization for
Development of
Disabled Women

PAH, SPPAH

2.1.1.2..4 Wzmacnianie beneficjentów w ich dąŜeniu do samodzielności w ramach Centrum Pomocy Uchodźcom
i Repatriantom PAH
Wszystkie działania pomocowe PAH zawierają elementy budowy potencjału beneficjenta, mające na celu
podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wiedzy teoretycznej i praktycznej potrzebnej do sprostania trudnym
sytuacjom Ŝyciowym.
W 2010r. takie działania towarzyszyły wszystkim ww. działaniom pomocowym. Samodzielne projekty na rzecz
budowy potencjału beneficjenta prowadzono w Polsce w stosunku do uchodźców, repatriantów i
cudzoziemców, którzy trafili do naszego kraju w poszukiwaniu lepszego Ŝycia.
W 2010 r. w ramach Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom PAH, beneficjenci korzystali z kursów
podnoszących kwalifikacje, otrzymywali wsparcie w ramach klubu pracy dla osób posiadających jedną z form
ochrony na terytorium RP, a takŜe dla repatriantów oraz ich rodzin. Otrzymywali poradnik „Polska dla Ciebie” i
uczestniczyli w zorganizowanych przez PAH spotkaniach integracyjnych. CPUiR prowadziło w 2010 r. portale
www.refugee.pl i www.uchodzcydoszkoly.pl, wysyłało e-biuletyny, wydawało gazetę Refugee.pl oraz
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prowadziło Dom Uchodźcy dla 30 osób w szczególnie trudnej sytuacji Ŝyciowej. Podopieczni Centrum
otrzymywali wsparcie w wyjaśnieniu kwestii natury prawnej i socjalnej.
PAH prowadziła działania na rzecz uchodźców, repatriantów i cudzoziemców takŜe poprzez zmianę postaw
w środowiskach przyjmujących cudzoziemców, organizując szkolenia dla kadry szkół przyjmujących dzieci
uchodźcze (nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogów i psychologów szkolnych pracujących z dziećmi
uchodźców).
Wzmacnianie beneficjentów w ich dąŜeniu do samodzielności
Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom PAH
Lokalizacja: kraj,
Beneficjenci
Rezultaty
Źródło
Partnerzy
region, miejsce
finansowania
PAH;
Urząd m. st.
Polska/woj.
Imigranci – 451 38 kursów języka i literatury polskiej.11
Urząd m.st. Warszawy mazowieckie, osób; Imigranci spotkań z historią i kulturą (wyjścia do
Warszawy - Biuro Polityki
kin, teatrów, muzeów oraz wycieczki).
małopolskie i
(repatrianci,
Biuro
659,5 h poradnictwa indywidualnego
Społecznej;
kujawskoczłonkowie
kujawskoPolityki
(prawne, psychologiczne, interwencje w
Fundacja PKO
pomorskie
rodzin
Społecznej; Banku
sprawach kryzysowych), "wsparcie
oraz inne, b.
repatriantów towarzyszące". 12 spotkań
Polskiego
Europejski
ZSRR cudzoziemcy,
informacyjnych. 51 kursów języków
Program
cudzoziemcy
Fundusz na
obcych, w tym najwięcej języka
rzecz
Pomocy
mający w
angielskiego. 12 kursów komputerowych. Integracji
Repatriantom Polsce
41 kursów i szkoleń zawodowych. Klub
Obywateli
zezwolenie na
Państw
czas oznaczony pracy - 297 h poradnictwa
zawodowego + 1 studia podyplomowe. Trzecich lub na
Spotkania wigilijne - 3 spotkania z okazji Władza
osiedlenie się,
świąt BoŜego Narodzenia: w
cudzoziemcy
WdraŜając
Warszawie, Krakowie i Toruniu.
a Programy
przebywający
Okolicznościowe, integracyjne spotkania Europejskie;
w Polsce na
w Toruniu: "Andrzejki" i "Impreza
Instyt
wizach
wschodnia". KolportaŜ zestawu
pobytowych,
Spraw
informacyjnego składającego się z
Publicznych
imigranci
;
posiadający juŜ poradnika dla repatriantów "Polska dla
Ciebie", publikacji "Twórcze pisanie" i
obywatelstwo
Fundacja
ulotki informacyjnej. Przekazano 603
polskie, ale nie
State Street;
poradniki. Organizacja kursów języka
związani z
Fundacja
rosyjskiego dla pracowników i
repatriacją,
Adama
wolontariuszy PAH, szczególnie dla osób Mickiewicz
cudzoziemcy z
pracujących z imigrantami.
pobytem
a z Kanady
Zaprojektowanie i wykonanie strony
tolerowanym).
www.repatriacja.org w wersji polsko- i
Pracownicy i
rosyjskojęzycznej.
wolontariusze
PAH.
Polska/woj.
Przyszli
Udział w inicjatywie obywatelskiej
PAH
Obywatelski
mazowieckie, repatrianci i ich "Powrót do Ojczyzny" - pomoc w
Komitet
małopolskie i
rodziny.
zbieraniu podpisów pod projektem
Inicjatywy
kujawskoCudzoziemcy
ustawy dot. osób pochodzenia polskiego
Ustawodawczej
kujawskopomorskie
deportowanych i zesłanych przez władze
"Powrót do
oraz inne
ZSRR. PAH przekazała inicjatorom akcji
Ojczyzny";
12 tysięcy 645 podpisów. Udział w
"Wspólnota
spotkaniach w/w Komitetu. Zgłoszenie
Polska";
postulatu wprowadzenia zmiany do
media;
zapisów ustawy o cudzoziemcach.
organizacje
pozarządowe;
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instytucje;
osoby prywatne
Polska - Klub
Pracy

