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Doceniając osiągnięcia minionego roku, jednocześnie dostrzegamy pola niezbędnych usprawnień wewnątrz 
organizacji i nowe kierunki rozwoju, dzięki którym będziemy mogli skutecznie i efektywnie nieść pomoc 
ludziom w potrzebie. Przede wszystkim dążymy do unifikacji struktury PAH na wszystkich jej misjach, 
przyjmując za wzór naszą placówkę w Sudanie Południowym. Przez dziesięć lat działalności, misja 
południowo sudańska może pochwalić się ponad 700 wybudowanymi lub wyremontowanymi studniami, 
sprawnie działającym Zespołem Reagowania Natychmiastowego i zapewnieniem pomocy ponad milion 
trzystu tysiącom osób. Sukces ten nie byłby możliwy gdyby nie profesjonalny zespół składający się 
w znaczącej większości z pracowników lokalnych, doskonale rozumiejący potrzeby miejscowej ludności 
i będący gotów docierać z pomocą w najtrudniej dostępne miejsca. 

W pełni zdajemy sobie sprawę, że aby działać sprawnie w tak szybko zmieniającym się świecie i móc 
odpowiadać na rosnące potrzeby humanitarne musimy budować silne i trwałe partnerstwa z organizacjami 
pozarządowymi, a także rozwijać działania programowe w oparciu o współpracę z lokalnymi organizacjami 
pomocowymi. Tyczy się to przede wszystkim naszych działań zagranicznych, ale również tych realizowanych 
w kraju. Dlatego od minionego roku program dożywiania dzieci w Polsce Pajacyk jest prowadzony we 
współpracy nie tylko ze szkołami i świetlicami, ale także lokalnymi organizacjami partnerskimi, znającymi lepiej 
potrzeby rodzin z danego obszaru. W podobny sposób chcemy działać za granicą, czego potwierdzeniem 
w ubiegłym roku była nasza współpraca z organizacją Village Nepal przy odbudowie 6 szkół w dystrykcie 
Dhading, które ucierpiały w wyniku trzęsienia ziemi. Przed zamknięciem misji nepalskiej w 2016 roku, 
podzieliliśmy się wiedzą z naszym lokalnym partnerem i przeszkoliliśmy go z zakresu zarządzania projektami 
humanitarnymi, umożliwiając mu w pełni samodzielne działanie po naszym wyjeździe. Potwierdzeniem ich 
dobrego przygotowania do autonomicznego działania było zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli z regionu, 
których potrzebę wskazała przeprowadzona przez nas na zakończenie projektu ewaluacja, a którą nasz 
partner z powodzeniem zrealizował już bez naszej obecności na miejscu.

Zapraszamy do lektury raportu rocznego PAH za 2016 rok. Żadne z opisanych w nim osiągnięć i działań nie 
byłoby możliwe gdyby nie Państwo – darczyńcy, partnerzy i przyjaciele Polskiej Akcji Humanitarnej. Państwa 
zaangażowanie, finansowe i instytucjonalne wsparcie pozwala nam patrzeć z nadzieją w przyszłość i wierzyć, 
że w obliczu rosnących potrzeb humanitarnych na świecie będziemy w stanie na nie aktywnie odpowiadać. 
Z całego serca Państwu dziękujemy w imieniu własnym i wszystkich tych osób, do których dzięki Państwu 
docieramy z pomocą. 

 Janina Ochojska i zespół PAH

Dla sektora humanitarnego rok 2016 stanowił duże wyzwanie. Na początku roku liczba osób, które na całym 
świecie wskutek konfliktów zbrojnych zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów przekroczyła  
65 milionów, a liczba potrzebujących pomocy humanitarnej wg raportu rocznego OCHA (2016) wyniosła  
130 milionów.  

Również i my w naszej codziennej pracy dostrzegaliśmy ten wzrost zapotrzebowania i znaczenia pomocy, 
którą niesiemy. Na trzech z pięciu misji PAH: w Sudanie Południowym, na wschodzie Ukrainy i w Syrii, 
oprócz zaplanowanych działań pomocowych, podejmowaliśmy interwencje będące odpowiedziami 
na pogarszającą się sytuację humanitarną w tych regionach. Szczególnie w Syrii, gdzie dzięki hojności 
polskiego społeczeństwa, szybko reagującego na nasze apele w mediach, zapewniliśmy pomoc mieszkańcom 
Aleppo przybywającym do obozów, w których pracowaliśmy. Ponadto, przewidując potrzeby humanitarne 
spowodowane walkami w Mosulu, pod koniec listopada 2016 roku przybyliśmy do Iraku i już w połowie 
grudnia dystrybuowaliśmy paczki żywnościowe dla mieszkańców wschodniego Mosulu. Te działania 
pomocowe były sfinansowane z wpłat darczyńców zrzeszonych w Klubie PAH SOS.

