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Wstęp

Rok 2011 był rokiem obfitującym w tragiczne zdarzenia. W lutym konflikt pomiędzy siłami rządowymi a opozycją spowodował falę uchodźców z Libii do krajów ościennych, w marcu trzęsienie ziemi i tsunami zniszczyły
północne wybrzeża Japonii, również w marcu rozpoczęły się demonstracje antyrządowe w Syrii, które trwają
do dzisiaj i które spowodowały śmierć tysięcy ludzi oraz uchodźctwo dziesiątek tysięcy, w czerwcu susza
w Rogu Afryki doprowadziła do kryzysu humanitarnego, który objął swym zasięgiem ponad 12,5 miliona osób.
Wszystkie te wydarzenia były początkiem akcji zbierania środków na pomoc dla ofiar katastrof i konfliktów.
Zebraliśmy ponad 4 mln zł, co pozwoliło uruchomić programy pomocy. Założyliśmy nową misję w Somalii
(Puntland), której celem jest zabezpieczenie beneficjentów na wypadek przyszłych klęsk głodu między innymi
poprzez budowanie infrastruktury wodnej. W 2011 roku ważyły się również losy ustawy abolicyjnej dla osób
o nieuregulowanym pobycie w Polsce. Kontynuowaliśmy również pomoc w ramach projektów, które zostały
rozpoczęte w 2010 roku po styczniowym trzęsieniu ziemi na Haiti i majowej powodzi w Polsce.
Był to dla nas bardzo pracowity rok. Organizowaliśmy liczne zbiórki na pomoc ofiarom katastrof i przygotowywaliśmy nowe akcje pomocy. Prowadziliśmy kampanie: wodną, żywnościową i uchodźczą, stworzyliśmy Klub
PAH SOS zapoczątkowując w ten sposób możliwość podjęcia szybkich działań w przypadkach katastrof naturalnych i wojen. Kontynuowaliśmy naszą pomoc w Palestynie, w Sudanie Południowym i w Polsce oraz pomoc
dla uchodźców i repatriantów.
W 2011 roku dzięki Waszemu wsparciu pomogliśmy 90 000 ludzi w Polsce i na świecie. Zebraliśmy na ten cel
17 249 261 zł.
Kontynuowaliśmy również nasze liczne programy edukacyjne i rzecznicze poszerzające świadomość naszego
społeczeństwa w zakresie globalnego Południa.
Zorganizowaliśmy klika ważnych konferencji m.in. „Polska Prezydencja w obszarze Współpracy Rozwojowej”
wraz z prezentacją w Sejmie RP przewodnika po Prezydencji pt. „Polityka współpracy rozwojowej Unii Europejskiej – Przewodnik dla Posłów i Senatorów”, 11 debat otwartych dla publiczności o tematyce globalnej oraz
wzięliśmy udział w 5 ogólnopolskich największych festiwalach muzycznych, przyciągając dziesiątki tysięcy
ludzi, z którymi rozmawialiśmy na temat problemów ludzi najuboższych.
Braliśmy aktywny udział w tworzeniu Wieloletniego programu współpracy rozwojowej oraz w powstaniu
i uchwaleniu w dniu 16 września 2011 przez Sejm długo oczekiwanej Ustawy o współpracy rozwojowej.
Rozpoczęliśmy program dla Aktywistów PAH „Włącz się”, który pozwala działać PAH w całej Polsce.
Wydaliśmy wiele ciekawych publikacji: w tym raport „PLON. Ziemia. Żywność. Życie. Stwórzmy lepszą przyszłość” z okazji Światowego Dnia Żywności, „Przewodnik dla Aktywistów i Aktywistek PAH” oraz „Włącz się
do gry!”.
Inną formą dotarcia do szerokiej publiczności były wystawy zdjęć: Wojciecha Grzędzińskiego „Potrzeba wody
w Sudanie”, Jana Grabka „Ziemia Obiecana?” i Kuby Kamińskiego „Strefa Gazy, strefa grozy”, które zostały
pokazane w 25 lokalizacjach w całym kraju.
Pracowaliśmy ze szkołami prowadząc programy edukacji globalnej, z którymi dotarliśmy łącznie do prawie
45 tysięcy uczniów.
Powstała nowa, wykorzystująca nowoczesne narzędzia, strona internetowa PAH, która zintegrowała wszystkie
prowadzone przez PAH serwisy.

Mam świadomość tego, że wszystko to było możliwe do osiągnięcia dzięki wsparciu naszych licznych ofiarodawców indywidualnych (których wkład jest procentowo najwyższy) i instytucjonalnych. Dzięki pracy wielu
ludzi – pracowników i wolontariuszy PAH, wsparciu mediów i ludzi popierających nasze działania uczyniliśmy
świat nieco lepszym, chociaż przed nami jeszcze sporo wyzwań.
Dziękuję wszystkim, którzy pomagali nam pomagać.

Fot. Bart Pogoda

Historia i misja PAH
Jako Polska Akcja Humanitarna działamy od 1994 roku, choć realizowanie misji
czynienia świata lepszym rozpoczęliśmy już w 1992 roku jako polski oddział
Fundacji EquiLibre. Wtedy to Janina Ochojska zaczęła organizować konwoje
z darami dla mieszkańców oblężonego Sarajewa. Była to pierwsza tego typu
inicjatywa, która dawała polskiemu społeczeństwu możliwość niesienia pomocy
cierpiącym z powodu wojny toczącej się tak blisko. Działania PAH mobilizowały
ludzi z bardzo różnych środowisk społecznych, którzy chcieli pomagać i solidaryzować się z potrzebującymi. Dzięki ich zaangażowaniu zorganizowaliśmy wiele
spontanicznych akcji pomocowych. Do 2000 roku koncentrowaliśmy się głównie
na pomocy natychmiastowej, wysyłając w miejsce konfliktów i katastrof naturalnych
konwoje z darami pierwszej potrzeby – żywnością, lekami, sprzętem rehabilitacyjnym
i innymi, najbardziej podstawowymi środkami niezbędnymi do przeżycia.
Pomagaliśmy w wielu miejscach na świecie, zetknęliśmy się z rozmaitymi
sytuacjami kryzysowymi, obserwowaliśmy różne formy niesienia pomocy.
Dzięki tym doświadczeniom znacznie rozbudowaliśmy i wyspecjalizowaliśmy
zakres naszego zaangażowania. Dzisiaj działamy mając na uwadze długotrwały
i stabilny rozwój danego regionu dotkniętego wojną, kataklizmem czy ubóstwem.
Naszą misją jest uczynić świat lepszym przez zmniejszenie cierpienia i promowanie
wartości humanitarnych. Odpowiedzialność za świat pojmujemy jako możliwość
rzeczywistego uczestnictwa i posiadania wpływu w procesie pomocy przez
każdego pracownika i wolontariusza PAH. Praca każdego z nas przyczynia
się do ratowania życia ludzi. To zobowiązuje nas do rozwijania się
i podnoszenia jakości naszej pomocy.

Fot. Marcin Suder

Regiony,
w których pomagamy
Sudan Południowy

Somalia

Populacja: 10 625 176 (2012)
Stolica: Juba
GDP per capita: US$ – 2 134

Populacja: 10 085 638
GDP per capita: US$ – 600 (2010)
HDI (Human Development Index) – z powodu niestabilnej
sytuacji politycznej Somalia nieuwzględniona w ostatnich
raportach UNDP (w 2001: 611 miejsce)
Stolica: Mogadiszu

Sudan Południowy jest najmłodszym państwem w Afryce.
Niepodległość tego kraju została proklamowana 9 lipca 2011
roku w wyniku referendum niepodległościowego, w którym
ludność opowiedziała się za odłączeniem Sudanu Południowego
od Sudanu. W ten sposób został zakończony kilkudziesięcioletni
okres wojen domowych, które zdewastowały region. Potrzeby
Sudanu Południowego, jednego z najbiedniejszych krajów
świata, są ogromne i ciągle rosną wraz z rosnącą liczbą
powracającej ludności z Sudanu oraz uchodźców z terenów
granicznych z Sudanem Południowym. Sytuację pogarszają
także toczące się wciąż konflikty etniczne. PAH prowadzi stałą
misję w Sudanie Południowym w stanie Jonglei od lipca 2006
roku. Organizacja koncentruje swoją działalność w trzech
sektorach: wodno-sanitarnym, bezpieczeństwa żywieniowego
oraz niesienia pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych.
Od 2011 roku PAH zaangażowała się w niesienie pomocy
ofiarom walk międzyplemiennych. Polska Akcja Humanitarna
przeprowadziła dystrybucję nieżywnościowych produktów
pierwszej pomocy wśród osób, które uciekły z terenów walk
w poszukiwaniu schronienia.
Obecnie PAH prowadzi stałe misje w habstwach: Bor, Uror,
Ayod, Nyirol i Akobo. Podczas sześciu lat działalności PAH
w regionie wdrożono 31 projektów na łączną kwotę ponad
14 379 837,52 złotych.

51% społeczeństwa żyje poniżej granicy ubóstwa.
Około 1 miliona cierpi z powodu ostrego niedożywienia
45% społeczeństwa nie ma dostęu do wody pitnej
80% społeczeństwa nie ma dostępu do toalet śmiertelność
noworodków wynosi 102 na 1000 urodzeń
83% społeczeństwa mieszka w tukulach (glinianych chatkach)
40% społeczeństwa musi iść dłużej niż 30 min, by pozyskać
wodę zdatną do picia.
Ponad 70% społeczeństwa jest analfabetami
tylko 37% populacji powyżej 6 roku życia
uczęszczało kiedykolwiek do szkoły.

Puntland:
Autonomia od Somalii: od 1998 roku
Populacja: 4 150 000
Stolica: Garoowe
Od ponad 20 lat w Somalii toczy się wojna domowa.
Tymczasowy rząd panuje jedynie nad małym wycinkiem kraju.
Toczący się konflikt, coraz częściej powtarzające się susze
i brak infrastruktury powodują, że ogromna część mieszkańców
Somalii każdego dnia zmaga się z głodem i niedoborem pitnej
wody. Takie warunki mają także ogromny wpływ na zdrowie
i życie zwierząt hodowlanych, które są dla lokalnej ludności
głównym źródłem pożywienia, a także zarobku. Duża część
kraju jest niedostępna dla pomocy humanitarnej co powoduje,
że rzesze uchodźców migrują do miast, gdzie osiedlają się
w prowizorycznych obozach.
Pod koniec 2011 roku Polska Akcja Humanitarna założyła misję
w północno-wschodniej części Somalii, Puntlandzie. Działania
w 2011 roku były zatem ściśle związane z rejestracją PAH
w regionie, a także w konsorcjum organizacji pozarządowych
pracujących w Somalii. Podpisaliśmy porozumienia o współpracy
z lokalną administracją, zatrudniliśmy lokalnego pracownika,
PAH przystąpiła także do systemu koordynacji humanitarnej
ONZ w Somalii w dziedzinie wodno-sanitarnej. Rozpoczęliśmy
również przeprowadzanie terenowej analizy potrzeb
w kontekście projektów wodno-sanitarnych.

Autonomia Palestyńska

Haiti

Populacja: 4 mln
GDP per capita: US$ – 2 900
Stolica: Ramallah

Populacja: 9 801 664 (2012)
GDP per capita: US$ – 1 300 (2011)
HDI (Human Development Index) – 158 miejsce (2011)
Stolica: Port-au-Prince

Na terenie Autonomii Palestyńskiej toczy się jeden z najdłużej
trwających konfliktów zbrojnych na świecie. Przez wojnę
i politykę wielu zwykłych Palestyńczyków zostało odciętych
od dostępu do wody pitnej, opieki lekarskiej oraz od miejsc
pracy.
Wojny, półpustynny klimat i mała ilość wody od dawna
sprawiały, że warunki życia ludności stłoczonej na terenie
Autonomii Palestyńskiej były bardzo trudne. Sytuacja pogorszyła
się jeszcze, gdy zaczęto budować mur oddzielający ludność
arabską od żydowskiej. Mur przecina pola, odgradzając
rolników od ich upraw, utrudnia ludziom dotarcie do miejsc
pracy, szkół, ujęć wody pitnej a nawet odcina od siebie rodziny
i bliskich.
Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła działania na terenie
Autonomii Palestyńskiej w lipcu 2006 roku, w październiku
2009 roku otworzyła biuro terenowe w Strefie Gazy. Powodem
otwarcia misji była pogarszająca się sytuacja Palestyńczyków
na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza po wyborach w 2006 roku,
prowadzących do eskalacji działań zbrojnych w regionie.
PAH w Palestynie wyspecjalizowała się w realizacji projektów
wodno-sanitarnych, sporadycznie z elementami edukacyjnymi
i rolniczymi.
Podczas pięciu lat działalności PAH w regionie wdrożono 16
projektów na łączną kwotę ponad 3 milionów EURO, docierając
z pomocą do 100 000 ludzi (zarówno pośrednio
jak i bezpośrednio).

Autonomia Palestyńska obejmuje dwa dystrykty: Strefę Gazy
i Zachodni Brzeg. Obszar ten zamieszkują w większości
Palestyńczycy, którzy stanowią ponad 4-milionową populację,
z uwzględnieniem, że 67% całej populacji w Palestynie oraz
w krajach sąsiednich stanowią uchodźcy.
Ponad 22% Palestyńczyków żyje w ubóstwie,

w tym 12% poniżej jego granicy.

Haiti to najbiedniejszy kraj półkuli zachodniej.
Dnia 12 stycznia 2010 roku kraj nawiedziło silne trzęsienie ziemi,
na skutek którego śmierć poniosło prawie 300 tysięcy osób
a poszkodowanych zostało ponad 3,5 miliona mieszkańców.
W 2011 roku kontynuowane były projekty związane
z zapewnieniem dachu nad głową i odpowiednich warunków
sanitarnych dla 980 poszkodowanych rodzin (tj. około
4 900 osób w miastach Port-au-Prince, Leogane i Cabaret).
Kontynuowany był również projekt prowadzenia centrum opieki
nad dziećmi, które w wyniku katastrofy w mieście Petit Goave
zostały osierocone lub pozbawione dachu nad głową (tzw.
Child Friendly Spaces). PAH wyposażyła również w sprzęt
do produkcji protez i ortez zniszczony podczas trzęsienia ziemi
warsztat ortopedyczny w stolicy kraju.

Japonia
Populacja: 127 368 088 (2011)
GDP per capita: US$ – 35 200 (2011)
HDI (Human Development Index) – 12 miejsce (2011)
Stolica: Tokio
11 marca 2011 r północno-wschodnią Japonię nawiedziło
trzęsienie ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera, które wywołało
potężną falę tsunami. Wysoka na 10 metrów woda wdarła
się w ląd, niszcząc wszystko, co napotkała na swojej drodze.
W katastrofie zginęło ponad 25 tys. ludzi.
Polska Akcja Humanitarna w geście solidarności z narodem
japońskim przeprowadziła zbiórkę pieniędzy na pomoc
w odbudowie zniszczeń spowodowanych przez trzęsienie
ziemi i tsunami. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy PAH
oraz w ramach inicjatywy „Milion Żurawi. Pomoc dla Japonii”
odbyło się ponad 20 wydarzeń kulturalnych, z których dochód
został przeznaczony na rzecz pomocy ofiarom trzęsienia ziemi
i tsunami w Japonii. W listopadzie 2011 r. przeznaczyliśmy
1 200 000 zł bezpośrednio na dofinansowanie odbudowy
zniszczonego przez tsunami kompleksu przedszkolnego
w mieście Kesenuma (prefektura Miyagi). Zebrane środki zostały
przeznaczone na odbudowę sali gimnastycznej, fundamentów
oraz dachu zniszczonych budynków. Z przedszkola korzysta
ponad 300 dzieci.