Osoby starające
się lub
posiadające
jedną z form
ochrony na
terenie RP - 282
osoby.
Warszawa Osoby, które
Dom Uchodźcy otrzymały jedną
PAH
z form ochrony i
znajdują się w
wyjątkowo
trudnej sytuacji
Ŝyciowej - 40
osób.
Świetlice prepre- Osoby starające
oraz
się o nadanie
integracyjne
statusu uchodźcy
Warszawa,
lub posiadające
ośrodek Linin
jedną z form
ochrony na
terytorium RP

Biuro CPU pomoc
socjalna dla
uchodźców

Polska

Warszawa praktykanci

Udzielono ok. 551 konsultacji, umówiono
480 spotkań uchodźców z
pracodawcami. Zredagowano 118
nowych CV. Cudzoziemcy podejmowali
za naszym pośrednictwem pracę 282
razy (część osób podejmowała ją
kilkakrotnie, część jednorazowo).
Zapewnienie schronienia, działania
wspierające i integracyjne.

PAH,
Europejski
Fundusz na
rzecz
Uchodźców

PAH,
Europejski
Fundusz na
rzecz
Uchodźców,
PAH, Urząd
m.st.
Warszawy
Kursy komputerowe (w sumie 144 h dla
PAH,
29 osób), warsztaty krawieckie, warsztaty Europejski
fryzjerskie, warsztaty manicure, warsztaty Fundusz na
remontowe warsztaty kulinarne (w sumie rzecz
324 h warsztatów dla 66 osób),
Uchodźców
zewnętrzne kursy zawodowe (17 osób); Urząd m.st.
lekcje języka polskiego (114 osób),
Warszawy
spotkania i wyjścia integracyjne (59
osób). Imprezy dla dzieci z okazji
Nowego Roku, Dnia Dziecka i słodycze:
Linin, Góra Kalwaria, Smoszewo, Bielany ok. 200 os.
Osoby starające OdzieŜ dla dorosłych oraz dzieci darowizny
się o nadanie
otrzymało ok. 50 rodzin. Pomoc w
rzeczowe
statusu uchodźcy znalezieniu noclegu - otrzymało ok. 90
lub posiadające osób. Pomoc w sprawach medycznych jedną z form
udzielono ok. 170 porad (ok. 90 osób)
ochrony na
terytorium RP
Osoby starające Gazeta drukowana - Refugee.pl - 3
Europejski
się o nadanie
numery (wersja polska 1000 egz.,
Fundusz na
statusu uchodźcy rosyjska 1500 egz., angielska 500 egz.); rzecz
lub posiadające 2 portale: www.refugee.pl - 77.561
Uchodźców
jedną z form
wejść, Refugee.pl jest redagowana przez
ochrony na
wolontariuszy (głównie polscy studenci
terytorium RP,
oraz uchodźcy); portal redagowany
społeczeństwo
przez pracownika PAH
polskie
www.uchodzcydoszkoly.pl
12 168 wejść
studenci - 10
Praktyki dla 10 osób (5 CHAT, 4 UW, 1 bezpłatne
osób
Politechnika Lubelska). Praktykanci byli
praktyki
przygotowywani do prac
biurowych oraz pracy w środowisku
wielokulturowym, zapoznawali się z
działalnością PAH