Nie zwiększalibyśmy skali naszej pomocy i nie bylibyśmy w stanie jej dostarczać w tak trudno dostępnych 
miejscach, jak chociażby w targanej wojną Syrii czy w górach Nepalu po trzęsieniu ziemi, gdyby nie dążenie 
naszej organizacji do ciągłego rozwoju. Krokiem milowym osiągniętym przez PAH w minionym roku było 
zbudowanie zespołu monitoringu i ewaluacji działań programowych, którego zadaniem jest niezależna 
weryfikacja jakości pomocy na wszystkich jej etapach. Dzięki prowadzeniu tego typu kontroli zyskujemy 
pewność, że świadczona przez nasz personel pomoc w pełni odpowiada na potrzeby jej odbiorców i jest 
zgodna z najwyższymi standardami. Dodatkowo, badania te potwierdzają, że PAH, szczególnie na swoich 
najstarszych misjach w Sudanie Południowym, Somalii i Syrii, cieszy się akceptacją i rozpoznawalnością wśród 
lokalnych społeczności, i jest postrzegana jako organizacja stabilna i neutralna.

Co więcej, uznanie dla naszych działań i postępów w rozwoju otrzymujemy również od naszych darczyńców, 
zarówno tych instytucjonalnych, jak i prywatnych. Jednym z najbardziej istotnych tego przejawów w 2016 roku 
było pomyślne przejście ogólnofundacyjnego audytu przeprowadzonego przez Office of U.S. Foreign Disaster 
Assistance (OFDA), będącego jednostką organizacyjną United States Agency for International Development 
(USAID), co otworzyło PAH drogę do pozyskania w przyszłości środków z tego jednego z największych 
funduszy pomocy humanitarnej na świecie. Bardzo nas cieszy również wzrost wpłat od darczyńców 
prywatnych, które stanowią dla naszej organizacji gwarancję stabilności i umożliwiają długofalowe 
planowanie działań.  
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Pomoc humanitarna
Wybuch konfliktu zbrojnego lub wystąpienie katastrofy naturalnej wymagają błyskawicznej reakcji ze strony organizacji 
humanitarnej. Konieczne jest szybkie zapewnienie ludziom podstawowych produktów, aby mogli oni przetrwać 
w kryzysowych warunkach.

W 2016 roku, w ramach naszych interwencji natychmiastowych, prowadziliśmy różnorodne działania odpowiadające na 
potrzeby osób z terenów dotkniętych wojną bądź klęską żywiołową. W Syrii pomagaliśmy ludziom, którzy musieli uciekać 
przed konfliktem zbrojnym w bezpieczniejsze rejony kraju. Przeprowadziliśmy wśród nich dystrybucję tzw. NFI, czyli produktów 
nieżywnościowych (Non-Food Items) oraz zapewnialiśmy leki i dostęp do opieki medycznej. Nasze działania w Iraku polegały 
na pomocy cywilom mieszkającym w bliskiej odległości od linii frontu: przekazaliśmy pakiety zawierające wodę, żywność 
i produkty higieniczne. 

Na Ukrainie osobom wewnętrznie przesiedlonym dostarczaliśmy ciepłe posiłki i kosze żywnościowe, a także paczki 
z produktami higienicznymi oraz pakiety zimowe. Ponadto przeprowadzaliśmy konsultacje prawne, socjalne i psychologiczne 
oraz szkolenia aktywizujące zawodowo. Utworzyliśmy przedszkola dla najmłodszych i świetlice dla dzieci w wieku szkolnym, 
a samotnym matkom udzieliliśmy wsparcia finansowego.

W Sudanie Południowym działa nasz Zespół Reagowania Natychmiastowego, który dociera do miejsc, gdzie konieczne 
jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego i dostępu do czystej wody. W 2016 roku działania te polegały na dystrybucji 
pakietów higienicznych, odbudowie punktów poboru wody i wykopaniu składowisk śmieci. Przeprowadziliśmy również 
promocję higieny.