Libia
Populacja: 6 733 620 (2012)
GDP per capita: US$ – 14 100 (2010)
HDI (Human Development Index) – 64 miejsce (2011)
Stolica: Trypolis
Libia była kolejnym po Tunezji i Egipcie północnoafrykańskim
krajem, w którym na początku 2011 roku doszło
do antyrządowych protestów. Demonstracje wkrótce przerodziły
się w otwarty konflikt zbrojny pomiędzy siłami rządowymi
i opozycją. Szacuje się, że trwająca 8 miesięcy rewolucja w Libii
pochłonęła 30 tys. ofiar a około miliona osób opuściło kraj
w obawie przed przemocą. Wielu uchodźców, w szczególności
obywateli państw trzecich próbujących opuścić Libię zostało
uwięzionych w strefach przygranicznych z Egiptem i Tunezją,
gdzie całkowicie zdani na pomoc humanitarną oczekiwali
na ewakuację do swoich krajów. PAH skupiła się głównie
na pomocy w postaci dystrybucji żywności i artykułów
pierwszej pomocy wśród uchodźców uwięzionych na libijskoegipskiej granicy oraz na dostawach najpotrzebniejszych leków
i artykułów sanitarnych do ogarniętej konfliktem Libii.
Całkowita wartość pomocy udzielonej przez PAH wyniosła
około 30 tysięcy PLN.

Korea Północna

Populacja: 24,5 mln.
GDP per capita: $US – 1 800
HDI (Human Development Index) brak danych.
Stolica: Pjongjang
Korea Północna jest państwem o ustroju jednopartyjnym,
rządzonym w oparciu o stworzone przez Kim Ir Sena idee
dżucze, zakładające całkowitą niezależność państwa w budowie
socjalizmu. W wyniku wieloletniej izolacji, Korea Północna od lat
boryka się z klęskami głodu i biedy a byt wielu mieszkańców
tego kraju uzależnionych jest od pomocy humanitarnej.
W 2011 roku Polska Akcja Humanitarna podjęła działania
mające na celu pomoc Szpitalowi Ortopedycznemu Hamhung
(drugie co do wielkości miasto w kraju). Szpital został
zbudowany przez polskich pracowników ponad 50 lat temu,
wykorzystując materiały i sprzęt sprowadzony z Polski. Szpital
został oddany do użytku w 1954 roku a dwa drewniane budynki
ocalały do dziś. W szpitalu brakuje jednak podstawowego
sprzętu i leków.
W dniu 19 kwietnia 2011 r z funduszy zebranych przez PAH
Ambasada RP w Pjongjang zakupiła i przekazała szpitalowi
w Hamhung: zestawy chirurgiczne, gips, środki antyseptyczne,
mydła, oraz rękawiczki lateksowe.

Polska
W wyniku powodzi, które nawiedziły Polskę w maju i czerwcu
2010 roku poszkodowanych zostało około 266 tysięcy osób.
Uszkodzonych zostało ponad 18 tys. budynków w 811 gminach.
PAH, począwszy od powodzi stulecia w 1997 roku kilkakrotnie
niosła pomoc humanitarną osobom poszkodowanym przez
powódź. W sumie przeznaczyliśmy na pomoc powodzianom
3,83 mln złotych, z czego w 2011 roku na działania pomocowe
przeznaczyliśmy 445,8 tys. złotych. W 2011 roku PAH
sfinansowała m.in. zakup opału dla powodzian z gmin Gorzyce
i Szczucin, pomagaliśmy także powodzianom z Bogatyni, Trześni
i Tuchowa. Łącznie liczba beneficjentów w 2011 roku wyniosła
6,5 tys. osób.
PAH działa również na terenie Polski dofinansowując dożywianie
dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz
świetlic środowiskowych. Program dożywiania dzieci Pajacyk
wspiera uczniów z rodzin wykluczonych społecznie, które nie
spełniają finansowych kryteriów przyznawania pomocy z Opieki
Społecznej, jednak zdaniem nauczycieli, potrzebują wsparcia
w postaci posiłku.
Począwszy od 1998 roku w ramach programu dożywiania
dzieci Pajacyk sfinansowaliśmy ponad 10 mln posiłków.
Od 2010 roku program rozszerzył działania o dożywianie dzieci
na świecie.

Pomoc humanitarna
Każdego roku na świecie wydarza się około 300 katastrof naturalnych, których ofiarami pada ponad 300 milionów osób. Liczne
konflikty zbrojne oraz towarzyszące im prześladowania i wypędzenia powiększają liczbę ofiar.
Najważniejszym i nadrzędnym celem pomocy humanitarnej jest ratowanie życia, zdrowia i godności ludzi dotkniętych różnego
rodzaju kataklizmami. Pomimo, że pomoc humanitarna jest z reguły krótkotrwała, nie ogranicza się ona jedynie do form aktywności
mających na celu zaspokajanie natychmiastowych potrzeb, takich jak pierwsza pomoc medyczna, dostarczanie żywności, wody,
schronienia czy wsparcia psychologicznego. Pomoc humanitarna polega również na przywróceniu krytycznej infrastruktury w celu
umożliwienia odbudowy zniszczeń, zahamowania rozprzestrzeniania się chorób będących następstwem kataklizmu i powrotu
do normalnego życia. Do działań tego typu możemy zaliczyć m.in. zapewnienie stałych dostaw wody i pożywienia oraz odbudowę
domostw, szkół, sanitariatów jak i przywrócenie komunikacji i opieki medycznej. W zakres pomocy humanitarnej wchodzi również
koordynacja powyższych działań.
W 2011 roku PAH kontynuowała pomoc ofiarom dwóch wielkich katastrof naturalnych, które wydarzyły się w 2010 roku: trzęsienia
ziemi na Haiti oraz powodzi w Polsce. Udzieliliśmy także pomocy ofiarom tsunami w Japonii i pomagaliśmy ofiarom konfliktu
zbrojnego w Libii. Rozpoczęliśmy także działania mające na celu pomoc ofiarom suszy w Somalii.

Pomoc humanitarna
Lokalizacja

Beneficjenci

Opis projektu, działania i rezultaty

Źródło
finansowania

Partnerzy
Habitat For
Humanity
International,
People In Need.

Wartość projektu

Haiti

4 900

Pomoc ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti. Zapewnienie
dachu nad głową i odpowiednich warunków sanitarnych 980 rodzinom poszkodowanym w trzęsieniu ziemi
(około 4900 beneficjentów w miastach Port-au–Prince,
Leogane i Cabaret). Kontynuacja projektu centrum
opieki nad dziećmi (tzw. Child Friendly Spaces) z miasta Petit Goave (ok. 300 beneficjentów). Wyposażenie
warsztatu ortopedycznego w Port-au-Prince w sprzęt
do produkcji protez i ortez zniszczony podczas
trzęsienia ziemi (ok. 300 beneficjentów).

Zbiórka Publiczna
9/2010, wpłaty
indywidualne,
Fundacja
Batorego.

Wartośc całkowita projektów 2 482 680 PLN
w tym:
zbiórka publ. 9/2010: 832 949 PLN
wpłaty indyw.: 1 549 731 PLN
Fundacja Batorego: 100 000 PLN

Somalia

4 000

Przeciwdziałanie skutkom suszy w Somalii. Prace nad
rozpoczęciem projektu: ustalanie lokalizacji studni,
przygotowanie i zrealizowanie assessemntu hydrogeologicznego.

Zbiórka Publiczna
171/2011, wpłaty
indywidualne

Korea Północna

250

Wyposażenie Szpitala Ortopedycznego w Hamhung

Zbiórka Publiczna
2/2010

Zbiórka publiczna 2/2010: 9 883,17 PLN

Japonia

dzieci w wieku
przedszkolnym
– 300

Odbudowa zniszczonego przez tsunami przedszkola
w mieście Kesenuma (Prefektura Miyagi).

Zbiórka Publiczna,
wpłaty od firm,
wpłaty indywidualne

Wartość całkowita projektów: 1 387 731 PLN
w tym: zbiórka publ. 48/2011: 568 261 PLN
wpłaty od firm: 749 997 PLN
wpł. indyw. 69 473 PLN

Libia

300

Pomoc ofiarom konfliktu zbrojnego w postaci
dystrybucji żywności i artykułów pierwszej pomocy
wśród uchodźców uwięzionych na libijsko-egipskiej
granicy oraz na dostawach najpotrzebniejszych leków
i artykułów sanitarnych do ogarniętej konfliktem Libii

Zbiórka Publiczna,
wpłaty indywidualne

Wartość całkowita: 50 766 PLN w tym:
zbiórka publ. 46/2011: 29 577 PLN
wpł indyw. 21 189 PLN

Polska

6 500

Kontynuacja pomocy ofiarom powodzi z 2010 roku
w Polsce. Zakup węgla dla powodzian z gminy
Gorzyce i Szczucin. Pomoc w wyposażeniu
przedszkola we wsi Trześń (gmina Gorzyce). Pomoc
najbardziej potrzebującym rodzinom w gminach
Bogatynia i Tuchów.

Wpłaty indywidualne

Wartość całkowita projektów: 4 250 742 PLN
w tym:
zb.publ. 102/2010: 983 453 PLN
zb.publ. 211/2010 96 611 PLN
darowizny rzeczowe: 1 494 110 PLN
wpłaty od firm: 886 975 PLN
wpł indyw. 789 593 PLN

Fot. Bartek Wrześniowski

Dostęp do wody pitnej
i infrastruktury sanitarnej
Choć liczba osób żyjących bez dostępu do wody pitnej z roku na rok spada, wciąż prawie 2/3 ludności świata żyje bez czystej wody lub bez
dostępu do urządzeń sanitarnych. Wiele czynników przyczynia się do takiego stanu rzeczy: zmiany klimatyczne, katastrofy naturalne, ubóstwo,
konflikty zbrojne, wzrost populacji. Tymczasem bezpieczny dostęp do wody pitnej ma bezpośrednie i znaczące przełożenie na jakość życia
ludzi: dłuższe i dostatniejsze życie, zdrowie, dostęp do żywości, siły do pracy, możliwość nauki. Jednym z Milenijnych Celów Rozwoju,
wyznaczonych przez ONZ jest zmniejszenie do 2015 roku o połowę liczby ludzi pozbawionych stałego dostępu do wody.
Naszym celem jest odbudowa zniszczonej i budowa nowej infrastruktury wodno-sanitarnej w miejscach gdzie działamy. W 2011 roku
wybudowaliśmy 12 studni w Sudanie Południowym dla 12 tysięcy osób, polepszyliśmy dostęp do wody 40 tysiącom mieszkańców Strefy Gazy
w Autonomii Palestyńskiej poprzez podpięcie do sieci elektroenergetycznej dwóch studni. Ponadto, poprzez budowę kompleksów sanitarnych,
poprawiliśmy warunki wodno-sanitarne w 18 szkołach w północnej części Zachodniego Brzegu w Autonomii Palestyńskiej, a w 25 szkołach
tego regionu przeprowadziliśmy szkolenia z zasad dbania o higienę. Łącznie, nasze działania na Zachodnim Brzegu pozytywnie wpłynęły
na życie 9 016 uczniów i nauczycieli.

Dostęp do wody pitnej i infrastruktury sanitarnej
Lokalizacja

Beneficjenci

Opis projektu, działania i rezultaty

Źródlo finansowania

Partnerzy

Wartość projektu

Sudan Płd.

90 304
społeczność
lokalna (w tym
kobiety i dzieci),
przesiedleńcy
wewnętrzni,

Pomoc natychmiastowa w sektorze wodno-sanitarnym (WS2)
– naprawa 97 pomp,
– przeprowadzenie testów wody w 10 punktach ujeć wodnych,
– stworzenie mapy 50% istniejących ujęć wodnych w terenie,
– przeszkolenie 64 mechaników pomp,
– przeszkolenie 97 grup społeczności lokalnej z podstawowych zasad
higieny,
– dostarczenie do 191 domostw płyt latrynowych do konstruckji latryn,
– zmagazynowanie pozażywnościowych środków pierwszej potrzeby,
które mają służyć 10 000 wewnętrznych uchodźców.

ECHO, Unicef,
PWF

brak

W 2011 roku ECHO – 390 977,22 PLN,
PWF – 67 660 PLN.
Wartość całego projektu ECHO
– 375 000 euro,
Unicef – 56 590,09 euro,
PWF – 17 109 euro

Sudan Płd.

20 578
społeczność lokalna (w tym kobiety
i dzieci), uchodźcy
wewnętrzni,

Pomoc natychmiastowa w sektorze wodno-sanitarnym (WS3).
– naprawiono 37 pomp,
– przetestowano wode z 5 studni,
– wywiercono 2 nowe stunie,
– zmagazynowano pozażywnościowe środki pierwszej potrzeby,
– udzielono pomocy ponad 2 000 uchodzcom wewnętrzyn, ofiarom
walk miedzyplemiennych.

ECHO, Unicef

brak

ECHO – 775 865,34 PLN,
PWF – 25 918 PLN

Sudan Płd.

12 500 społeczność lokalna
(w tym kobiety
i dzieci), uchodźcy
wewnętrzni,

Poprawa dostępu do wody i infrastruktury sanitarnej w hrabstwach
UNICEF,
Uror, Nyirol i Akobo West (Walgak), w stanie Jonglei w Sudanie Płd.
ECHO
– naprawiono 25 pomp,
– stworzono i przeszkolono 25 komitetów wodnych, przedstawicieli
społecznosci lokalnej, którzy dbaja o należyte utrzymanie studni,
– rozdano mechanikom pomp podstawowe narzędzia i części zamienne
do naprawy pomp,
– rozdystrybuowano ulotki i zainstalowano tablice informacyjne
dotyczące przestrzegania podstawowych zasad higieny,
– przeprowadzono szkolenia z podstawowych zasad higieny
w 25 miejscowościach,
– wybudowano latryny przy 5 szkolach.

brak

Unicef – 652 784 PLN

Sudan Płd.

30 000 społeczność lokalna
(w tym kobiety
i dzieci), uchodźcy
wewnętrzni,

Poprawa dostępu do wody pitnej w hrabstwach Bor, Twic East
i Duk poprzez budowę nowych studni oraz naprawę już istniejących.
– wywiercono 29 nowych studni,
– naprawiono 30 Studni,
– stworzono i przeszkolono 60 komitetów wodnych, przedstawicieli
społecznosci lokalnej, którzy dbaja o należyte utrzymanie studni,
– przeszkolono 28 mechaników pomp i rozdano im narzedzie i podstawowe części zamienne do naprawy pomp,
– przeprowadzono kampanię promocji hiegieny w 60 miejscowościach,
– przeszkolono przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury z Google
Earth pro. w celu utworzenia mapy z lokalizacjami studni w rejonie

TOTAL

brak

W 2011r TOTAL – 129 057 PLN,
PWF – 14 571 PLN.
Wartość całego projektu to:
TOTAL – 1195 376,26 PLN,
PWF – 120 888,07 PLN

Sudan Płd.

8 500

Budowa studni (BS9)
– wywiercono 17 stuni,
– stworzono i przeszkolono 17 komitetów wodnych

PWF/wpłaty
indywidualne

brak

W 2011 PWF wpłaty indywidualne
– 316 349,09 PLN. Wartość całego
projektu 892 996, 55 PLN

Autonomia
Palestyńska

40 000

Polepszenie dostępu do wody poprzez elektryfikację dwóch studni
w Strefie Gazy

Kampania
Wodna, w tym:
ZP 1/2010,
wpłaty
indywidulane
i od firm

The
Coastal
Municipalities water
Utility
(CMWU)

405 026,61 PLN – Kampania Wodna
(Zbiórka Publiczna nr 1/2010, wpłaty
indywidualne i od firm, SP PAH),
w tym wkład własny PAH (PWF)
– 5 944,18 PLN

Autonomia
Palestyńska

9 016

Poprawa warunków wodno-sanitarnych w 18 szkołach na północy
Zachodzniego Brzegu oraz promocja higieny w 25 szkołach na południu Zachodniego Brzegu, 8 869 uczniów oraz 147 nauczycieli

UNICEF
(Australian
Aid)

Ministerstwo
Edukacji

305 162,50 NIS, czyli
ok. 260 000 PLN

Fot. Marcin Suder

6 tysięcy dzieci umiera rocznie z powodu braku dostępu do czystej (pitnej) wody
6 km to średni dystans, który muszą pokonać kobiety w Afryce i Azji, aby dotrzeć do ujęcia z wodą
443 miliony godzin lekcyjnych rocznie opuszczają dzieci z powodu chorób związanych z użyciem zanieczyszczonej wody
Ok. 40% populacji – 2,5 miliarda ludzi – żyje w warunkach sanitarnych, które zagrażają ich zdrowiuz
Około 884 milionów ludzi na Ziemi nie ma dostępu do bezpiecznych źródeł wody
80% chorób w krajach rozwijających się jest związane z korzystaniem z zanieczyszczonej wody

Co 8 człowiek na ziemi nie ma dostępu do wody i cierpi z powodu chorób wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej wody.
photo: Wojciech Grzędziński

Dostęp do edukacji
Pomimo, że prawo do nauki jest jednym z podstawowych praw człowieka, dziesiątki milionów ludzi jest
pozbawionych szansy na uzyskanie podstawowej edukacji. Dostęp do edukacji na świecie różni się
w zależności od miejsca zamieszkania, narodowości, płci czy sytuacji rodziców, a szerzej od organizacji
i ustawodawstwa danego państwa. Dostęp do edukacji oznacza nie tylko zdobywanie wiedzy.
To stworzenie ludziom możliwości zapewnienia sobie dłuższego, bezpieczniejszego i godnego życia,
niezależnego od pomocy zewnętrznej. Dzięki edukacji ludzie stają się świadomi swoich praw i obowiązków,
a w przypadku łamania tych pierwszych – znają sposoby ich egzekwowania.
Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której każdy człowiek miałby możliwość korzystania z przysługującego
mu prawa do nauki i rozwoju.