WCPR, OPS,
Komenda Policji
na Białołęce

UdsC

www.kaukaz.ne
t, Czerwona
Kartka
Rasizmowi,
Fundacja Znak,
wydawnictwa
Czarne i WAB
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Grupa k.
Grudziądza ośrodek dla
uchodźców

Osoby starające
się o nadanie
statusu uchodźcy
lub posiadające
jedną z form
ochrony na
terytorium RP

Świetlica dla dzieci z zajęciami
rozwojowo - opiekuńcze dla 17 dzieci w
wieku 3-5 lat oraz zajęcia edukacyjne dla
20 dzieci w wieku 6-13 lat.
Biuro Informacji dla Uchodźców:
poradnictwo prawne (4 konsultacje, 10
godz.), poradnictwo psychologiczne (16
konsultacji, 20 godz.); poradnictwo
socjalno-bytowe (20 konsultacji).
Warsztaty integracyjne (10 osób, 10
godz.).

Europejski
Fundusz na
rzecz
Uchodźców
Fundacja
Batorego

2.1.2 Edukacja
Działania edukacyjne obejmowały:
• współpracę z placówkami edukacyjnymi - przekazywanie wiedzy o globalnych zaleŜnościach i
potrzebach krajów rozwijających się
• budowę świadomości społecznej w zakresie problematyki humanitarnej i rozwojowej w kierunku
poczucia odpowiedzialności za świat,
• rzecznictwo,
• współpracę w ramach wolontariatu.
Grupy beneficjentów objętych działaniami edukacyjnymi:
• dzieci, młodzieŜ i personel pedagogiczny placówek oświatowych,
• studenci i środowisko akademickie,
• całe społeczeństwo,
• decydenci,
• wolontariusze – osoby zróŜnicowane wiekowo i zawodowo.
KaŜdy z nas – niezaleŜnie od wieku i zamoŜności – moŜe i powinien pomagać. Aby jednak pomoc była
skuteczna, trzeba pomagać mądrze tj. mieć wiedzę o potrzebach, stosować międzynarodowe zasady i
standardy pomocy, działać z poszanowaniem godności beneficjentów.
Naszym celem jest osiągnięcie jak największego zaangaŜowania społeczeństwa polskiego w niesienie pomocy
ofiarom kataklizmów naturalnych, konfliktów zbrojnych i ubóstwa. Równolegle z programami pomocowymi
prowadzimy programy edukacyjne dotyczące zjawisk we współczesnym świecie oraz przekazujemy wiedzę o
globalnych zaleŜnościach i potrzebach krajów rozwijających się. Informujemy o kryzysach humanitarnych,
uczymy pomagania innym w sposób mądry i skuteczny, w oparciu o zrozumienie cudzych potrzeb i
uwarunkowań kulturowych, a przede wszystkim z szacunkiem dla godności drugiego człowieka. Przy pomocy
konkretnych programów budujemy nie tylko solidarność z najbiedniejszymi, ale równieŜ świadomość
pozytywnej siły, mogącej zmieniać świat na lepsze, która tkwi w naszym społeczeństwie.
2.1.2.1 Przekazywanie wiedzy we współpracy z placówkami edukacyjnymi
W ramach współpracy z placówkami edukacyjnymi prowadziliśmy krajowe i międzynarodowe projekty:
„Szkoła Globalna działa lokalnie”, „Szkoła Humanitarna”, „Modnie i Etycznie” oraz akcje Studnia dla Południa
i Akcja Edukacja.
Projekty adresuwano do nauczycieli, uczniów, studentów, bo to oni mają juŜ dzisiaj albo w przyszłości będą
mieli realny wpływ na los najuboŜszych ludzi na świecie. Ponad 3000 szkół wzięło udział w prowadzonych
przez nas kampaniach, akcjach i programach edukacyjnych.
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Z naszej inicjatywy i przy naszym wsparciu współpracujące z nami szkoły realizowały działania związane z
tematyką dostępu do wody i edukacji na świecie, ubóstwa, zmian klimatycznych oraz relacji handlowych na
świecie (w tym idei Sprawiedliwego Handlu). Uczniowie zdobywali wiedzę na te tematy w czasie lekcji
przedmiotowych, prowadzonych przez przeszkolonych przez nas nauczycieli, oraz realizowali akcje i projekty
uczniowskie, często angaŜując w nie społeczności lokalne.
Celem podejmowanych działań było zwiększenie wiedzy i świadomości adresatów w sferze współzaleŜności
globalnych, sytuacji społeczeństw w krajach Globalnego Południa oraz społeczności i grup, do których
skierowane są programy pomocowe PAH. Projekty międzynarodowe - umocniły PAH w roli koordynatora
działań edukacyjnych na skalę europejską oraz pozwoliły na pogłębienie współpracy z partnerami z innych
krajów UE.
2.1.2.2. Budowa świadomości społecznej - kampanie i rzecznictwo
W 2010r. PAH obchodziła m.in. takie wydarzenia jak Światowy Dzień Wody, Światowy Dzień śywności,
Światowy Dzień Ubóstwa, Międzynarodowy Dzień Uchodźcy, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka oraz
po raz pierwszy w 2010r. Światowy Dzień Toalet. Wspólnie z Grupą Zagranica PAH zainicjowała i
prowadziła międzysektorowy proces na temat edukacji globalnej, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rezultatem tego procesu jest podpisane
w maju 2011r. porozumienie w sprawie wspierania rozwoju edukacji globalnej w Polsce.
Jednocześnie działaniom tym towarzyszył stały komponent angaŜowania społeczeństwa polskiego zarówno w
doraźne jak i w systematyczne działania na rzecz mieszkańców krajów uboŜszych od Polski. Działania te miały
równieŜ na celu mobilizowanie osób odpowiedzialnych do wprowadzania niezbędnych zmian prawnych w
takich kwestiach jak: uregulowanie zasad udzielania polskiej pomocy zagranicznej, regulacji dotyczących
zbiórek publicznych, wprowadzenie istotnych zmian do obowiązujących przepisów prawnych dot. repatriantów
(w grudniu 2010 w Sejmie RP odbyło się I czytanie projektu ustawy).
W 2010r. zainicjowaliśmy nową kampanię pod patronatem Pajacyka – Świat bez Głodu, której celem jest
zwrócenie uwagi na problem głodu i niedoŜywienia wśród dzieci na świecie i w Polsce. Rozpoczęcie kampanii
było podyktowane decyzją o rozszerzeniu programu doŜywiania dzieci prowadzonego w Polsce (Pajacyk) na
kraje Afryki.
Współpraca z placówkami edukacyjnymi
Lokalizacja: kraj,
region, miejsce
Polska