Interwencje natychmiastowe:

Irak, 2016. Fot. Maciej Moskwa/Testigo/PAH

LOKALIZACJA BENEFICJENCI OPIS PROJEKTU, DZIAŁANIA I REZULTATY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Syria: prowincje 
Idlib i północna 
Hama

16000 Osobom wewnętrznie przesiedlonym zapewniano pomoc lekarską dzięki 
środkom przekazanym do punktów medycznych w 2015 roku.

grantodawcy instytucjonalni: 
Caritas Czech Republic; 
darczyńcy indywidualni

Syria:  
prowincja Idlib

9400 Pomoc osobom wewnętrznie przesiedlonym i społeczności lokalnej.  
Dostarczenie 3.7 ton leków do punktów medycznych.

grantodawcy instytucjonalni: 
Caritas Czech Republic; 
darczyńcy indywidualni

Syria:  
prowincja Idlib

8000 Pomoc osobom wewnętrznie przesiedlonym żyjącym w obozach, ze 
szczególnym uwzględnieniem gospodarstw domowych z min, 8 członkami 
(w tym 3 dzieci), prowadzonych przez samotne kobiety, nieletnich, 
niepełnosprawnych/rannych/chorych: dystrybucja 2000 paczek z produktami 
nieżywnościowymi.

grantodawcy instytucjonalni: 
GOAL; darczyńcy indywidualni

Irak: Mosul 1100 Pomoc rodzinom ze Wschodniego Mosulu: dystrybucja 200 pakietów pomocy 
natychmiastowej zawierających wodę, żywność i produkty higieniczne.

grantodawcy instytucjonalni: 
Caritas Czech Republic; 
darczyńcy indywidualni  
i komercyjni: Klub PAH SOS

Wschodnia 
Ukraina

256 Pomoc osobom wewnętrznie przesiedlonym, ze szczególnym uwzględnieniem 
samotnych matek z dziećmi: przekazanie grantów gotówkowych na żywność  
(400 UAH na osobę), środki higieniczne (200 UAH na osobę co miesiąc przez  
4 miesiące) oraz pakiety zimowe (1000 UAH na osobę jednorazowo). 

grantodawcy instytucjonalni: 
Rząd Australii – Direct Aid 
Program (DAP); 
darczyńcy indywidualni

Wschodnia 
Ukraina

3500 Działania skierowane do osób starszych z terenów dotkniętych konfliktem 
zbrojnym: wydano 226 620 gorących posiłków w stołówkach oraz 
przekazano 4 464 paczek żywnościowych, udzielono wsparcia 
psychologicznego i dostarczono pakiety higieniczne.

grantodawcy instytucjonalni: 
GOAL; 
darczyńcy indywidualni

Wschodnia 
Ukraina

2234 Działania skierowane do osób starszych z terenów dotkniętych konfliktem 
zbrojnym: wydano 58 900 gorących posiłków w stołówkach oraz przekazano 
6720 koszów żywnościowych, przeprowadzono dystrybucję 2000 pakietów 
zimowych (produkty nieżywnościowe). 

grantodawcy instytucjonalni: 
GOAL; 
darczyńcy indywidualni

Wschodnia 
Ukraina

1000 Uchodźcy wewnętrzni oraz ludność lokalna otrzymali kompleksowe wsparcie. 
Przekazano granty gotówkowe 250 rodzinom (625 osobom), zapewniono 
konsultacje prawne 212 osobom, doradztwo socjalne dla 456 osób, kursy 
zawodowe (mentoring 150 osób, szkolenia 65 osób, spotkania otwarte  
z przedsiębiorczości dla 66 osób), konsultacje psychologiczne (295 osób). 
Prowadzono przedszkola dla 26 dzieci oraz świetlice dla 259 dzieci szkolnych.

grantodawcy instytucjonalni: 
Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP (MSZ RP); 
darczyńcy indywidualni

Sudan 
Południowy: 
Jonglei, 
Upper Nile, 
Unity, Central 
Equatoria, 
Eastern 
Equatoria

30282 Interwencje Zespołu Reagowania Natychmiastowego (Emergency Response 
Team, ERT) mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego  
i dostępu do wody osób wewnętrznie przesiedlonychoraz społeczności 
lokalnej: przekazano 4847 zestawów higienicznych oraz przeprowadzono 
odpowiednie szkolenia.

grantodawcy instytucjonalni: 
United Nations Development 
Programme(UNDP); darczyńcy 
indywidualni

Sudan 
Południowy: 
Jonglei, 
Upper Nile, 
Unity, Central 
Equatoria, 
Eastern 
Equatoria