72 miliony dzieci w wieku szkolnym nie uczęszcza do szkoły podstawowej;
Blisko połowa tych dzieci mieszka w krajach Afryki Subsaharyjskiej;

W tych samych krajach tylko co czwarty nastolatek w wieku średnioszkolnym uczy się w szkole średniej,
a aż 41% nie uczy się wcale;

Ponad 759 milionów dorosłych nie posiada nawet podstawowego wykształcenia –
to prawie jedna szósta wszystkich pełnoletnich mieszkańców naszej planety;

Dwie trzecie osób niepiśmiennych to kobiety.

Dostęp do edukacji
Lokalizacja

Beneficjenci

Opis projektu, działania i rezultaty

Źródlo
finansowania

Partnerzy

Wartość projektu

Afganistan

48

Kursy zawodowe oraz czytania i pisania dla niepełnosprawnych kobiet z Kabulu w Afganistanie.

ZP 89/2010,
wpłaty
indywidualne,
SPPAH

Organization for
Development for
Disabled Women
(ODDW)

42 388,89 PLN (Akcja Edukacjaw tym zbiórka publiczna nr 89/2010,
wpłaty idnywidualne, od szkół i od firm,
SPPAH)

Sudan

105 w tym dorośli
i dzieci

Kurs podstawowy czytania, pisania i liczenia dla dorosłych,
prowadzony w jęz. angielskim

SPPAH, wpłaty
indywidualne

brak

25 952,61 PLN

Fot. Bart Pogoda

Dostęp do żywności
Na świecie prawie 1/7 ludzi cierpi z powodu głodu i niedożywienia. Podstawową przyczyną występowania
zjawiska głodu na świecie jest nie brak żywności, ale brak dostępu do niej i jej niesprawiedliwa dystrybucja.
Z wielu czynników nasilających zjawisko głodu można wymienić: zmiany klimatyczne, kryzys finansowy
i związane z nimi wzrosty cen żywności oraz paliwa, konflikty zbrojne, katastrofy naturalne, a także słabo
rozwinięte rolnictwo oraz chroniczne ubóstwo.
Największy problem z dostępem do żywności mają mieszkańcy krajów rozwijających się, choć również w tych
rozwiniętych występuje nadal zjawisko niedożywienia i to dlatego PAH nieustannie prowadzi program Pajacyk
dla niedożywionych dzieci. Najczęściej z powodu głodu cierpią mieszkańcy biednych wsi, ofiary wojen,
katastrof naturalnych, mieszkańcy slumsów. Największym paradoksem jest to, że ogromną grupę głodujących
stanowią rolnicy i producenci żywności.
W celu poprawienia sytuacji, należy podjąć wszelkie starania w celu stworzenia nowego wymiaru rolnictwa,
w którym mali producenci żywności z krajów rozwijających się zostaną potraktowani priorytetowo, a wsparcie
dla nich będzie służyło wzmacnianiu lokalnych społeczności, ograniczaniu ubóstwa i biedy.
W 2011 roku Polska Akcja Humanitarna przekazała środki finansowe w wysokości 2 040 336,75 zł
na dożywianie 5 389 dzieci w szkołach i świetlicach środowiskowych w Polsce. W Sudanie Południowym,
PAH przekazała środki (208 tysięcy złotych) na budowę kliniki im. Straconych Chłopców z Duk, we współpracy
z John Dow Foundation. Klinika prowadzi między innymi program dożywiania dla dzieci, matek i kobiet w ciąży.

Co sześć sekund z powodu głodu umiera na naszej planecie jedno dziecko. Jedzenia brakuje
co siódmemu człowiekowi na Ziemi
500 milionów małych gospodarstw rolnych w krajach rozwijających się daje utrzymanie
prawie

dwóm miliardom ludzi, czyli prawie jednej trzeciej ludzkości.

Od 15 lat głód zabija nieprzerwanie

25 tysięcy osób dziennie

Około 80 procent głodujących ludzi mieszka na obszarach wiejskich, gdzie większość
z nich pracuje jako producenci żywności na niewielką skalę: rolnicy, pasterze, rybacy lub robotnicy rolni.

Dostęp do żywności

Fot. Marcin Suder

Lokalizacja

Beneficjenci Opis projektu, działania i rezultaty

Źródło
finansowania

Partnerzy

Wartość projektu

Sudan Płd

50

Wsparcie prokukcji żywności
i stworzenie centrum magazynowania nasion
w wiosce Malulal-Chat,
w hrabstwie Bor.
– wyznaczenie i przygotowanie terenu
pod zasiew farmy,

Caritas
Carinthia, PWF

brak

Caritas Carinthia – 58 092,75 PLN
UNWGG – 1 739,42 PLN
PWF – 6 530,22 PLN

Autonomia
Palestyńska

346

Rozwój terenów rolnych poprzez rehabilitację
cystern rolniczych na południu dystryktu Hebron, benefi-cjenci bezpośredni 223 osoby

MSZ

Ministerstwo
355 989 PLN,
Rolnictwa, Environ- w tym wkład własny 85 380,50 PLN
mental Education
Center (EEC)

Polska

5 389

Dożywianie dzieci w wieku szkolnym za posrednictwem szkół i samodzielnych świetlic

wpłaty indywidualne, Zbiórki publiczne
nr 176/2010, 42/2011, Fundacja Charytatywny Bal Dziennikarza, Fundacja BRE
Banku, Fundacja im. Stefana Batorego

BP, BZ WBK, DHL

rok szkolny 2010/2011: w dwóch naborach przekazano 1 642 796,15 zł,
środki zebrane w ramach zbiórek 41/2010, 176/2010, 42/2011, z wpłat indywidualnych, z Fundacji Charytatwyny Bal Dziennikarza dla placówek znajdujących się
na terenach, które dotknęła powódź oraz z Fundacji Bre Banku;
rok szkolny 2011/2012: I nabór, I transza: 397 540,60 PLN w tym 44 737,00 PLN
– Fundacja im. Stefana Batorego, 92 055,00PLN – Fundacja Charytatywny Bal
Dziennikarza, 52 655,40 – zbiórka publiczna nr 42/2011, 208 093,20PLN – wpłaty
indywidualne.
*w przypadku programu Pajacyk, który funkcjonuje według roku
szkolnego jedynie w taki sposób można wykazać wartość projektu.

Pomoc uchodźcom i repatriantom
Na początku lat 90-tych Polska ratyfikowała Konwencję Genewską z 1951 roku dotyczącą
statusu uchodźców. Ta oraz szereg innych umów międzynarodowych, zobowiązują nas
do udzielania schronienia na terytorium naszego państwa osobom, które musiały opuścić
swój kraj z powodu prześladowań, wojen lub kataklizmów. Pomoc dla uchodźców,
repatriantów, cudzoziemców oraz osób o nieuregulowanym pobycie, od początku istnienia
fundacji stanowi istotny obszar działania – zarówno pod kątem bezpośredniego wsparcia
beneficjentów, jak i zwrócenia uwagi społeczeństwa na problemy, z jakimi borykają się te
grupy. W ramach programu prowadzonego przez fundację Centrum Pomocy Uchodźcom
i Repatriantom imienia Małogorzaty Jasiczek-Gebert cudzoziemcy mogą skorzystać z kursów
zawodowych, aktywizacyjnych, poradnictwa prawnego oraz zajęć języka polskiego. Polska
Akcja Humanitarna aktywnie włącza się także w kampanie rzecznicze – w 2011 roku fundacja
kontynuowała działania na rzecz wprowadzenia abolicji dla osób o nieuregulowanym pobycie
w Polsce. W maju 2011 roku do składu Komisji Ekspertów ds. Migrantów przy Rzeczniku Praw
Obywatelskich powołano przedstawiciela PAH. Przedmiotem obrad Komisji była, między
innymi, ustawa abolicyjna. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz wystąpiła
do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera oraz do Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego, popierając abolicję.
Ustawa o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej weszła w życie 1 stycznia 2012 roku, wprowadzając tzw. abolicję dla cudzoziemców.
W 2011 roku rozpoczęto kampanię wspólną z innymi NGO na rzecz wprowadzenia zakazu
detencji dzieci w Polsce.
Jako nowe działanie, rozpoczęliśmy prace nad pilotażowym projektem zapraszania polskich
rodzin (przyszłych repatriantów) do Polski w ramach repatriacji oraz opieki nad osobami
sprowadzonymi do Polski w ramach resettelmentu.
Istotnym wydarzeniem w działaniach PAH, jak co roku, był także Światowy Dzień Uchodźcy
w tym przegląd filmów Refugee Review.

1200 osób:
522 osoby Program Pomocy Repatriantom i ok. 680 osób starających się o nadanie
Łącznie w 2011 roku z pomocy CPUiR skorzystało ok.
statusu uchodźcy oraz cudzoziemców.

Fot. PAH

Program

Opis projektu, działania i rezultaty

Lokalizacja

Beneficjenci

Źródlo finansowania

Partnerzy

Wartość projektu

Refugee.4

Projekt „Refugee.4 – Integracja cudzoziemców w Polsce” jest skierowany do osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, jak i osób objętych ochroną międzynarodową. Celem projektu jest rozwinięcie i poprawa istniejącej oferty integracyjnej oraz poradnictwa dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, jak
i osób objętych ochroną międzynarodową poprzez oddziaływanie na wszystkie grupy społeczne stykające się z problemem integracji (w tym szkolenia dla kadry szkół,
wolontariuszy, etc).
Przeprowadzono ok. 700 godz. lekcyjnych jęz. polskiego, odbyło się 11 wyjść integracyjnych, prowadzono dwie świetlice integracyjne, a w nich: warsztaty kulinarne,
fryzjerskie, manicure, kursy komputerowe, remontowe, sportowe, 7 spotkań aktywizacyjnych w ośrodku w Lininie, imprezy okolicznościowe: spotkanie wielkanocne, piknik
z okazji Dnia Dziecka, Afrykańska Wigilia. 20 beneficjentów ukończyło kursy zawodowe z dyplomem. Aktywnie prowadzono doradztwo zawodowe.
Odbyło się 7 szkoleń dla kadry pedagogicznej, 2 szkolenia dla wolontariuszy Refugee.pl, 2 szkolenia z metodykiem dla wolontariuszy uczących języka polskiego,
5 warsztatów dot. miękkich kompetencji na rynku pracy.
Prowadzono strony www.refugee.pl – 80 tys. wizyt, newsletter – 1900 subskrybentów i www.uchodzcydoszkoly.pl – 10 tys. wizyt. wydano 5 numerów drukowanej
gazety Refugee.pl
10.07.2012 zamknięto Dom Uchodźcy.

Warszawa, Linin k. Góry
Kalwarii

Osoby ze statusem uchodźcy, ochroną uzupełniającą lub
ubiegające się o status uchodźcy – ok. 440 osób + ok. 2.410
użytkowników broszury „Polska dla Ciebie. Praca” + odbiorcy
gazety Refugee.pl – ok. 3 500 osób + 1 660 widzów przeglądu Refugee Review

Europejski Fundusz na rzecz
Uchodźców, budżet państwa, PAH

projekt realizowany
przez PAH

całość budżetu: 777 671 PLN
w tym:
EFU – 701 077
PWF CPU – 32 198
PWF księg – 24 856
PWF PR – 16 740
UNHCR – 2 800

Razem. Letnia Grupa
Działania.

Organziacja warsztów plastycznych, sportowych oraz wycieczek dla dzieci z ośrodka dla uchodźców w Grupie k. Grudziądza oraz dzieci polskich z Grupy.

Grupa k. Grudziądza

Dzieci i młodzież z ośrodka dla uchodźćów 39, dzieci i młodzież z Grupy 350

Grant Ministerstwa Edukacji
Narodowej

projekt realizowany
przez PAH

całość budżetu: 16 437,2
w tym:
MEN – 12 437,20;
wkład własny 4000,00 – praca wolontariuszy

Spotkanie kultur (EVS –
wolontariat europejski)

„Spotkanie kultur” to projekt mający na celu umożliwienie młodym ludziom doświadczenia pracy w środowisku wielokulturowym. Projekt promuje wśród dzieci i młodzieży tolerancję i świadomość różnorodności kulturowej, daje możliwość poznania nowych kultur i rozwoju umiejętności organizatorskich w zakresie organizowania imprez
promujących różnorodność´. Projekt promuje także ideę wolontariatu i pozwala na poznanie języka i kultury polskiej. Głównym tematem projektu jest kwestia uchodźców.
Jego uczestnikiem jest wolontariusz z Hiszpanii, który w trakcie 6-miesięcznego pobytu w Polsce będzie miał możliwość pracy z dziećmi w ośrodku dla uchodźców.
Efektem projektu będzie także lepsze rozumienie innych kultur przez wolontariusza, dzieci w ośrodku dla uchodźców oraz społeczność´ lokalną. Projekt kładzie duży
nacisk na wykorzystanie nieformalnych metod edukacji: zabaw i gier edukacyjnych, nauki przez sztukę (przewidziane są m.in. przygotowywanie wystawy fotograficznej
i zajęcia plastyczne dla dzieci uchodźców) oraz powstanie filmu dokumentalnego.

Toruń i Grupa
k. Grudziądza

wolontariusz EVS, Biuro PAH Toruń, dzieci z ośrodka dla
uchodźców

Młodzież w działaniu

projekt realizowany
przez PAH

wartość projektu: 4 960 EUR
w tym:
Młodziez w działaniu – 4 925,00 EUR,
PWF – 35 EUR

RAZEM. Integracja,
poradnictwo i wsparcie dla
cudzoziemców na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Działania:
1. Świetlica dla dzieci
2. Biuro Inforacji dla Uchodźców – poradnictwo prawne, psychologiczne, mentoring uchodźczy
3. Działania integracyjne
4. Wolontariat wsparcia rodzin uchodźczych
5. Międzysektorowy Zespół ds. Uchodźców
6. Badania społecznosci lokalnej

Toruń, Grupa k. Grudziądza, województwo
kujawsko-pomorskie

Osoby ze statusem uchodźcy, ochroną uzupełniającą lub
ubiegające się o status uchodźcy

WWPE (EFU oraz budżet
państwa), Fundacja Batorego, Fundacja WBK.

projekt realizowany
przez PAH

wartośc projektu: 466 793
w tym:
EFU – 396 524
Fundacja Batorego – 54 186
PWF – 16 077

Dobry start w zasięgu
ręki! – 2

818 godz. kursów języka i literatury polskiej prowadzonych przez lektorów PAH.
10 kursów języka polskiego wykupionych w szkołach językowych.
23 spotkania integracyjne
814 h poradnictwa indywidualnego, „wsparcie towarzyszące”.
8 spotkań informacyjnych.
75 kursów języków obcych, w tym najwięcej języka angielskiego.
18 kursów komputerowych.
123 kursy i szkolenia zawodowe.
Klub pracy – 232 h poradnictwa zawodowego.
Kolportaż 72 zestawów informacyjnych składających się z poradnika dla repatriantów „Polska dla Ciebie” i ulotki informacyjnej.
Prowadzenie strony internetowej www.repatriacja.org

Polska/woj. mazowieckie, 190 osób –
małopolskie i kujawsko-po- imigranci (członkowie rodzin repatriantów – cudzoziemcy,
morskie oraz inne, b. ZSRR cudzoziemcy posiadający promesę wydania wizy repatriacyjnej, cudzoziemcy mający w Polsce zezwolenie na czas
oznaczony lub na osiedlenie się, cudzoziemcy przebywający
w Polsce na wizach pobytowych, cudzoziemcy z pobytem
tolerowanym).