Beneficjenci

Rezultaty

Źródło
Partnerzy
finansowania
uczniowie i
W ramach projektów "Szkoła
Fundacja
personel szkół, Humanitarna" i "Szkoła Globalna
Edukacja dla
Demokracji,
łącznie ponad działa lokalnie" oraz w akcjach
25 000 osób edukacyjnych brało udział 400 szkół Komisja
z całej Polski. Odbyły się szkolenia z Europejska,
edukacji globalnej dla młodzieŜy
PAH
oraz dla 325 nauczycieli. Wydano 4
publikacje dla nauczycieli, materiały
informacyjne dla rodziców oraz 2
numery pisma "Pomagamy".
Przeszkoleni nauczyciele
przeprowadzili ponad 2000 zajęć, w
szkołach zrealizowano ponad 100
projektów i akcji edukacyjnych. W
akcji „Studnia dla Południa” wzięło
udział 150 szkół. W "Akcja
Edukacja" ok.100 szkół.
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Rzecznictwo i kampanie społeczne
Lokalizacja: kraj,
region, miejsce
Polska :
Warszawa,
Wrocław,
Toruń,
Kraków,

Beneficjenci

Rezultaty

Społeczeństw
o polskie

Obchody Dnia Uchodźcy:

Polska

Społeczeństwo
polskie - cały
przekrój
społeczny,
przede
wszystkim
jednak
mieszkańcy
duŜych miast,
młodzieŜ
ucząca się,
podatnicy

Przegląd Filmowy w 4-ch miastach
31 pokazów, 884 widzów.
Kampania społeczna: Warszawa,
Kraków, Toruń

Kampanie całoroczne: "Kampania
Wodna" (w jej ramach prowadzona
była teŜ akcja "Woda dla Sudanu"),
Akcja Edukacja" oraz "Świat bez
Głodu" – kampania pod patronatem
Pajacyka, której została po raz
pierwszy zainaugurowana w 2010 r.
oraz kampania poświęcona
uchodźcom.
Całoroczną akcja promocyjnomarketingowa podarnik.pl promująca
problematykę dostępu do wody i
godnych warunków sanitarnych
prowadzona we współpracy z
Gazeta.pl. Kampanie były
promowane przy uŜyciu nośników
reklamowych, spotów radiowych,
reklam prasowych, imprez
dedykowanych i akcji oraz
informacjom ukazującym się w
mediach.