WWPE (EFI oraz budżet
państwa)
Fundacja PKO BP
IQFM
PWF

projekt realizowany
przez PAH

wartość projektu: 489 326,30 PLN
w tym:
EFI – 421 810,57
Fundacja PKO BP (wkład do EFI) – 34 574,88
IQFM – 28
PWF/Repatriacja- 32 811,70
PWF CPU/Repatriacja – 83,71
Repatriacja Podział 1% 2010 – 17,44

Wyrównywanie szans eduka- Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin repatrianckich oraz cudzoziemców w Małopolsce. Wsparcie otrzymało 17 uczniów. Łącznie 390 godzin
cyjnych dzieci i młodzieży
korepetycji. Zatrudniono na umowy zlecenie 37 nauczycieli.
z rodzin repatrianckich oraz
cudzoziemców w Krakowie
i Małopolsce.

Polska/woj.małopolskie

Dzieci z rodzin repatrianckich i cudzoziemców uczące się
w szkołach podstawowych i ponad podstawowych, 17 dzieci,
w sumie przez 5 miesięcy otrzymało ok. 390 godzin korepetycji. Zaangażowanych było 37 nauczycieli.

State Street Foundation

Kuratorium
w Małopolsce

35 325,20 – całosć od donora

Wsparcie dla studentówrepatriantów Małopolski
2010/2011

Wsparcie dla studentów-repatriantów Małopolski 2010/2011. Sfinansowano 9 kursów dla młodych repatriantów z Krakowa i Małopolski

Polska/woj.małopolskie

Wsparcie w postaci kursów zawodowych i szkoleń o trzymało
9 młodych repatriantów z Kazachstanu – studentów lub
absolwentów

Fundacja Adama Mickiewicza w Kanadzie

10 622,7 – całość od donora

Wsparcie PPR Małopolski

Wsparcie PPR Małopolski. 19 repatriantów uczestniczyło w kursach językowych. 44 reptarinatów wzięło udział w spotkaniu integracyjnym, wycieczce do Pieskowej
Skały. 29 repatriantów wzięlo udział w spotkaniach z kulturą. 12 rodzin wzielo udzial w spotkaniu Mikolajowym dla dzieci. 97 repatriantów wzięło udział w Spotkaniu
Wigilijnym.

Polska/woj.małopolskie

Repatrianci z Krakowa i Małopolski oraz ich rodziny. Wsparcie otrzymało ok. 160 osób. Były to wyjazdy integracyjne,
spotkania wigilijno-noworoczne, kursy językowe, spotkania
informacyjne oraz wyjścia do muzeów.

IQ FM

2 000, – całość od donora

działania pozaprojektowe

Podstawowe wsparcie i pomoc rzeczowa, pomoc w zalegalizowaniu
pobytu, lekcje języka polskiego

Program Pomocy Repatriantom – działania pozaprojektowe

Zorganizowane zostały:
• kursy języka polskiego
• kursy języków obcych
• kursy komputerowe
Dbając o integrację polskich rodzin ze Wschodu i starając się zadbać o to, by czuli się w Polsce lepiej, by poznawali rodaków i poszerzali krąg swoich znajomych,
zorganizowaliśmy spotkania integracyjne w postaci m.in. wyjść do teatru, kina, muzeum, opery w Bydgoszczy, wycieczek krajoznawczych, spotkań z okazji świąt Bożego
Narodzenia, noworocznych, mikołajkowych dla dzieci oraz andrzejkowego.
Prowadzone było:
• poradnictwo prawne (klub pracy), w ramach którego doradca zawodowy pomagał beneficjentom szukać pracy, przygotowywać CV i list motywacyjny, przygotowywać się do rozmowy z pracodawcą,
• poradnictwo prawne i obywatelskie oraz „wsparcie towarzyszące”.
Odbyły się także spotkania informacyjne, m. in. na temat problemów adaptacyjnych cudzoziemców, mieszkających w Polsce, świadczeń emerytalno-rentowych w Polsce,
pracy w Polsce, stresu, jak odpowiedzialnie kupować, asertywności.
Dodatkowo nasi beneficjenci otrzymywali polsko-rosyjski poradnik dla repatriantów „Polska dla Ciebie”. Był on również przekazywany osobom, zawodowo związanym
z tematem repatriacji oraz innym organizacjom.
Jako nowe działanie, rozpoczęliśmy prace nad pilotażowym projektem zapraszania polskich rodzin (przyszłych repatriantów) do Polski w ramach repatriacji. Została
utworzona baza osób, które miałyby być objęte tym projektem oraz prowadzono rozmowy z potencjalnym partnerem tego projektu.

osoby nie będące beneficjentami w projektach europejskich:
cudzoziemcy i osoby z nieuregulowanym pobytem w Polsce,
ok. 200 soób
Polska/woj. mazowieckie, Polacy ze Wschodu oraz ich rodziny (m. in.: repatrianci,
małopolskie i kujawsko-po- członkowie rodzin repatriantów, cudzoziemcy z Kartą Polaka,
morskie oraz inne, b. ZSRR cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie kart
pobytu i wiz, osoby nie posiadające polskiego pochodzenia)
– 332 osoby

Działania realizawane są
wolontariacko.
W wyjątkowych sytuacjach
– PWF/Repatriacja

Program realizowany
przez PAH

Brak finansowania od
donorów

Program realizowany
przez PAH

Brak finansowania od
donorów

Pomoc uchodźcom i repatriantom

Edukacja globalna,
kampanie i rzecznictwo
Edukacja globalna uświadamia nam istnienie globalnych współzależności łączących ludzi,
zjawiska i miejsca. Tłumaczy złożoność otaczającej nas rzeczywistości, szczególnie kładąc nacisk
na przyczyny i konsekwencje różnych zjawisk, np. głodu, ubóstwa, braku dostępu do edukacji, wody,
konfliktów. Jej celem jest kształtowanie postaw, takich jak odpowiedzialność, szacunek, uczciwość,
otwartość, tolerancja, empatia oraz angażowanie do działań na rzecz sprawiedliwości na całym
świecie. Dzięki edukacji globalnej wiemy, że każdy z nas ma wpływ zarówno na swoje otoczenie,
jak i na świat. Mając to na uwadze, PAH edukuje polskie społeczeństwo, aby trwale angażowało
się na rzecz świata, w którym jest mniej cierpienia, więcej sprawiedliwości i godności oraz
poszanowania praw człowieka.
W 2011 r. prowadziliśmy programy edukacyjne dla szkół: „Szkoła Globalna działa lokalnie”
i „Szkoła Humanitarna”, w ramach których nauczyciele i uczniowie oraz społeczności lokalne razem
realizowały inicjatywy lokalnych, które w mądry i odpowiedzialny sposób wspierały mieszkańców
Afryki, Azji czy Ameryki Południowej.
Poprzez edukację globalną rozumiemy także prowadzone przez nas kampanie społeczne, takie jak:,
Akcja Edukacja, Kampania Wodno-Sanitarna, czy Świat Bez Głodu. W 2011 prowadziliśmy także
działania rzecznicze, pracując z polskimi politykami i decydentami, dziennikarzami, organizując
szkolenia, konferencje, wydając książki i broszury tematyczne, a także organizując wyjazdy studyjne
do krajów globalnego Południa.

Agata Buzek, Ambasadorka Kampanii Wodnej PAH, Fot. PAH

Program

Opis projektu, działania i rezultaty

Lokalizacja

Beneficjenci

Źródlo finansowania

Partnerzy

Wartość projektu

Szkoła
Globalna działa
lokalnie!

500 kopii podręcznika „Czas na akcję lokalną”
1 000 kopii podręczników „Włącz się do gry! Scenariusze gier miejskich”, „Jak mówić o większości świata”
1 000 kopii wystawy plakatowej „A ty w co się bawisz?”
5 000 kopii magazynu dla młodzieży „Pomagamy”
szkolenie dla nauczycieli z zakresu tematyki rozwojowej (41 osób)
5 szkoleń dla uczniów z tematyki rozwojowej (231 osób)
konferencja „Zjazd lokalny Szkół Globalnych” (41 uczestników)
1 200 kopii one pagera pt. „Klimat się zmienia – nie chowaj głowy w piasek”
3 400 kopii one pagera pt. „Sprawiedliwy Handel – to warto wiedzieć”
1 200 kopii broszury „Jak współpracować z organizacją pozarządową. Broszura dla szkół”
600 kopii broszury „Jak współpracować ze szkołą. Broszura dla NGO”
po 4 000 kopii one pagera nt. zależności pomiędzy dostępem do wody a głodem oraz działaniami PAH
podejmowanymi, aby zapobiec głodowi na świecie, bezpieczeństwa żywnościowego, dostępu do edukacji
1 000 kopii podręcznika „Inspiracje ze Szkół Globalnych. Edukacja globalna w praktyce” wraz z zestawem zdjęć i ćwiczeń
10 300 kopii ulotek informacyjnych nt. projektu Szkoła Globalna działa lokalnie!
600 kopii ulotek informacyjnych na temat publikacji PAH z zakresu edukacji globalnej
150 t-shirtów i kubków z logiem Szkoły Globalnej
23 nauczycieli przeszkolonych z zakresu współpracy z aktormai życia społecznego
33 spotkania pomiędzy szkołami, aktorami życia społęcznego oraz zespołem priojektowym
8 uczestników z Polski wzięło udział w Warsztacie Międzynarodowym
388 nauczycieli i 4 954 uczniów (z 42 szkół), 508 aktorów życia społęcznego wzięło udział w Akcji Międzynarodowej
Projekt zakończył się w lutym 2012, więc przedsatwione wyżej działania obejmują ten okres czasu.

Poska część projektu ma zasięg ogólnopolski

szkoły (nauczyciele i uczniowie), aktorzy
życia społecznego, lokalne społeczności

Komisja Europejska
(EuropeAid)

Suedwind (Austria), Welthaus (Austria), KOPIN
(Malta), PIPA (Słowacja), PIN (Czechy)

PAH: 6 445,00 zł
KE: 487 452,00 zł

Projekt stanowił wkład własny do projektu „Szkołą Globalna działa lokalnie”. Wszystkie działania pokrywały się z działaniami
realizowanymi w ramach Szkoły
Globalnej.

Projekt ogólnopolski

szkoły (nauczyciele i uczniowie), aktorzy
życia społecznego, lokalne społeczności

MSZ

Szkoła Humanitarna – Lokal- w 2011 Szkoła humanitarna była realizowana w ramach dwóch projektów (podzial czasowy)
nie na rzecz mieszkańców
koordynowane były zajęcia z zakresu edukacji globalnej w 75 szkołach – ich koordynatorzy zostali przeszkoleni w roku 2010
krajów Południa
przeszkolenie 28 nauczycieli i 58 uczniów (przedstawiciele 28 szkół) w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu edukacji globalnej – odbyły sie 2 szkolenia.
138 osób otrzymalo publikacje tematyczne – wydano 4 publikacje.
27 szkół objętych projektem zrealizowało akcje lokalne z zakresu prawa do wody, edukacji lub żywności adresowane do lokalnych społeczności

Projekt ogólnopolski

beneficjenci instytucjonalni: 103 szkoły
beneficjenci indywidualni: uczniowie i nauczyciele 103 szkół, członkowie 27 społeczności lokalnych sąsiadujących ze szkołami

MSZ

Włącz się i działaj!
Upowszechnianie współpracy szkół i organizacji
pozarządowych (Szkoła
z pasją)

Projekt stanowił wkład własny do projektu Szkoła Globalna działa lokalnie. Większość działań w projekcie pokrywała się
z działaniami Szkoły Globalnej.
Pozostałe działania zrealizowane w ramach projektu to:
1 500 sztuk ulotki informacyjnej „Włącz się i działaj! Upowszechnianie współpracy szkół i organizacji pozarządowych”
300 egzemplarzy filmów edukacyjnych ze scenariuszami „Oglądaj i Włącz się! Scenariusze
spotkań filmowych dla szkół i organizacji pozarządowych”;
1 000 przypinek kampanijnych.

Projekt ogólnopolski

szkoły i NGO w całej Polsce

Wiedza prowadzi do zmian

13 wykładówotwartych o tematyce globalnej na uczelniach wyższych;
2 spotkania Grupy Roboczej z udziałem przedstwicieli środowiska akademickiego;
1 wizyta studyjna z PAH w Irlandii i Londynie (organizacje i instytucje akademickie pracujące nad zagadnieniami globalnymi);
2 seminaria/warsztaty tematyczne dla organizacji pozarządowych;
2 osoby wzięły udział w Forum Wysokiego Szczebla na temat Skuteczności Pomocy Rozwojowej w Pusan – Korea Płd;
Publikacja 3 materiałów rzeczniczych o tematyce globalnej;
Publikacja „Polityka współpracy rozwojowej Unii Europejskiej w okresie Prezydencji Polski w Radzie UE w II połowie 2011 r.
Przewodnik dla Posłów i Senatorów”, adresowanego do polskich decydentów, przygotowanego pod kątem międzynarodowej
współpracy rozwojowej;
30 marca 2011: Konferencja organizowana przez PAH i GDRG w Sejmie RP pt. „Polska Prezydencja w obszarze Współpracy
Rozwojowej” połączoną z prezentacją Przewodnika po Prezydencji pt: „Polityka współpracy rozwojowej Unii Europejskiej
w okresie Prezydencji Polski w Radzie UE w II połowie 2011 r. Przewodnik dla Posłów i Senatorów”
26-28 maja 2011 roku: w Warszawie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Pałacu Kultury i Nauki. Międzynarodowa
konferencja „Rozwój Globalny, a nowe państwa członkowskie UE – czas na nowe otwarcie? ”
Przyznanie 3 grantów dla autorów książek o tematyce globalnej:
– A. Leszczyński „Dziękujemy za palenie. Dlaczego Afryka nie może sobie poradzić z przemocą, głodem, wyzyskiem i AIDS”
– K. Szeniawska, D. Żebrowska, B. Popławski „Gorzka czekolada. Społeczne aspekty uprawy kakao na Wybrzeżu Kości
Słoniowej w kontekście reguł międzynarodowego handlu i konsumpcji.
– S. Kulczyk i A. Bajtyngier „Świadomi i pomocni – rozwój regionów nękanych konfliktami zbrojnymi i klęskami naturalnymi
a turystyka odpowiedzialna”
Publikacja 2 książek o tematyce globalnej, przetłumaczonych z j. angielskiego:
– Tony Weis „Światowa gospodarka żywnościowa. Batalia o przyszłość rolnictwa.”
– praca zbiorowa „Zmiany klimatyczne – impas i perspektywy. Punkt widzenia krajów globalnego Południa”.
11 debat otwartych dla publiczności i tematyce globalnej. w tym organizacja
– panel podczas III Europejskiego Kongresu Kobiet pt. „Kobiety kontra ubóstwo – liderki w krajach Globalnego Południa”
– panel podczas Europejskich Dni Rozwoju w partnerstiw z Oxfam, ONE i Caritas Europa. 16 grudnia 2011 pt. “Jak zapobiec
kolejnej klęsce głodu w Rogu Afryki. Rola UE w budowie samowystarczalności mieszkańców regionu. “ z udziałem:
Kristalina Georgiewa – Komisarz UE ds. Rozwoju i Pomocy Humanitarnej; Yemi Akinbamijo Przewodniczący Departamentu ds.
Rolnictwa i Bezpieczeństwa Żywnościowego w Unii Afrykańskiej; Mark Breusers z CARITAS; Dr Ann Waters-Bayer z AgriCulture – ETC Foundation; Fran Equiza, dyrektor regionalny w Rogu Afryki, Afryce Wschodniej i Środkowej, OXFAM. Moderacja:
Nazanine Moshiri, korespondentka Al Jazeery English z Afryki Wschodniej.

Polska część projektu ma zasięg
ogólnopolski

Organizacje pozarządowe zainteresowane Komisja Europejska (EuropeAid)
tematyką globalną; środowisko akademickie; Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansodecydenci; społeczeństwo
wanie do KMC

„Działaj lokalnie na rzecz
globalnych zmian – aangażowanie szkół w działania
lokalne na rzecz promocji
Sprawiedliwego Handlu
oraz przeciwdziałania
zmianom klimatycznym”

CZESC DOTACJI Z KE PRZEKAZANA PARTNEROM
ZAGRANICĄ:
realizacja działań przez partnera na Malcie: KE: 50
144,00 zł
realizacja działań przez partnera w Austrii (Welthaus): KE: 209 653,00 zł
realizacja działań przez partnera w Austrii (Suedwind): KE: 177 880,00 zł
realizacja działań przez partnera w Czechach: KE:
208 025,00 zł
realizacja działań przez partnera na Słowacji: KE:
142 097,00 zł

MSZ: 58 170,00 zł

MSZ: 97 121,00 zł
PAH: 52 512,00 zł
KE: 321,00 zł
Całkowita wartość projektu MSZ: 103464,11 zł,
środki MSZ: 97 121,00 zł, środki PAH: 6343,11 zł

beneficjenci indywidualni: 3 500
beneficjenci instytucjonalni: 150

MEN

Against Gravity

PAH: 3 000,00 zł
MEN: 45 000,00 zł

Fundacja Pontis (Słowacja), NGO Support
Centre (Cypr),
konferencja międzynarodowa przygotowana
w ścisłej współpracy z GDRG

PAH: 60 544,00 zł
KE: 617 213,00 zł
Sponsorzy prywatni: 14000,00 zł
OXFAM: 43 990,00 zł
FIO do KMC: 8 364,00 zł
CZESC DOTACJI Z KE PRZEKAZANA PARTNEROM
ZAGRANICĄ:
realizacja działań przez partnera na Cyprze: KE:
302 552,00 zł
realizacja działań przez partnera na Słowacji: KE:
341 026,00 zł

Edukacja globalna

Program

Opis projektu, działania i rezultaty

Lokalizacja

Beneficjenci

Źródlo finansowania

Partnerzy

Wartość projektu

Wykłady Kapuścińskiego

Organizacja panelu wchodzacego w skład międzynarodowej konferencji „Rozwój Globalny, a nowe państwa członkowskie UE
– czas na nowe otwarcie? ” z udziałem jako wykładowcy profesora Jerzego Buzka (ówcześnie przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego).

Warszawa

Cała konferencja zgromadziła ok. 300
osób (przedstawicieli NGOs, środowiska
akademickiego i decydentów)
beneficjenci instytucjonalni to przede wszystkim przedstwaiciele MSZ i MEN

UNDP

UNDP

UNDP: 16858,00 zł

Projekt „Włącz się!
Aktywizacja społeczności
lokalnych na rzecz globalnej
solidarności”

17 osób wzięła udział w dwóch zjazdach szkoleniowych (w sumie 40 godzin szkoleniowych).
Do końca grudnia 2011 roku Aktywiści zorganizowali 16 akcji lokalnych w 14 miejscowościach.
W akcjach wzięło udział w sumie 3498 osób. Większość działań była skierowana do dzieci i młodzieży (11 akcji), część miała
szersze grono odbiorców (5 akcji).
Zgodnie z założeniami projektu w 2011 roku Aktywiści wraz z zespołami (17 aktywistów + 117 osób w zespołach, w sumie 134
osoby) byli zobowiązani do realizacji 1 akcji lokalnej. Do końca grudnia 2011 zorganizowano 16 akcji lokalnych.

Zasięg ogólnopolski: w Miejscowościach
w których działają Aktywiści:
Bełchatów, Bielsk Podlaski, Bierutów,
Bolesławiec,
Bytom, Gliwice (2 osoby), Jelenia Góra,
Mińsk Mazowiecki, Nowe
Miasto Lubawskie, Otwock, Reda, Ruda
Śląska, Warszawa, Zielona
Góra, Wasilków (2 osoby).

W projekt bezpośrednio jest zaangażowanych 17 osób z 15 miejscowości (Aktywiści),
które współpracują z lokalnymi zespołami.
W organizację 16 działań lokalnych włączonych zostało w sumie 117 osób (w sumie jest
to 134 osoby – Aktywiści + zespoły lokalne),
które dotarły poprzez akcje lokalne w społecznościach lokalnych do 3498 odbiorców.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, budżet
całościowy na 2011: 90 818,89 pln
Dofinansowanie
do projektu KMC
Komisja Europejska
PAH/PWF

Sasiedztwo dla zrownoważonego rozwoju – siec
trenerska PAH

Działanie projektowe rozpoczęły się w marcu 2012 ale współpraca z donatorem, apilikowanie i pierwsze szkoleniowe spotkanie
szkoleniowo-przygotowawcze w Krzyżowej odbyło się w listopadzie 2011 r.

20 trenerów (10 polskich i 10 niemieckich)

Cała Polska oraz Saksonia w Niemczech

Polsko-Niemiecka Wspólnota Młodzieży,
CAF

Arche noVa

koszty ponoszone dopiero w 2012

GLEN

2 uczestniczki z Polski wzięły udział w cyklu szkoleiowym GLEN Multipliers Training Cycle, w ramach któego odbyły trzymiesięczne staże w organizacjach pozarządowych w Ugandzie i Kenii. Po powrocie odwiedziły 4 szkoły, w których zorganizowały
prezentacje i warsztaty na temat swojego pobytu. Ponadto, w dniach 30.03-3.04.2011 zorganizowaliśmy w Polsce seminarium
ewaluacyjne, w którym wzięło udział 90 osób z Europy.

2 polskie uczestniczki programu GLEN,
uczniowie i nauczyciele 4 szkół, 90 wolontariuszy z Europy przeszkolonych w ramach
GLEN ReNew

Projekt ogólnopolski

PAH- PWF Edukacja,

INEX – Association for Voluntary Activities (INEX-SDA), Estonian Roundtable for Development
Cooperation (AKÜ), BRECI/SupAgro Florac,
ASA-Programm, ENGAGEMENT GLOBAL
gGmbH, Hungarian Volunteer Sending Foundation, GLEN Latvia, Third World Group, GLEN
Slovakia, Zavod Voluntariat – SCI Slovenia

PAH PWF – 24090 PLN

FIO: 68 982,88 zł
PAH/PWF: 6 320,00 zł
KE/KMC: 15 516,00 zł

Edukacja globalna
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Lokalizacja
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V4 aid

Polska

700 decydentów politycznych, 200 osób z organizacji pozarządowych i mediów; 300
tysięcy czytelników Gazety Wyborczej oraz 5 tysiący odwiedzających stronę PAH i FB PAH

Zjednoczeni na rzecz milenijnych celów rozwoju; projekt skierowany do decydentów politycznych i dzienikarzy i szerokiej społeczności;
działania służą promowaniu tematyki rozojowej.

Wspólny projekt
prezydencyjny
PAH-OXFAM

Polska

700 decydentów politycznych, 50 osób z organizacji pozarządowych i mediów;
1 milion czytelników, słuchaczy i widzów polskich mediów

Projekt skierowany do decydentów politycznych, dzienikarzy i szerokiej społeczności; działania służyły promowaniu tematyki rozojowej
przez pryzmat najważniejszych wydarzeń w ramach polskiej prezydencji.

Aby działać musisz
wiedzieć

Polska

decydenci polityczni, dziennikarze, studenci i szeroka społeczność

Zamknięcie w styczniu 2011 roku trzyletniego projektu

Ustawa o polskiej
współpracy
rozwojowej

Polska

działania na rzecz jakości polskiego systemu pomocy rozwojowej

16 września 2011 r. Sejm RP przyjął ustawę o współpracy rozwojowej. PAH oraz inne oranizacja pozarządowe, w tym PAH, przez wiele lat przekonywały
rządzących do takiego kroku. Wspólnie wykazywaliśmy kolejnym ekipom rządzącym, że polski system pomocy rozwojowej bezwzględnie powinien
doczekać się odpowiedniej regulacji prawnej. Wejście w życie tej ważnej ustawy zbiegło się w czasie z końcem prezydencji Polski w Radzie UE.

Program współpracy
rozwojowej MSZ

Polska

działania na rzecz jakości polskiego systemu pomocy rozwojowej

Polska Akcja Humanitarna uczestniczyła – w ramach Grupy Zagranica – w procesie przygotowania przez MSZ wieloletniego programu współpracy rozwojowej, określającego cele i priorytety polskiej współpracy rozwojowej w perspektywie średniookresowej (2012−2016).

Polska

działania na rzecz jakości polskiego, europejskiego i globalnego systemu pomocy rozwojowej

Na początku lipca PAH wspólnie z organizacją OXFAM przedstawiły szereg rekomendacji dla Polskiej Prezydencji UE dotyczących czterech kluczowych
Oxfam
wyzwań w obszarze polityki rozwojowej, humanitarnej oraz zmian klimatycznych na drugą połowę 2011 roku. Zakres tematyczny rekomendacji obejmował International
kryzys humanitarny w Rogu Afryki – pierwszą XXI-wieczną klęskę głodu – a także zwiększenie skuteczności pomocy dla ubogich i znalezienie dodatkowych
środków na ich wsparcie w przystosowaniu do zmian klimatycznych i walce z ubóstwem. W czasie prezydencji organizowaliśmy spotkania konsuktacyjne w
pouższych kwestiach jak również publikowalismy nasze stanowiska. Ocena polskiej prezydencji w EU pod kątem współpracy rozwojowej zostało przez nas
oceniiona raczej pozytywnie

Polska

działania na rzecz jakości polskiego i europejskiego systemu pomocy rozwojowej

Publikacje:Polityka współpracy rozwojowej Unii Europejskiej w kontekście polskiej prezydencji w Radzie UE w 2011 roku. Przewodnik dla posłów i senatorów; Analiza: Podkomisja ds. współpracy rozwojowej; Raport Plon. Stwórzmy lepszą przyszłość; Analiza: Demokracja w rozwoju; Analiza: Przejrzystość
pomocy w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Komisja
Europejska

Polska

działania na rzecz jakości polskiego, europejskiego i globalnego systemu pomocy rozwojowej

konferencje, debaty: 30 marca 2011, Sejm RP, Warszawa, „Polska Prezydencja w obszarze współpracy rozwojowej”
26–28 maja 2011, Warszawa „Rozwój globalny a nowe państwa członkowskie UE – czas na nowe otwarcie?”
17 września 2011, happening w czasie OFIP, Warszawa, „Afryka chuda bez Robin Hooda”
15 października 2011, Warszawa Debata promująca raport PLON
7 listopada 2011, Warszawa spotkanie i debata z udziałem Hauwy Umar-Mustapha, zajmującą się badaniem wpływu zmian klimatu na rolnictwo
i sytuację kobiet w Nigerii.
16 grudnia 2011, Warszawa dyskusja na temat sytuacji w Rogu Afryki zorganizowana w czasie Europejskich Dni Rozwoju

Komisja
Europejska

Źródło
finansowania

Partnerzy

Kampania informacyjna i fundrisingowa na temat klęski głodu w Rogu Afryki, ze szczególnym nastawieniem na sytuację w Somalii.
Działanie zrealizowane w oparciu o polskie media (również korespondentów polskich w Brukseli) oraz stronę internetową i FB PAH.
Akcja informacyjna polegała na raportowaniu bieżącej sytuacji w Somalii, działaniach pomocowych PAH (pomoc doraźna i decyzja o
założeniu misji), kładziono także nacisk na rolę i zobowiązania Polski jako kraju, który przejął Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.
Działanie było kontynuowane również przy okazji Światowego Dnia Żywności - w tym czasie odbyła się premiera raportu PLON wydanego we współpracy z Oxfam International. W sumie na temat klęski głodu oraz bezpieczeństwa żywnościowego pojawiło się kilkadziesiąt
wywiadów w prasie, radiu, TV oraz internecie.

PAH, Oxfam

Współpraca medialna z Oxfam International

społeczeństwo polskie,
Łącznie przegląd odwiedziło
1660 widzów

Przegląd filmowy w tym roku otrzymał oficjalną nazwę i logo Refugee Review, które będą wykorzystywane przy kolejnych edycjach
przeglądu. Przegląd zorganizowano w pięciu miastach – Warszawie, Krakowie, Toruniu, Wrocławiu i Lublinie. Celem było zwrócenie
uwagi społeczeństwa na problemy, z którymi borykają się uchodźcy. Filmy ukazywały tematykę uchodźczą i migracyjną z różnych
perspektyw – począwszy od ukazania przyczyn aż po problemy z adaptacją w kraju przyjmującym. W czasie przeglądu wyświetlano
zarówno filmy fabularne jak i dokumentalne. Podczas przeglądu w pięciu miastach (Warszawa 17-22.06., Wrocław 17-19.06., Toruń
17-22.06., Kraków 17-20.06., Lublin – 20.06.) odbyło się łącznie 39 pokazów

EFU,
Miasto
Stołeczne
Warszawa,
UNHCR,

Przegląd Refugee Review i kampania reklamowa zostały stwor- Jest to część projektu
zone we współpracy z: UNHCR, Testardo Gram, ZenithOptime- Refugee.4
dia, Kinoteka, Urząd m.st. Warszawy, Fundacja Tumult, Homo
Faber, Kawiarnio-Księgarnia „Spółdzielnia”, Fundacja Magazyn
Kultury, Odra – Film, Planet Doc Review, Kawiarnia-catering.pl,
MMmoje miasto.pl, GRA.fm, Radio Gra, Teraz Toruń.

Polska

Społeczeństwo polskie - cały
przekrój społeczny, przede
wszystkim jednak mieszkańcy
dużych miast, młodzież ucząca
się, podatnicy

Zrealizowano ogólnokrajową kampanię społeczną powiązaną z głównymi działaniami realizowanymi przez PAH bazująć na przekazie
stworzonym w 2010 roku. Podobnie jak w ubiegłym roku, kampania miała 3 odsłony tematyczne poświęcone: dostępowi do wody pitnej,
kampania poświęcona tematyce uchodźczej wspierająca przegląd filmów Refugee Review, oraz problemowi niedożywienia dzieci w
Polsce i na świecie. Dodatkowo zrealizowane zostały działania wpierające pomoc humanitarną PAH dla Japonii oraz Somalii. Kreacja
została przygotowana nieodpłatnie przez agencję Scholz and Friends. Powierzchnia reklamowa udostępniana na cele kampanii pozyskiwana była we współpracy z domem mediowym ZenithOptimedia. Wśród nośników reklamowych znalazła się prasa, radio, telewizja, internet, Citylighty. Kampanie wspierane były także przez działnia marketingowe. We współracy z Gazeta.pl przeprowadzono całoroczną
akcję promocyjno-marketingową podarnik.pl. promującą problematykę dostępu do wody i godnych warunków sanitarnych. Dodatkowym
wsparciem była także sprzedaż dedykowanych gadzetów za posrednictwem sklepu on-line www.sppah.org.pl

PAH

Scholz and Friends, ZenithOptimedia, Arbomedia, AMS, Ztudio,
SPPAH, Saatchi and Saatchi

Wystawy
fotograficzne

cała Polska:
Białystok,
Bydgoszcz, Elbląg,
Ełk, Gdańsk,
Iława, Katowice,
Kraków, Lublin,
Olsztyn, Poznań,
Rzeszów, Suwałki,
Toruń, Wałbrzych,
Warszawa,
Wrocław, Września

Na wszystkie wystawy, zarówno plenerowe (eksponowane w
centralnych punktach miast), jak
i prezentowane w galeriach,
ośrodkach kultury i bibliotekach
- wstęp wolny.

Wystawy galeryjne: “Afganistan: pragnienie życia” fotoreportaż Marcina Sudera, “Potrzeba wody w Sudanie” fotoreportaż Wojciecha
Grzędzińskiego, “Ziemia Obiecana?” fotoreportaż Jana Grabka ukazujący życie uchodźców w ośrodkach dla cudzoziemców. Wystawy plenerowe: “Afganistan: pragnienie życia” fotoreportaż Marcina Sudera, “Potrzeba wody w Sudanie” fotoreportaż Wojciecha
Grzędzińskiego, “Strefa Gazy, strefa grozy” fotoreportaż Kuby Kamińskiego z Autonomii Palestyńskiej, “Ziemia Obiecana?”. Łącznie
ponad 20 ekspozycji

Festiwale
muzyczne

cała Polska

kilkadziesiąt tysiecy ludzi zgromadzonych na największych
festiwalach muzycznnych w
Polsce (Opener, Przystanek
Woodstock, Slot Art, OFF,
Malta Festival)

dotarcie z informacją o problemach z dostępem do wody do dziesiątek tysięcy ludzi zgromadzonych na największych w Polsce festiwalach muzycznych. Podczas imprez promowaliśmy Kampanię Wodę, chcąc uwrażliwić młodych ludzi na kwestie związane z brakiem
dostepu do wody w najbiedniejszych regionach świata.