Źródło
finansowania
Europejski
Fundusz na
rzecz
Uchodźców
, UNHCR,
Miasto
stołeczne
Warszawa

Partnerzy

PAH,
UNHCR,
Urząd m.st.
Warszawy,
Gefco, Just
Cause

Scholz&Friends,
Clear Channel,
Metromedia,
OS3, Kupiec,
BP, Cookie, 4n,
Kinoteka,
Cisowianka,
Merlin Lunapark,
Cohn & Wolf,
Fabryka Trzciny,
Gefco, Just
Cause, SPPAH

UNHCR, Urząd
m.st.
Warszawy,
Testardo Gram,
ZenithOptimedi
a, Clear
Channel,
Metromedia,
Auchan, Grupa
Carrefour,
Kinoteka,
Argonautus,
Culture France,
Amnesty
International,
AMS, Vivarto,
Gazeta Cafe,
Ganesh, Gutek
Film, Nasze
Kino, Odra,
Kino Świat,
Makata, Tyrka
Studio,
Wytwórnia
Dźwięku,
Agencja
Artystyczna
Partus, Iza Lab,
Merlin Lunapark
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NajwaŜniejsze zorganizowane
wydarzenia to: obchody Światowego
Dnia Wody zwieńczone imprezą
muzyczną w Fabryce Trzciny, z
występami zespołów i artystów:
Motion Trio, Marika oraz Reni Jusis; II
edycja aukcji "Kolekcja dla Pajacyka"
podczas której licytowane były stroje
dla Pajacyka przygotowane przez
największych polskich projektantów;
IX edycja akcji "Świąteczny Stół
Pajacyka" restauratorzy z całej Polski
przekazywali na rzecz doŜywiania
dzieci 10% obrotu uzyskanego 6
grudnia.
Wystawy fotograficzne - "Afganistan.
Pragnienie Ŝycia" M. Sudera (13
miast) oraz "Potrzeba wody w
Sudanie" W. Grzędzińskiego, (4
miasta).
PAH zaprezentowała swoją
działalność na 5 największych
festiwalach muzycznych w Polsce
m.in. Opener i Woodstock.
Polska
Studenci i
Odbyły się dwie serie wykładów
środowisko
otwartych na uczelniach w
Warszawa,
akademickie
poprowadzone przez ekspertów z
Kraków, Wrocław,
zagranicy. Zainicjowano prace grupy
Toruń, Poznań
roboczej skupiającej przedstawicieli
środowiska akademickiego i
organizacji pozarządowych,
pracującej nad praktycznymi
narzędziami dla środowiska
akademickiego, słuŜącymi poprawie
jakości nauczania o globalnych
współzaleŜnościach na poziomie
uniwersyteckim - trwają prace nad
zawartością mediateki źródeł o
tematyce rozwojowej.
Polska - szkolenia
Kadra szkół, w Opracowanie modułów
dla kadry
których są
szkoleniowych, przeprowadzenie 5
pedagogicznej
dzieci
dwudniowych szkoleń. Podnoszenie
uchodźców,
kwalifikacji osób pracujących z
kuratoria,
uchodźcami za pośrednictwem strony
pracownicy
www.uchodzcydoszkoly.pl
akademiccy,
osoby
pracujące z
młodzieŜą
uchodźczą
(60 osób).

Komisja
Europejska,
PAH

Global
Development
Research Group

PAH,
Europejski
Fundusz na
rzecz
Uchodźców

Stowarzyszenie
Vox Humana,
Mazowieckie
Kuratorium
Oświaty
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Polska

Polska

Społeczeństwo Wydano tłumaczenia dwóch ksiąŜek
polskie
o tematyce rozwojowej, towarzyszyły
im debaty promocyjne z udziałem
autorów i ekspertów. Jest to początek
serii, która będzie kontynuowana w
2011r. KsiąŜki były dystrybuowane
wśród odbiorców indywidualnych
oraz instytucjonalnych (decydenci,
biblioteki). We współpracy z Just
Cause wydana została ksiąŜka
kucharska "Gotuj z sercem", jako
część działań zwianych z akcją
Świąteczny Stół Pajacyka, dochód ze
sprzedaŜy zasilił program Pajacyk.
Dzięki współpracy z Polską Izbą
Pośredników Ubezpieczeniowych i
Finansowych" oraz Association
France- Pologne część dochodu z
wydawnictwa "Zielone Pomarańcze,
czyli PRL dla dzieci" została
przekazana na rzecz doŜywiania
dzieci. We współpracy z SPPAH,
wydana została ksiąŜka dla dzieci
"Skąd się wzięła szkoła".
Prace autorskie i wydawnicze nad
Decydenci
przewodnikiem po zagadnieniach
680 osób
polskiej i europejskiej współpracy
otrzymało
rozwojowej w kontekście Prezydencji
biuletyn
„Ubostwo.pl” Polski w Radzie UE w 2011r. ( dla
parlamentarzystów. Udział w
4 polityków
wzięło udział przygotowaniu, wydaniu i promocji
dorocznego raportu organizacji
w wizycie
pozarządowych dot. Polskiej
studyjnej w
Współpracy Rozwojowej.
Kenii.
2 posłów
Opublikowano i przekazano
wzięło udział politykom 3 numery biuletynu
„Ubostwo.pl”; przygotowano wyjazd
w
międzynarodo do Kenii; udział w międzynarodowej
wej konferencji konferencji o pomocy rozwojowej w
o pomocy
Pradze. 2 spotkania ODA Club,
rozwojowej w elementem jednego z nich było
Czechach.
oficjalne spotkanie w parlamencie.
Opublikowano i rozdystrybuowano
wśród polityków i ekspertów 300
kopii Comparative Analysis – raportu
dotyczącego pomocy rozwojowej w
krajach grupy wyszehradzkiej. PAH
była zaangaŜowana w 'lobbowanie'
za odbyciem sie w Polsce
Europejskich Dni Rozwoju oraz w
konsultacje społeczne załoŜeń do
ustawy o współpracy rozwojowej.

Komisja
Europejska,
PAH,
SPPAH,
Grupa A5,
Druk Intro
s.a., BZ
WBK, BP,
Just Cause,
Association
FrancePologne,
Polska Izba
Pośredników
Ubezpiecze
niowych i
Finansowych

Le Monde
Diplomatique,
Znak, Respublica
Nowa, Ziemia
na RozdroŜu,
Fundacja Klubu
Szefów Kuchni,
Justa PR, Aneta
Górnica Boratyńska, Just
Cause, Mind the
Kids

Komisja
Europejska

European Center
for Development
Policy
Management,
Grupa
Zagranica,
People in Need,
Demnet,
European
Journalist Center,
Demnet, Slovak
NGDO Platform,
Partners for
Democratic
Change Slovakia

2.1.2.3 Współpraca w ramach wolontariat
wolontariatu
olontariatu
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W 2010 r. kontynuowano współpracę z wolontariuszami, którzy swoimi kompetencjami wspierali działania
PAH, ale teŜ mieli moŜliwość poszerzenia swojej wiedzy o problemach współczesnego świata i czynnego
uczestnictwa w ich rozwiązywaniu.
Współpraca w ramach wolontariat
wolontariatu
olontariatu
Rezultaty

Lokalizacja: kraj,
region, miejsce

Beneficjenci

Źródło
Partnerzy
finansowania

Polska

203 wolontariuszy zawarło umowy
wolontariackie; 71 wolontariuszy
świadczyło usługi w sposób
Wolontariusze
systematyczny; łącznie przepracowali
zróŜnicowani
ok. 4389 godzin o szacunkowej
PAH
wiekowo i
wartości 147 300 PLN. Wszyscy
zawodowo
uczestniczyli w szkoleniach
wewnętrznych PAH łącznie ok. 50
godz. szkoleń

3. Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:
•
•

nawiązki sądowe w kwocie 131,27 PLN
PAH otrzymała informację o przekazaniu w testamencie 2 spadków, postępowanie w toku – do końca
okresu rozliczeniowego nie powstał prawomocny wyrok.

4. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Polska Akcja Humanitarna nie prowadzi działalności gospodarczej.
5. Odpisy uchwał zarządu fundacji
Wykaz Uchwał podjętych przez Zarząd PAH w roku 2010; kserokopie w załączeniu:
1.

2010-01-08

Udzielenie pełnomocnictwa do zarządzanie biurem terenowym w Strefie Gazy

2.

2010-01-08

Udzielenie pełnomocnictwa do zarządzanie przedstawicielstwem w Sudanie Płd.

3.

2010-01-13

Podjęcie pomocy ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti

4.

2010-02-02

Waloryzacja wynagrodzeń

5.

2010-02-05

Udzielenie pełnomocnictwa do zarządzanie biurem w Toruniu

6.

2010-02-05

Udzielenie pełnomocnictwa do zarządzanie biurem w Krakowie

7.