PWF

Auchan (Przystanek Woodstock) VB i Mercedes (samochody)

Kolekcja dla
Pajacyka

Warszawa

Zebrane pieniądze (33 tys. zł) 22 maja 2011 roku w Centrum Cybernetyki w Warszawie zorganizowaliśmy aukcję charytatywną, w czasie której zlicytowaliśmy III
zostały przekazane na program edycję Kolekcji dla Pajacyka. Trzynaście kukiełek pajacyków, ubranych w stroje zaprojektowane przez największych kreatorów mody
żywnościowy (Pajacyk)
sprzedano za łączną sumę 33 tysięcy złotych. Licytację poprowadzili ambasadorowie Pajacyka - Agnieszka Dygant i Tomasz Kot, a w
pokazie Pajacyków wzięły udział uznane polskie modelki: Małgorzata Niemen, Bogna Sworowska, Ewa Wachowicz, Lidia Popiel.

Światowy
Dzień Wody

Warszawa

Mieszkańcy Warszawy, cały
18 marca, z okazji Światowego Dnia Wody, w Fabryce Trzcinie PAH zorganizowała Niebieski koncert promujący Kampanię Wodną.
przekrój społeczny, dominująca Atrakcją wieczoru był pokaz mody, będący jednocześnie finałem konkursu graficznego ogłoszonego przez PAH. Do konkursu
grupa: 25-45 lat.
zaprosiliśmy młodych, zaangażowanych społecznie grafików, których zadaniem było zaprojektowanie koszulki inspirowanej zagadnieniami wodnymi. Wyróżnione projekty zostały zaprezentowane przez znane osobistości show biznesu. W części głównej imprezy wystąpili
Marika i Sidney Polak.

Roca, PWF

Roca, Elektrolux, Cisowianka, Meblik, Jean-Louis David, Jan III
Sobieski Hotel, Mercure Hotel, Baobab cafe, Pomorska Grupa
Energetyczna, Auchan, Delfin

Świąteczny
Stół Pajacyka

cała Polska

Kwota, która zasiliła konto
Pajacyka to 66356,14 zł.
Dzięki tym pieniądzom
będziemy mogli dożywiać
948 dzieci przez miesiąc.

PWF

lista restauracji, które włączyły się do akcji jest dostępna na
stronie http://pah.org.pl/nasze-dzialania/218/480/lista_lokali_swiatecznego_stolu_pajacyka

Program

Lokalizacja
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Kampania
Polska
informacyjna
na temat
klęski głodu
w Rogu Afryki

społeczeństwo polskie

Światowy
Dzień
Uchodźcy

Polska: Warszawa,
Kraków, Toruń,
Lublin oraz
Wrocław

kampanie
społeczne

Akcja Świątecznego Stołu Pajacyka jest to jednodniowa akcja, podczas której właściciele restauracji, pubów i kawiarni przekazują 1/10
obrotu na rzecz dożywiania dzieci w Polsce i na świecie. W 2011 r. odbyła się 2 grudnia. Wzięło w niej udział prawie 500 restauracji,
kawiarni i pizzerii z całej Polski.

Wartość projektu

kampanie

Partnerzy

Wartość
projektu

6,200.00

rzecznictwo

Nagrody i wyróżnienia
Był to rok bardzo obfity w nagrody i wyróżnienia.
Janina Ochojska została odznaczona przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem
Komandorskim Odrodzenia Polski. Krzyż Komandorski jest drugim najwyższym polskim
państwowym odznaczeniem cywilnym (po Orderze Orła Białego), nadawanym za wybitne
osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju,
działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijanie dobrych stosunków z innymi
krajami. Nagroda została wręczona w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku. Prezydent
wyróżnił w ten sposób założycieli i działaczy organizacji pozarządowych (nagrodę otrzymali
m.in. również Jerzy Owsiak i Halina Bortnowska).
Jesteście państwo w jakimś sensie dorobkiem wolnej, demokratycznej Polski.To jest wielka
chwila, że mogę wyróżnić te osoby i instytucje, które w sposób mądry, piękny, ciekawy potrafiły
zagospodarować tę wolność – Powiedział Prezydent Komorowski
Chcieliśmy budować wizerunek Polski jako Polski zaangażowanej – podkreślała Janina
Ochojska.
W listopadzie wieloletnia wolontariuszka – legenda Polskiej Akcji Humanitarnej Aleksandra
Rezunow, otrzymała z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyż kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w działalności na rzecz budowania społeczeństwa
obywatelskiego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej
i społecznej”
Jestem przekonany, że odznaczenia państwowe są dla Państwa tylko dodatkiem
do podziękowań, które dostają Państwo na co dzień od ludzi. Dziękuję za każdą formę
aktywności obywatelskiej. To nie jest tylko moje podziękowanie, ale podziękowanie całego
narodu za Waszą wieloletnią pracę – powiedział podczas uroczystości Bronisław Komorowski.
Wiceprezes PAH, Grzegorz Gruca został uhonorowany przez Ministra Spraw Zagranicznych
Radosława Sikorskiego odznaką Bene Merito przyznawaną za działalność wzmacniającą
pozycję Polski na arenie międzynarodowej.
W październiku, na targach humanitarnych AidEx w Brukseli Janina Ochojska została
uhonorowana nagrodą Humanitarian Hero of the Year.
W 2011 roku PAH także miała możliwość wręczenia naszej symbolicznej odznaki
przypominającej o potrzebie solidarności międzynarodowej i wspieraniu najuboższych.
W czasie spotkanie prezydentów Polski i USA, na które zaproszono również liderów opozycji
antykomunistycznej, Janina Ochojska wręczyła prezydentom Barack’owi Obamie, a później
Bronisławowi Komorowskiemu – wodne bransoletki PAH promujące symbol walki o powszechny
dostęp do wody.

Fot. Wojciech Grzędziński/KPRP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał pośmiertnie, za wybitne
zasługi i zaangażowanie w niesieniu pomocy osobom potrzebującym oraz działalność
na rzecz wspierania przemian demokratycznych w Polsce Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski Małgorzacie Jolancie Jasiczek-Gebert – Dyrektor Centrum Pomocy Uchodźcom Polskiej
Akcji Humanitarnej. Nadany pośmiertnie order został przekazany najbliższej rodzinie zmarłej
przez Doradcę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Henryka Wujca 18 kwietnia 2011 podczas
uroczystości pogrzebowych w Warszawie.

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

Struktura

Bank, który obsługuje
Bank BPH S.A Oddział w Warszawie,
organizację i numer konta: 	ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
56 1060 0076 0000 4011 0000 1906
Władze organizacji:

Zarząd

Rada Fundacji
Zarząd Fundacji
Komisja Rewizyjna

Analiza zgodności
z procedurami

Data rejestracji i numer
Pierwszy wpis 20 grudnia 1994,
księgi rejestrowej fundacji: 	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.
Nr REGON:

Kontroling finansowy

010849302

Zarząd Fundacji:	Prezes zarządu:
- skład w dniu składania
Janina Ochojska-Okońska,
sprawozdania
Członkowie zarządu:
	Włodzimierz Sarna,
Grzegorz Gruca,
Maciej Bagiński,
Aleksandra Rezunow

Zasady, formy i zakres działalności statutowej
z podaniem realizacji celów statutowych
Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej,
społecznie użytecznej 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;
• Organizowanie konferencji i seminariów;
• Prowadzenie edukacji humanitarnej i rozwojowej;
• Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Komisja
Rewizyjna

Rada Fundacji

Biuro w
Krakowie

Dyrektor Fundacji

Biuro w
Toruniu

Doradztwo
dot.
współpracy
z partnerami

Doradztwo
programowe

Dział Pomocy
Humanitarnej
i Rozwojowej

CPUiR

Dział Edukacji

Dział Współpracy
z Partnerami

Dział
Komunikacji

Dział Wsparcia

Dział
Księgowości

Pomoc humanitarna

Program Pomocy
Uchodźcom

Współpraca ze
szkołami

Współpraca
z firmami

Współpraca
z mediami

Kadry/płace ZZL
Wolontariat

Księgowość

Misja w Sudanie

Program Pomocy
Repatriantom

Szkolenia wolontariuszy

Współpraca z
grantodawcami

Media PAH

Sekretariat

Rozliczenia

Misja w Autonomii
Palestyńskiej

Kampanie

Zbiórki publiczne

Kampanie

Magazyn

Misja w Somalii

Wydawnictwa

Rzecznictwo

Administracja
siecią

Pajacyk
świat bez głodu

Doradztwo
prawne

Informacje finansowe
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

Nabycie środków trwałych o wartości powyżej 5 000 PLN:

Przychody statutowe Fundacji:
17 215 465,73 PLN
W tym:
Przychody pieniężne
9 374 088,71 PLN
(wpłaty od osób fizycznych i prawnych)
Przychody pieniężne (dotacje i granty)
6 537 444,31 PLN
Darowizny rzeczowe
32 823,85 PLN
Nieodpłatne świadczenia usług
1 273 561,21 PLN
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

L.p.
1
2
3
4

Źródła przychodów:
wpłaty1%
ambasady obcych rządów
darowizny rzeczowe
darowizny usług
inne źródła międzynarodowe
spadek
NGO - polskie
NGO - zagraniczne
organizacje EU
organizacje UN
państwowe
samorządowe
wpłaty osoby pryw. i prawne
Zbiórki publiczne
przychody finansowe (odsetki naliczone)

1 110 485,40
83 164,37 	
32 823,85
1 273 561,21
954,50
173 540,85
76 911,19
618 261,24
4 221 645,87
1 189 257,85
625 118,17
5 900,00
6 205 273,55
1 598 567,68

6,5%
0,5%
0,2%
7,4%
0,0%
1,0%
0,4%
3,6%
24,5%
6,9%
3,6%
0,0%
36,0%
9,3%

166 014,38
5 129,10
6 001,49
5 928,09
183 073,06

Dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji
Suma aktywów
Suma zobowiązań

3 372 149,17 PLN
829 914,69 PLN

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:
Kwota PLN
otrzymana

Kwota PLN wykorzystana Wynik
Finansowy

355 989,00

343 410,29

12 578,71

98 100,00

97 120,80

979,20

65 418,30 PLN

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
um.MSZ/803/ER/2011/NGO,
Przygotowanie przedstawicieli
30 szkół do prowadzenia akcji
w społecznościach lokalnych

58 170,00

58 170,00

0,00

15 570 266,81 PLN:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
um. MSZ/881/ER/2011/NGO,
Działaj lokalnie na rzecz
globalnych zmian
Ministerstwo Edukacji Narodowej
MEN/2011/DWM/508,
Letnia grupa działania-wsparcie
integracji dzieci cudzoziemskich

12 434,20

12 437,10

2,90

Ministerstwo Edukacji Narodowej
um. MEN/2011/DMOP/2076Współpraca szkół i organizacji
pozarządowych.

45 000,00

45 000,00

0,00

Informacja o poniesionych kosztach
Koszty statutowe Fundacji:
Koszty niepieniężne:
darowizny rzeczowe
nieodpłatne świadczenia

określenie środka trwałego kwota PLN
Samochód Toyota land Cruiser
Namiot informacyjno-promocyjny 		
Bateria podtrzymująca zasilanie		
Modem do internetu
Razem					

41 659,08 PLN
1 262 597,26 PLN

Koszty administracyjne Fundacji
2 053 629,00 PLN
Zużycie materiałów i energii
73 637,57 PLN
Usługi obce
743 746,82 PLN
Podatki i opłaty
44 781,36 PLN
Wynagrodzenia
796 262,76 PLN
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
319 412,01 PLN
Amortyzacja
34 5143,08 PLN
Pozostałe
41 274,40 PLN

Dane o pożyczkach, lokatach, obligacjach, nieruchomościach
Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: Bank BPH S.A
					
1 099 243,19 PLN
Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, akcji, udziałów, ani nieruchomości.

Donator, informacja o projekcie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
um.MSZ/459/PR/2011/NGO,
Rozwój terenów rolnych poprzez
rehabilitację cystern rolniczych
na południu dystryktu Hebron.

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej um.486/II/11,
Aktywizacja społeczności lokalnych
na rzecz globalnej solidarności

87 219,00

68 982,88

18 236,12

Urząd Miasta Torunia

5 900,00

5 900,00

0,00

Razem

662 812,20

631 021,07

31 791,13

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu
zobowiązań podatkowych

Informacje o źródle finansowania:
Żródło finansowania

kwota

WPŁATY OSÓB FIZYCZNYCH
WPŁATY INDYWIDULANE - SUSZA
KOMISJA EUROPEJSKA
WŁADZA WDRAŻ.PR.EUROP.EFI/EFU
AGORA
ECHO
ODPIS 1% OD PODATKU
UNICEF
UNIVERSAL MUSIC POLSKA SP. Z O.O.
ZBIÓRKA PUBLICZNA DECYZJA 48/2011/JAPONIA
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
ZBIÓRKA PUBLICZNA DECYZJA 171/2011/GŁÓD
ZBIÓRKA PUBLICZNA DECYZJA 6/2011/WODA
ELECTROLUX POLAND SP. Z O.O.
FUNDACJA CHARYTATYWNY BAL DZIENNIKARZY
OCHA/ BIURO NARODÓW
BANK ZACHODNI WBK
AQUANET SPÓŁKA AKCYJNA
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAH
SPADEK - ŁOWINISKI JONATAN
PEOPLE IN NEED-PIN
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SP. Z O.O.
DHL GLOBAL FORWARDING SP. ZOO
TOTAL E P SOUDAN
BP POLSKA SP. Z O.O.
ZBIÓRKA PUBLICZNA DECYZJA 42/2011/PAJACYK
SUBARU IMPORT POLSKA SP.Z O.O.
ZBIÓRKA PUBLICZNA DECYZJA 240/2011/PAJACYK
OXFAM
AMBASADA USA
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI
CARITAS CARINTHA
MENIS (MINISTERSTWO EDUKACJI)
TOYOTA MARKI CYGAN WŁADYSŁAW
AUCHAN POLSKA SP. Z O.O.
WYDAWNICTWO BURDA
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI (FRSE)
JUST CAUSE-ANNA ŁUSZCZ
FUNDACJA PKO BANKU POLSKIEGO
KUPIEC SP. Z O.O.
WPŁATY MAILING OD OSÓB FIZYCZNYCH
WPŁATY INDYWIDUALNE - JAPONIA
ZBIÓRKA PUBLICZNA DECYZJA 47/2011/AFRYKA WSCH.
ZBIÓRKA PUBLICZNA DECYZJA 46/2011/LIBIA
SMYK SP.Z O.O.
HIMAL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK
WPŁATY OD SZKÓŁ
4M SP. Z O.O.
KNAUF INSULATION
HIRSCH OTTO
ZBIÓRKA PUBLICZNA DECYZJA 211/2010/POWÓDŹ 2010
SAGAT STYS GRAŻYNA
WOMENS GUILD GENEVA
UNDP REPRERNTATIVE IN C/O
CATALYST MAKUŁA ŚMIECH I WSPÓL
ZBIÓRKA PUBLICZNA DECYZJA 7/2011 AFG/AKCJA EDUK
LINK SPZOO
KONTEKST S.C.
PFLUGER KOPERTY SP. Z O.O.
EXPANSJA ADVERTISING SP. Z O.O.
SYMPHAR SP. Z O.O.
NESTLE POLSKA S.A.
BELAYO LTD
LACHOWICZ ENERGY PARTNER SP. Z O.O.
APTEKA MEDYCZNA SP. Z O.O.