2010-02-19

Zatwierdzenie zasad wykorzystania Zakł. Funduszu Świadczeń Soc. w 2010

8.

2010-02-19

Zmiana banku zarządzającego Kapitałem śelaznym

9.

2010-02-19

Zatwierdzenie sprawozdania i podział wyniku za 2008r. oraz korekty za 2003r.

10. 2010-02-19

Zmiana nazw działów i oddziałów PAH

11. 2010-02-26

Zmiana logo PAH

12. 2010-03-01

Udzielenie pełnomocnictwa do koordynowania pomocy na Haiti

13. 2010-03-03

Ustalenie poziomu diet na Haiti i Dominikanie

14. 2010-04-01

Ustalenie poziomu diet w krajach Europy

15. 2010-05-04

Powołanie Rady Inwestycyjnej PAH

16. 2010-05-28

Utworzenie stanowiska i powołanie Wiceprezesa PAH

17. 2010-06-15

Zainwestowanie Kapitału śelaznego PAH
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18. 2010-06-29

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2009.r

19. 2010-07-07

Udzielenie pełnomocnictwa do zarządzanie przedstawicielstwem w Sudanie Płd.

20. 2010-08-01

Udzielenie pełnomocnictwa do zarządzanie biurem w Toruniu

21. 2010-08-31

Zatwierdzenie strategii działań na lata 2010-2014

22. 2010-09-02

Zatwierdzenie procedury przetargowej

23. 2010-12-31

Aktualizacja polityki rachunkowości

6. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
6.1 Przychody statutowe Fundacji: 20 824 780,45 PLN. W tym:
• Przychody pienięŜne (wpłaty od osób fizycznych i prawnych) 9 755 761,57 PLN
• Przychody pienięŜne (dotacje i granty) 7 930 581,36 PLN
• Darowizny rzeczowe 1 520 417,20 PLN
• Nieodpłatne świadczenia usług 1 618 020,32 PLN
• Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
6.2 Źródła przychodów:
1 210 815,96

5,8%

74 801,63

0,4%

darowizny rzeczowe

1 520 417,20

7,3%

darowizny usług

1 618 020,32

7,8%

inne źródła międzynarodowe

143,19

0,0%

nawiązki sądowe

131,27

0,0%

550 288,04

2,6%

NGO - zagraniczne

1 460 526,34

7,0%

organizacje EU

3 667 661,99

17,6%

organizacje UN

2 188 888,85

10,5%

217 439,70

1,0%

73 578,00

0,4%

wpłaty osoby pryw. i prawne

5 566 459,78

26,7%

Zbiórki publiczne

2 675 874,83

12,8%

wpłaty1%
ambasady obcych rządów

NGO - polskie

państwowe
samorządowe

•

przychody finansowe (odsetki naliczone) 73 695,30 PLN

7. Informacja o poniesionych kosztach
7.1 Koszty statutowe Fundacji: 17 664 746,05 PLN:
Koszty niepienięŜne:
• darowizny rzeczowe 1 503 602,62 PLN
• nieodpłatne świadczenia 1 616 380,98 PLN
7.2 Koszty administracyjne Fundacji 1 731 993,19 PLN
• ZuŜycie materiałów i energii 54 868,09 PLN
• Usługi obce 537 607,72 PLN
• Podatki i opłaty 35 958,09 PLN
• Wynagrodzenia 826 883,02 PLN
• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 206 323,26 PLN
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•
•

Amortyzacja 43 685,45 PLN
Pozostałe 26 667,56 PLN

8. Dane o zatrudnieniu
Średnie roczne zatrudnienie pracowników etatowych: 67,67 osób, 62,76 etatów
9. Dane o wynagrodzeniach
•
•
•
•
•
•

Wynagrodzenia brutto pracowników (bez ZUS pracodawcy): 3 005 000,97 PLN
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło brutto (bez ZUS pracodawcy): 248 800,58 PLN
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 146 592,72 PLN
Razem wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 3 400 394,27 PLN
Pracownicy PAH w roku 2010 nie otrzymali nagród finansowych ani premii.
Członkowie Zarządu PAH nie pobierają wynagrodzenia z tytułu wykonywanych funkcji.

10. Dane o poŜyczkach, lokatach, obligacjach, nieruchomościach
nieruchomościach
•
•
•

Fundacja nie udzielała poŜyczek pienięŜnych.
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: Bank BPH S.A 1 399 289,76 PLN
Fundacja nie nabyła Ŝadnych obligacji, akcji, udziałów, ani nieruchomości.