1 938 729
1 583 054
1 511 571
1 502 701
1 207 839
1 177 081
1 110 485
879 089
596 310
568 261
498 701
423 714
286 484
270 000
250 000
222 291
200 835
200 000
199 918
173 541
172 030
148 971
131 395
130 857
127 038
117 434
100 000
92 630
83 258
83 164
68 983
59 249
57 434
50 000
50 000
49 938
47 066
39 538
34 575
32 793
32 388
32 322
31 044
29 577
29 276
28 000
23 803
22 000
21 169
20 500
19 848
19 606
17 377
16 839
15 727
15 110
15 000
12 099
12 000
11 155
10 243
10 065
10 000
10 000
10 000

Źródło finansowania

kwota

TRINITY CORPORATE SERVICES SP. Z O.O.
10 000
POLSKIE STOWARZYSZENIE KART
9 600
WPŁATY INDYWIDUALNE - POWÓDŹ 2010
9 590
FUNDACJA PZU
9 421
TOW. UBEZP. EULER HERMES SA
9 000
FUNDACJA STATE STREET
8 524
FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI
8 505
PRYZMAT
8 309
WPŁATY INDYWIDUALNE-HAITI
7 755
ROCA POLSKA SP. Z O.O.
7 000
LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O.
6 000
URZĄD MIASTA TORUŃ
5 900
INTEL TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.
5 820
FUNDACJA IM.STEFANA BATOREGO
5 368
POYEL KONSULTING SP. Z O.O.
5 000
HORN DISTRIBUTION S.A.
5 000
ZBIÓRKA PUBLICZNA DECYZJA 219/2011 KOREA PÓŁNOCNA
4 950
TASKO PRZEDS.HAND.USŁUGOWE
4 805
MIRO SP. Z O.O.
4 500
ZBIÓRKA PUBLICZNA DECYZJA 102/2010/POWÓDZ 2010
4 248
FUNDACJA ADAMA MICKIEWICZA
4 233
ZBIÓRKA PUBLICZNA DECYZJA 9/2010/HAITI
4 152
CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKA
4 085
CHAŁAS I WSPÓLNICY INWESTYCJE
4 052
PANTA S.C.
3 560
DPD POLSKA SP. Z O.O.
3 404
ING BANK ŚLĄSKI S.A. CENTRALA
3 330
ACCURATUS SP. ZO.O.
3 145
UNHCR
2 800
KOCAR W.M.P.P.KOCIOŁOWSCY
2 747
AS BROKER SZOTEK ANDRZEJ
2 550
GEMIUS S.A.
2 452
SPORTECH SP.Z O.O. BRZEZIŃSKI
2 200
WPŁATY INDYWIDUALNE - LIBIA 2011
2 182
INTERNATIONAL MEDICAL GROUP
2 000
HYDRO PLUS DOLATOWSKI
2 000
BARISTA S.A.
1 920
CAF CHARITIES FOUNDAT AMERICA
1 820
BOROWIECKA ELŻBIETA FABRYKA
1 755
IKEA RETAIL SP. Z O.O.
1 666
DA PIETRO SPÓŁKA JAWNA
1 568
WSF GROUPE - SP. Z O.O.
1 500
BUTCHERY AND WINE RESTEURACJA
1 500
MASTERS TM SORÓBKA,RICHEL SP.J
1 500
JUCHNO RAFAŁ BC
1 500
KAWIARNIA CATERING
1 360		
VIP-ART AGENCJA M.HAMPEL RYBIC
1 332
DZ BANK POLSKA
1 310
PRYMAT
1 284
PULS BIZNESU
1 132
BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA
1 097
NORSTAT POLSKA SP.ZO.O.
1 060
LEDA - RESTAURACJA BORDO
1 000
WODZIAK S.C.
1 000
SALON MEBLOWY STYL
1 000
CENTRUM MEDYCZNE TARGOWA
1 000
BACKALDRIN POLSKA SP. Z O.O.
1 000
APPORT LOGISTYKA SP. Z O.O.
1 000
BANCOM SPÓŁKA Z O.O.
1 000
TYTAN DRUK BOHDAN KORZENIOWSKI
1 000
TRANSITION TECHNOLOGIES S.A.
1 000
APKELECTRONICS S.C.
1 000
COMPSECUR SP Z O.O.
1 000
KONIMPEX SP. Z O.O.
1 000
INNE
33 795
Suma końcowa 17 249 261

Podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń i umów zleceń) odprowadzany jest na bieżąco,
zgodnie ze roczną deklaracją PIT-4R. Zobowiązanie z tego tytułu zostało uregulowane w grudniu 2011.
Podatek od towarów i usług VAT odprowadzany jest terminowo, zgodnie ze składaną kwartalna deklaracją
VAT-7K. Zobowiązanie z tego tytułu na 31.12.2011 wynosi 0,00 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.

Informacja o kontrolach, audytach i ich
wynikach w okresie sprawozdawczym
Kompleksowy audyt finansowy ksiąg rachunkowych fundacji za 2010r.
przeprowadzony przez firmę Deloitte. Audyt Sp. z o.o.
Audyt finansowy projektu „Szkoła Globalna” przeprowadzony przez firmę
Wasko Sp. z o.o. za drugi rok projektu.
Audyt finansowy międzynarodowego projektu KMC – przez firmę Advantim
Urząd Kontroli Skarbowej, audyt gospodarności środkami pochodzącymi z UE
w ramach projektu Dobry Start 2, sponsor EFI
Władza Wdrażająca Programy Europejskie, monitoring merytoryczny i finansowy projektu EFI

Zatrudnienie i wynagrodzenia
Dane o zatrudnieniu
Średnie roczne zatrudnienie pracowników etatowych: 73,5 osób, 69,73 etatów
Łączna liczba zatrudnionych wg stanu na 31.12.2011 to 76 osób w tym:
Dyrektor – 8; Ekspert – 2; Koordynator – 29; p.o. Koordynatora – 1; St. Specjalista – 3;
Specjalista – 15; Mł. Specjalista – 4; Mentor – 1; Asystent – 6; Kontroler finansowy – 1
Księgowa – 3; Opiekun świetlicy – 1; Sekretarka – 1; Pracownik administracyjny – 1
Dane o wynagrodzeniach
Wynagrodzenia brutto pracowników (bez ZUS pracodawcy): 3 359 882,96 PLN
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło brutto (bez ZUS pracodawcy): 247 125,70 PLN
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 247 101,15 PLN
Razem wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 3 606 984,11 PLN
Pracownicy PAH w roku 2011 nie otrzymali nagród finansowych ani premii.
Członkowie Zarządu PAH nie pobierają wynagrodzenia z tytułu wykonywanych funkcji.
Członkowie innych niż zarząd organów fundacji tj. Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej
nie pobierali wynagrodzeń, nagród, premii ani innych świadczeń.
Wolontariat
203 wolontariuszy zawarło umowy wolontariackie; 71 wolontariuszy świadczyło usługi
w sposób systematyczny; łącznie przepracowali ok. 4389 godzin o szacunkowej wartości
147 300 PLN. Wszyscy uczestniczyli w szkoleniach wewnętrznych PAH łącznie k. 50 godzin szkoleń.

Bilans

Informacja dodatkowa za rok 2011
1.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15,11,2001 (DZ, U, 137poz, 1539z późn,zm,)
Wiersz

AKTYWA

1

2

A

Aktywa trwałe

I

Wartości niematerialne i prawne

II

Rzeczowe aktywa trwałe

III

Należności długoterminowe

IV

Inwestycje długoterminowe

V

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

B

Aktywa obrotowe

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

II

Należności krótkoterminowe

Stan na
początek roku

koniec roku

4 084 639,24

Wiersz

PASYWA

1

2

4 083 539,42 A

Stan na
początek roku

koniec roku

Fundusze własne

11 397 652,82

11 141 093 57

Fundusz statutowy

3 267 384,49

3 267 384,49

431 930,27

459 093,08

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

7 698 338,06

7 414 616,00

–

– I

139 641,24

110 256,26 II

–

– III

3 944 998,00

3 973 283,16 1

Nadwyżka przychodów nad kosztami
(wielkość dodatnia)

7 698 338,06

7 414 616,00

–

– 2

Nadwyżka kosztów nad przychodami
(wielkość ujemna)

–

–

8 283 424,24

9 288 609,75 B

970 410,66

2 231 055,60

111 744,02

93 315,79 I

–

–

2 916 086,19

2 207 799,31 II

286 319,16

1 165 831,05

Fundusz z aktualizacji wyceny

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe z tytułu
kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze
specjalne

1

Kredyty i pożyczki

–

317 186,02

2

Inne zobowiązania

278 885,96

828 914,69

3

Fundusze specjalne

7 433,20

19 730,34

III

Inwestycje krótkoterminowe

5 255 594,03

6 987 494,65 III

Rezerwy na zobowiązania

1

Środki pieniężne

3 897 317,63

6 010 894,64 IV

Rozliczenia międzyokresowe

684 091,50

1 065 224,55

2

Pozostałe aktywa finansowe

381 676,39

– 1

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

629 191,50

1 010 324,55

3

Inne inwestycje krótkoterminowe

976 600,01

976 600,01 2

54 900,00

54 900,00

C

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa

2.

Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Cena nabycia pomniejszona o odpisy umorzeniowe

Inwestycje długoterminowe

Cena nabycia powiększona o dochód z inwestowania

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

Cena nabycia lub rynkowa

Nalezności i zobowiązania

W kwocie wymagajacej zapłaty

Inwestycje krótkoterminowe

Cena rynkowa / wartość nominalna

Rozliczenia miedzyokresowe czynne

W kwocie wymagajacej zapłaty

Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa

W wartości nominalnej

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Suma bilansowa

12 368 063,48

0,00

2. budynki. lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny

155 734,74

4. środki transportu

257 932,50

5. inne środki trwałe

148 381,25

Razem

562 048,49

13 372 149,17

Wyszczególnienie

A,

Przychody z działalności statutowej

I,

Składki brutto określone statutem

II,

Inne przychody określone statutem

1

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

2

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

3

Pozostałe przychody określone statutem

4

Przychody z lat ubiegłych

B,

Koszty realizacji zadań statutowych

1

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

2

Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego

3

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

C,

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

24 913 803,79

1 210 815,96

1 110 485,40

–

–

19 613 964,49

16 104 980,33

6 581 559,17

7 698 338,06

17 664 746,05

15 570 266,81

1 210 815,96

1 110 485,40

–

–

16 453 930,09

14 459 781,41

Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)

9 741 593,57

9 343 536,98

1 731 993,19

2 053 629,00

54 868,09

73 637,57

537 607,72

743 746,82

0,00
0,00
-

155 734,74
257 932,50

5 129,10
-

153 510,35

5 129,10

0,00

Stan na
początek
roku obrotowego

Aktualizacja

Amortyzacja
za rok

Inne
zwiększenia

Inne
zmniejszenia

Zmniejszenie
likwidacja

Stan na
początek
roku
obrotowego
(netto)

Stan na
koniec roku
obrotowego
(netto)

0,00

0,00
0,00

87 420,52

6 752,66

94 173,18

68 314,22

61 561,56

193 519,58

21 017,71

214 537,29

64 412,92

43 395,21

141 467,15
422 407,25

6 743,71
-

34 514,08

-

0,00

0,00

148 210,86

6 914,10

5 299,49

456 921,33

139 641,24

110 256,26

c. Wartości niematerialne i prawne
Nazwa grupy składników majątku trwałego

Stan na początek
roku obrotowego

1. Inne wartości niematerialne i prawne

164 592,01

Razem

164 592,01

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec
roku obrotowego
164 592,01

-

-

164 592,01

d. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego

Stan na początek
roku obrotowego

Amortyzacja
za rok

Inne
zwiększenia

Zmniejszenie

Stan na koniec
roku obrotowego

Koszty administracyjne

2

Usługi obce

3

Podatki i opłaty

35 958,09

44 781,36

4

Wynagrodzenia

826 883,02

796 262,76

5

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

206 323,26

319 412,01

6

Amortyzacja

43 685,45

34 514,08

7

Pozostałe

26 667,56

41 274,40

E,

Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

80 750,82

8 779,82

1. Nieruchomości

0,00

F,

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz, B, D i H)

15 187,76

3 729,59

2. Wartości niematerialne i prawne

0,00

G,

Przychody finansowe

74 249,34

131 379,15

3. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

H,

Koszty finansowe

451 074,72

11 721,36

a. udziały i akcje

0,00

I,

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

7 698 338,06

7 414 616,00

b. inne papiery wartościowe

0,00

J,

Zyski i straty nadzwyczajne

–

–

c. udzielone pożyczki

0,00

I,

Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia

–

–

d. inne długoterminowe aktywa finansowe

II,

Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna

–

–

3 944 998,00

28 285,16

K,

Wynik finansowy ogółem (I+J)

7 698 338,06

7 414 616,00

I,

Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

4. Obligacje i środki pieniężne zdeponowane
w ramach Kapitału Żelaznego i Rezerwowego
Funduszu Pomocy Natychmiastowej

II,

Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

Razem

3 944 998,00

28 285,16

–

Stan na
koniec roku
obrotowego

0,00

Zużycie materiałów i energii

7 414 616,00

567 177,59

0,00

D,

7 698 338,06

0,00

0,00

1

–

Stan na koniec roku
obrotowego

0,00

Razem

27 406 339,62

Zmniejszenia

0,00

5. inne środki trwałe

Kwota za bieżący
rok obrotowy
24 913 803,79

Przemieszczenia

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)

4. środki transportu

27 406 339,62

Zwiększenia

2. budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15,11,2001 (DZ, U, 137poz, 1539 z późn, zm,)
Pozycja

Aktualizacja

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)

Nazwa grupy składników majątku trwałego
13 372 149,17

Stan na początek
roku obrotowego

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

–
12 368 063,48

Wyszczególnienie

Nazwa grupy składników majątku trwałego

–

Inne rozliczenia międzyokresowe

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

3.

1. Inne wartości niematerialne i prawne

164 592,01

Razem

164 592,01

-

-

0,00

Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia

0,00

0,00

164 592,01

0,00

0,00

Stan na koniec
roku obrotowego

Zmniejszenia

0,00
3 973 283,16

-

Stan na koniec
roku obrotowego
(netto)

164 592,01

e. Inwestycje długoterminowe
Stan na początek
roku obrotowego

Stan na początek
roku obrotowego
(netto)

3 973 283,16

4.

7.

f. Inwestycje krótkoterminowe
Stan na początek
roku obrotowego
1. Nieruchomości-spadek

Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia

Tytuły

Stan na koniec
roku obrotowego

Zmniejszenia

i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)

976 600,01

976 600,01

2. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

Niezrealizowane zawarte umowy darowizn

3. Krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

Niezrealizowane zawarte umowy współpracy

a. udziały i akcje

0,00

0,00

Niezrealizowane zawarte umowy dotacji

b. inne papiery wartościowe

0,00

0,00

Nierozliczony Wynik Finansowy z lat poprzednich

c. udzielone pożyczki
d.jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego
BPH TFI
Razem

0,00

stan na
początek roku obrotowego

koniec roku obrotowego

629 191,50
26 200,00
602 991,50

1 358 276,40

-

381 676,39

0,00

381 676,39

976 600,01

8.

j. Rezerwy na zobowiązania
Tytuły

f. Inwestycje krótkoterminowe
Stan na początek
roku obrotowego
1. Nieruchomości-spadek

Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia

Stan na koniec
roku obrotowego

Zmniejszenia

976 600,01

9.

stan na

0,00

0,00

3. Krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

a. udziały i akcje

0,00

0,00

b. inne papiery wartościowe

0,00

0,00

d.jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego
BPH TFI
Razem

0,00

1 358 276,40

-

381 676,39

0,00

381 676,39

976 600,01

-

Spłata zobowiązania wobec spadkobiercy

-

stan na
koniec roku obrotowego

1.Rozliczenia miedzyokresowe bierne (wyszczególnienie wg tytułów)

54,900.00

54,900.00

Zobowiązania

54,900.00

54,900.00

Gwarancje

10.

l. Odpis aktualizujący należności
Tytuły

stan na
początek roku obrotowego

5.

1.Odpis aktuazlizujący (wyszczególnienie wg tytułów)

g. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową w okresie spłaty
Należności z tytułu

okres wymagalności
do 1 roku

-

k. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
początek roku obrotowego

0,00

381 676,39

koniec roku obrotowego

1.Rezerwy na zobowiązania (wyszczególnienie wg
tytułów)

Tytuły

976 600,01

2. Wartości niematerialne i prawne

c. udzielone pożyczki

1 010 324,55

0,00

381 676,39

początek roku obrotowego

4.

1 010 324,55

koniec roku obrotowego
-

-

Należności od kontrachentów

Razem

-

powyżej 1 roku
stan na

początek roku
obrotowego
1. dostaw i usług

koniec roku
obrotowego

47 266,03

2. podatków

-

3. środków od ZUS

-

4. wynagrodzeń

-

5. dochodzone na drodze sądowej

-

początek roku
obrotowego

43 182,41

koniec roku
obrotowego
-

8 073,00
-

6. innych należności

2 868 820,16

2 156 543,90

Razem

2 916 086,19

2 207 799,31

początek roku
obrotowego

11.