11. Nabycie środków trwałych o wartości
wartości powyŜej 5 000 PLN:
L.p.

określenie środka trwałego

1

Toyota Landcruiser

130 180,00

2

CięŜarówka do sprzętu wiertniczego

139 200,60

3

Sprzęt wiertniczy

144 034,92

4

Dysk sieciowy do przechowywania danych

5 355,80

5

Terminal satelitarny BGAN NERA

8 467,11

kwota PLN

Razem

427 238,43

12. Dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji
•
•

Suma aktywów 12 368 063,48 PLN
Suma zobowiązań 286 319,16 PLN

13. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:
Donator, informacja o projekcie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieŜy
poprzez organizację zajęć dodatkowych w
Dystrykcie Hebron w Autonomii Palestyńskiej
um.30/PZ/2010/67
Miasto Stołeczne Warszawa
Integracja cudzoziemców w ramach programu
pomocy repatriantom – wkład do projektu EFI
um.CK-WOP/B/X/3/3/200/45/2010/NGO
Miasto Stołeczne Warszawa

Kwota PLN
Kwota PLN
Wynik
otrzymana
wykorzystana
Finansowy
236 159,00
217 439,70
18 719,30

37 578,00

37 577,98

0,02

36 000,00

35 999,99

0,01
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Integracja uchodźców w ramach programu
pomocy uchodźcom - wkład do projektu EFU
um.PS/B/VI/3/10/32/2010
Razem

309 737,00

291 017,67

18 719,33

14. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych
•
•
•

Podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń i umów zleceń) odprowadzany jest na
bieŜąco, zgodnie ze roczną deklaracją PIT-4R. Zobowiązanie z tego tytułu zostało uregulowane w
grudniu 2010.
Podatek od towarów i usług VAT odprowadzany jest terminowo, zgodnie ze składaną kwartalna
deklaracją VAT-7K. Zobowiązanie z tego tytułu na 31.12.2010 wynosi 49 442,00 PLN
Z opłat podatku dochodowego od osób prawnych Fundacja jest zwolniona. W związku z tym nie jest
składana deklaracja CIT-2, a jedynie roczna deklaracja CIT-8.

15. Informacja o kontrolach, audytach i ich wynikach w okresie sprawozdawczym
•

•
•
•
•
•
•
•

Kontrola merytoryczno-finansowa NajwyŜszej Izby Kontroli. Kontrola rozpoczęła się 04.10.2010 i
dotyczyła wybranych 3 projektów z roku 2008 finansowanych przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych. Do końca okresu sprawozdawczego nie powstało ostateczne wystąpienie pokontrolne,
tym samym zakończenie kontroli i jej ostateczny wynik został przeniesiony na rok następny.
Kompleksowy audyt finansowy ksiąg rachunkowych fundacji za 2009r. przeprowadzony przez firmę
Deloitte. Audyt Sp. Z o.o.
Audyt finansowy projektu „Szkoła Globalna” przeprowadzony przez firmę Wasko Sp. Z o.o.
Audyt finansowy projektu „Modnie i Etycznie” przeprowadzony przez firmę Wasko Sp. Z o.o.
Audyt merytoryczny projektu „Razem-Integracja, poradnictwo i wsparcie dla cudzoziemców na terenie
woj. kujawsko – pomorskiego” przeprowadzony przez Władzę WdraŜającą Programy Europejskie,
Audyt finansowy międzynarodowego projektu „ODA” przez firmę AUDIT SERVIS, na zlecenie
organizacji wiodącej PIN
Audyt finansowy międzynarodowego projektu „GREAT” na zlecenie organizacji wiodącej Action Aid
Audyt finansowy projektu w Strefie Gazy finansowanego ze środków OCHA przeprowadzony przez
firmę Saba na zlecenie donatora.

13. Nagrody, wyróŜnienia, udział w pracach instytucji i platform programowych
•
•
•
•

Nagroda Lecha Wałęsy
Medal „Kropla Ŝycia” Fundacji Kropla śycia
Odznaka Rzecznika Praw Obywatelskich za zasługi dla ochrony praw człowieka
Tytuł „Człowieka Roku 2010" przyznawany przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów
RP

•
•
•

Członkostwo w Światowej Organizacji Toalet - www.worldtoilet.org
Członkostwo w People In Aid - www.peopleinaid.com
Koordynator Misji PAH w Izraelu/Autonomii Palestyńskiej został członkiem Komitetu Wykonawczego
Aida (http://aidajerusalem.org/).
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