47 266,03

43 182,41

-

0,00

0,00

-

0,00

8 073,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 868 820,16

2 156 543,90

2 916 086,19

2 207 799,31

-

-

koniec roku
obrotowego

-

Wyszczególnienie

12.
6.

okres wymagalności
do 1 roku

1. kredytów i pożyczek

koniec roku
obrotowego
-

2. dostaw i usług

87 191,35

3. podatków

54 612,14

4. ubezpieczeń społecznych
5. wynagrodzeń
6. zobowiązań wekslowych

początek roku
obrotowego

13.

koniec roku
obrotowego
-

początek roku
obrotowego
-

koniec roku
obrotowego

0,00

0,00
88 556,64

88 556,64

-

87 191,35

1 214,88

776,33

55 388,47

1 214,88

0,00

2 054,78
0,00

2 054,78
3 653,98

-

-

3 653,98

-

-

-

0,00

0,00

132 652,16

737 088,39

278 885,96

828 914,69

7. innych zobowiązań

132 652,16

737 088,39

Razem

278 109,63

828 914,69

Rok ubiegły
0,00

-

Zyski nadzwyczajne - pozostałe

0,00

-

Suma

0,00

-

Straty nadzwyczajne - losowe

0,00

-

Straty nadzwyczajne - pozostałe

0,00

-

Suma

0,00

-

n. Zatrudnienie
63

Razem
powyżej 1 roku
stan na

początek roku
obrotowego

Rok bieżący

Zyski nadzwyczajne - losowe

Przeciętne zatrudnienie w roku

h. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową w okresie spłaty
Zobowiązania z tytułu

m. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

776,33

-

o. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1
pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96
poz. 873 z późn. zm.)
Wyszczególnienie

Liczba osób

Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie

n/d

Uzupełnienie informacja dodatkowej
14.

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

15

a. Przychody z działalności statutowej

17 215 465,73

Składki brutto określone statutem

0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
pożytku publicznego

1 110 485,40

wpłaty pieniężne 1%

1 110 485,40

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku
publicznego

0,00

Pozostałe przychody określone statutem

16 104 980,33

wpłaty pieniężne

173 540,85

dary rzeczowe

32 823,85

1 110 485,40

świadczenia pieniężne:

1 110 485,40

świadczenia niepieniężne:

0,00

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej
pożytku publicznego

0,00

świadczenia pieniężne:

0,00
14 459 781,41

świadczenia pieniężne

13 155 525,07

świadczenia niepieniężne

1 304 256,34

1 271 108,86

dary rzeczowe

dotacje i granty

6 537 444,31

dary usług

1 262 597,26

b.Koszty administracyjne:

2 053 629,00

- zużycie materiałów i energii

8 779,82

- usługi obce

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków
trwałych w budowie oraz wartości niemat. i prawnych
Inne

2 779,82

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia

Odsetki od lokat, wkładów bankowych

65 418,30

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe(różnice kursowe,umorzenie
odsetek)

65 960,85

Wyszczególnienie

41 274,40

c. Pozostałe koszty

3 729,59

z aktualizacji
wyceny

3 267 384,49

431 930,27

0,00

27 162,81

- wycena Kapitału Żelaznego

27 162,81

- dopłata do Kapitału Żelaznego
0,00

-

3 267 384,49

459 093,08

- pokrycie straty
- inne

3 729,59

d. Koszty finansowe

11 721,36

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek
od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji
inwestycji
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów,
oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych, prowizje
za rzadzanie Kapitałem Żelaznym
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację
zobowiązań
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych
przejętych w leasing finansowy
Inne koszty finansowe (różnice kursowe)

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
Wynik na działalności statutowej
Wynik na działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

9 343 536,98
0,00

Wynik na działalności pozostałej określonej statutem

1 645 198,92

Wynik na działalności w latach ubiegłych

7 698 338,06

Zobowiązania związane z działalnością statutową:
Tytuły

stan na
początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

1. gwarancje
2. poręczenia
3. kaucje i wadia
4. inne zobowiązania
Razem

0,00

0,00

inne
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i
akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa
finansowe

Fundusz
statutowy

2. Stan na koniec okresu obrotowego

34 514,08

- pozostałe koszty

odpis aktualizujący nalezności

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

b. zmniejszenia

- amortyzacja

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń
mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka
gospodarczego

Przychody z tytyłu wyceny Funduszu Inwestycyjnego
Banku BPH TFI

a. zwiększenia

1 115 674,77

wartość netto sprzedanych środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Odsetki od pożyczek

1. Stan na początek roku obrotowego

699 112,68
44 634,14

- podatki i opłaty

131 379,15

73 637,57

44 781,36

6 000,00

Cena sprzedaży akcji i udziałów

41 659,08

- wynagrodzenie biegłego rewidenta

Przychody z likwidacji środków trwałych

c. Przychody finansowe

17

0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

dary usług

b. Pozostałe przychody

16.

15 570 266,81

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej
pożytku publicznego

świadczenia niepieniężne:

8 090 062,46

spadek

a. Informacje o strukturze kosztów

-

10 319,65

1 401,71

(załącznik do bilansu oraz rachunku wyniku) za okres sprawozdawczy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku

FUNDACJA „POLSKA AKCJA HUMANITARNA"
Fundacja Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/3 jest organizacją non-profit, której dochód nie podlega
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Fundacja sporządza deklaracje CIT-8, wykazując dochody zwolnione
przedmiotowo, zgodnie z artykułem 17, ust. 1, pkt. 4 i 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rachunkowość
fundacji Polska Akcja Humanitarna prowadzona jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku (Dz. U. 137 poz. 1539 z późniejszymi zm.) w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
I. Zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz ustalanie wyniku finansowego.
1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej niższej od 1000 zł zaliczane są
do kosztów materiałów.
Środki trwałe o wartości początkowej od 1000,00 zł do wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych, zaliczane są do środków trwałych niskocennych. Ich wartość początkowa odnoszona jest w 100% w koszty w miesiącu, w którym oddano do użytkowania. Ujmowane są
w ewidencji pozabilansowej.
Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż górna kwota wskazana dla środków niskocennych podlegają amortyzacji,
począwszy od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu przekazania do użytkowania aż do końca miesiąca, w którym następuje
zrównanie sumy odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub
stwierdzono niedobór. Objęte są one ewidencją bilansową.
Wszystkie Środki trwałe nabywane przez Fundację ze środków pochodzących z grantów i dotacji, a wykorzystywane do celów
statutowych oraz na Misjach ujmowane są w ewidencji pozabilansowej, a ich wartość początkowa odnoszona jest w koszty
projektów finansowanych z tych środków.
Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustalane są:
a. metodą liniową drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach,
b. z zastosowaniem stawek podatkowych amortyzacyjnych w odniesieniu do środków trwałych używanych lub ulepszonych,
po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji.
2. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako
dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, odpisuje się jednorazowo w koszty.
3. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określanych
w przepisach podatkowych.
4. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub
wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
5. Udziały i akcje, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu zaliczone do aktywów trwałych wycenia się:
a. według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
b. wartość w cenie nabycia przeszacowuje się do wartości w cenie rynkowej (wartość godziwa), a różnice z przeszacowania
rozlicza się w sposób następujący:
6. Różnice powodujące wzrost wartości inwestycji do poziomu cen rynkowych (dodatnie) zalicza się do kapitału z aktualizacji
wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu
kapitał z aktualizacji wyceny (jeżeli kwota ta nie była do dnia wyceny rozliczona) – zalicza się w ciężar kapitału z aktualizacji
wyceny; w pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych, wzrost wartości
inwestycji wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych
kosztów jako przychody finansowe.
7. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się na nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej
wartości godziwej tzn. po cenie ustalonej na aktywnym rynku regulowanym, na którym następuje publiczny obrót instrumentami
finansowymi. Skutki przeszacowania aktywów finansowych w postaci zysku lub straty zalicza się odpowiednio do przychodów
lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
8. Zapasy wycenia się według cen nabycia lub wartości godziwej. Wartość zużycia (rozchodu) ustalana jest w drodze
szczegółowej identyfikacji towarów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu.
9. Należności i roszczenia wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o ewentualne uzasadnione odpisy
aktualizujące wartość należności zaliczane do pozostałych kosztów operacyjnych.
10. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.
11. Fundusze własne wycenia się w wartości nominalnej.
12. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

13. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów, których realizacja
następuje w okresach przyszłych. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się środki otrzymane lub należne od kontrahentów lub donorów, których wykorzystanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
14. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcychW ciągu roku obrotowego: operacje sprzedaży i kupna walut
oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po obowiązującym na dzień przeprowadzenia operacji śre. dnim
kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym Fundację dokumencie
np. Umowie ustalony został inny kurs lub określona została inna wiążąca zasada.
15. W fundacji PAH przyjęto zasadę, że udzielone zaliczki partnerom na realizację projektów, na dzień bilansowy zaliczamy
do należności krótkoterminowych. Ujecie w kosztach następuje w chwili przedstawienia szczegółowego rozliczenia wydatków
przez zaliczkobiorcę.
16. Na dzień bilansowy: wyrażone w walutach obcych aktywa oraz pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim
kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
17. Fundacja Polska Akcja Humanitarna sporządza rachunek wyniku w uproszczonej formie według wzoru stanowiącego załącznik
do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie
prowadzących działalności gospodarczej. Wynik finansowy ogółem składa się z wyniku na działalności statutowej, wyniku brutto
na całokształcie działalności i wyniku finansowego ogółem skorygowanego o operacje nadzwyczajne. Wynik finansowy stanowi
różnicę pomiędzy przychodami i odpowiadającymi im kosztami. Otrzymane środki pieniężne (dotacje, subwencje, darowizny,
spadki, zapisy, zbiórki publiczne, nawiązki i inne wpłaty sądowe i komornicze, odpis 1% z PIT, odpłatna działalność pożytku
publicznego) są ewidencjonowane metodą kasową. Przychody z tytułu dotacji otrzymanych rozpoznawane są w rachunku wyniku
do wysokości poniesionych kosztów. Pozostała wartość dotacji ujmowana jest w rozliczeniach międzyokresowych przychodów.
II. Dane uzupełniające do bilansu (o aktywach i pasywach):
1. Wartości niematerialne i prawne to programy komputerowe i licencje. Wartość brutto na dzień 31.12.2011r. wyniosła
164 592,01 zł. W bilansie wykazano w wartości netto 0,00 zł.
2. Rzeczowe aktywa trwałe – w pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Rzeczowe aktywa trwałe wykazano w bilansie według wartości netto w wysokości 110 256,26 zł.
3. Inwestycje długoterminowe na 31.12.2011 r. wykazują saldo w kwocie 3 973 283,16 zł w pozycji znajdują się aktywa finansowe
kapitału żelaznego.
4. Zapasy towarów, jako rzeczowe aktywa obrotowe na dzień bilansowy wykazano w wysokości 93 315,79 zł. W przeważającej
ilości są to zapasy pochodzące z darowizn i przeznaczone do wykorzystania na dalszą działalność statutową. Przyjmowane darowizny rzeczowe wyceniane są wg cen rynkowych. Rozchody odbywają się na poszczególne działania statutowe fundacji PAH
w drodze szczegółowej identyfikacji towarów, dotyczącej ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub
otrzymania w drodze darowizny.
5. Należności krótkoterminowe wykazano w bilansie w wysokości wymagającej zapłaty tj. 2 207 799,31 zł. Na kwotę powyższą
składają się min: kwota 725 550,98 zł przekazana na realizację projektu na Haiti. Rozliczenie należności nastąpi w maju
2012 roku. W następnej kolejności kwota przekazane na odbudowę szkół w Japonii w kwocie 440 000,00 zł a także kwota
208 946,04 zł przekazana partnerowi na realizację projektu w Sudanie. Należności w wysokości 66 807,00 zł stanowią zaliczki przekazane parterom zagranicznym na realizację projektów edukacyjnych - Szkoła Globalna i Wiedza prowadzi do zamian.
Kwota w wysokości 501 063,69zł stanowią należności zaliczek przekazanych pracownikom na prowadzenie działań na misji
w Palestynie i Sudanie. Pozostała kwota stanowi należność z tyt.usług.
6. Inwestycje krótkoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykazane w wysokości 6 010 894,64 zł. Obejmują one
środki w kasach w kwocie 25 576,34 zł na bieżących rachunkach bankowych w kwocie 5 985 318,30 zł. Inne inwestycje krótkoterminowe w kwocie 976 600,01zł stanowi wartość nieruchomości otrzymanch w drodze spadku.
7. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów nie występują.
8. Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią kwotę 1 010 324,55 zł. Są to nierozliczone przychody przyszłych okresów
sprawozdawczych. Zaliczone kwoty stanowić będą przychody okresu rozliczeniowego, w którym zrealizowane zostaną cele przewidziane projektem.
9. Fundusze własne Fundacji na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 11 141 093,57 zł. Składają się na nie:
a. Fundusz statutowy w kwocie 3 267 384,49 zł, obejmujący: Fundusz założycielski w kwocie 1 500,00 zł, wniesiony w równych
częściach przez Fundatorów oraz Kapitał żelazny w kwocie 3 697 814,76 zł, utworzony z grantów przekazanych przez
Fundację Forda, Fundację im. Stefana Batorego, Philipa Morissa Polska S.A, Banku BPH S.A,, Banku JP Morgan oraz z wkładu
własnego Fundacji,
b. Fundusz z aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych w kwocie 459 093,08 zł.
c. wynik finansowy w wysokości 7 414 616,00 zł.
10. Zobowiązania w kwocie 828 914,69 zł wykazano w bilansie w wysokości wymagającej zapłaty. Kwota 825 645,03 zł stanowi
bieżące zobowiązanie wobec partnerów realizujących projekty. Zobowiązanie z tytułu podatku VAT-K 1 214,88 zł oraz kwota
2 054,78zł zobowiązanie do ZUS.
11. W 2011 r. Fundacja zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 317 186,02 zł. na realizację projektów finansowanych
przez instytucje europejskie takie jak Europejski Fundusz Uchodźczy, Komisję Europejską, Europejski Fundusz Imigracyjny.

III. Dane uzupełniające do rachunku wyników:
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok ubiegły (wielkość dodatnia) zwiększa po zatwierdzeniu sprawozdania przychody
roku bieżącego i jest przeznaczona za realizację celów statutowych.
2. Struktura realizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem. Przychody określone statutem wynoszą
24 913 803,79 zł i obejmują:
a. wynik z lat poprzednich w wysokości 7 698 338,06 zł.
b. darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych w wysokości 9 374 088,71 zł.
c. darowizny niepieniężne od osób fizycznych i prawnych w wysokości 1 303 932,71 zł.
d. dotacje od instytucji krajowych i zagranicznych w wysokości 6 537 444,31 zł.
e. pozostałe przychody operacyjne stanowią kwotę 8 779,82 zł.
f. pozycję przychody finansowe w wysokości 131 379,15 zł. stanowią: odsetki od środków pieniężnych
w wysokości 65 418,30 zł oraz per saldo różnic kursowych 65 960,85 zł.
3. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów administracyjnych.
a. pozycja pozostałe koszty operacyjne wykazują kwotę 3 729,59 zł.
b. pozycję koszty finansowe w wysokości 11 721,36 zł, w tym koszty związane z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym
w wysokości 9 380,66 zł oraz kwota 938,99 zł za nieterminową realizację zobowiązań
c. pozycja straty nadzwyczajne nie wystąpiła w 2011r.
d. Koszty realizacji zadań statutowych stanowią kwotę 15 570 266,81 zł i obejmują:
– koszty pieniężne w wysokości 14 266 010,47 zł.
– koszty niepieniężne w wysokości 1 304 256,34 zł.
e. Koszty administracyjne stanowią kwotę 2 053 629,00 zł i obejmują:
– koszty pieniężne w wysokości 2 035 524,40 zł.
– koszty niepieniężne w wysokości 18 104,60 zł.
4. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku Fundacji: nie występują.
5. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Fundację gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością
statutową: nie występują.
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