50587 Interwencje Zespołu Reagowania Natychmiastowego, mające na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego i dostępu do wody osób wewnętrznie 
przesiedlonych oraz społeczności lokalnej: przekazano 14382 zestawów 
higienicznych i zapewniono szkolenie z użytkowania ich, odbudowano  
15 pomp wodnych, wykopano 10 składowisk śmieci, przeprowadzono 
szkolenie 15 promotorów higieny.

grantodawcy instytucjonalni: 
UNDP; darczyńcy indywidualni

INNE DZIAŁANIA – wydatkowanie odpisu 1%

KRAJ OPIS KWOTA W PLN

Serbia Wypłata ostatnich środków z projektu realizowanego w 2015 roku – Pomoc uchodźcom syryjskim na terenie Serbii. 108 990,24 

Polska Wypłata ostatnich środków z projektu realizowanego w 2015 roku we współpracy z Fundacją Refugee.pl – pomoc 
uchodźcom w Polsce.

150 000,00



6 7

Dostęp do wody  
i infrastruktury sanitarnej
Dostęp do wody i sanitariatów to podstawowe prawo człowieka. Czysta woda zaspokaja pragnienie i umożliwia 
przygotowanie jedzenia, a także pozwala zadbać o higienę. Jest niezbędna do prawidłowego rozwoju i skutecznej  
ochrony przed chorobami. 

Polska Akcja Humanitarna w 2016 roku prowadziła działania wodno-sanitarne głównie w obozach dla osób 
wewnętrznie przesiedlonych (IDP – ang. Internally Displaced Persons), m.in. zapewniając dostęp do toalet oraz 
prowadząc szkolenia promujące higienę. W Syrii, gdzie duża część infrastruktury wodnej została zniszczona w wyniku 
działań zbrojnych, odbudowaliśmy sieci wodociągowe i systemy ściekowe, a także remontowaliśmy łazienki i zbiorniki 
wody w szkołach. Tworzyliśmy trwałe rozwiązania w Sudanie Południowym i Somalii: budowaliśmy i naprawialiśmy 
studnie, szkoliliśmy mechaników obsługujących ujęcia wodne. Jeżeli należało działać natychmiastowo bądź gdy nie 
było możliwości pozyskania czystej wody, dostarczaliśmy ją beczkowozami. 

6
Somalia, 2017. Fot. Maciej Moskwa/Testigo/PAH

LOKALIZACJA BENEFICJENCI OPIS PROJEKTU, DZIAŁANIA I REZULTATY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Syria:  
prowincja Idlib

110 445 Pomoc osobom wewnętrznie przesiedlonym oraz społecznościom lokalnym. Odbudowano 6 systemów wodnych 
(studni i stacji pomp), w sieci wodociągowej w mieście Idlib częściowo wymieniono stare rury azbestowe na 
polietylenowe, dostarczono i zainstalowano 4 generatory (o mocy 250, 350, 600 i 650 kVA). W 34 szkołach 
wyremontowano 294 toalety, zainstalowano 64 umywalki oraz 34 stalowe zbiorniki wody. W 2 obozach  
dla osób wewnętrznie przesiedlonych wyremontowano łącznie 12 latryn i postawiono kontenery łazienkowe. 
Przekazano 7 000 pakietów higienicznych oraz przeprowadzono 428 sesje promocji higieny dla 11 742 osób 
(oddzielnie dla kobiet, mężczyzn i dzieci).

grantodawcy instytucjonalni: 
Dyrekcja Generalna Komisji 
Europejskiej ds. Pomocy 
Humanitarnej i Ochrony Ludności 
(ECHO); darczyńcy indywidualni

Syria:  
prowincja Idlib

46 085 Odbudowano sieć wodociągową oraz zbiornik wody w Kafr Nobol oraz systemy kanalizacyjne w miejscowościach:  
Kafr Nobol, Fatira, i Kafr Ruma. Dostarczono 2 generatory (Idlib, Ma’rat Misrin). W 37 szkołach wyremontowano  
257 toalet, zainstalowano 60 umywalek oraz 74 zbiorniki wody. Wybudowano 56 latryn i 4 łaźnie w 13 obozach dla 
osób wewnętrznie przesiedlonych oraz 12 434 osobom z 18 obozów zapewniono 21.5 l wody na osobę dziennie. 
Przeprowadzono dystrybucję 4 437 pakietów higienicznych. Wyposażono studnie głębinowe w Taftanaz.

grantodawcy instytucjonalni: 
Norwegian Church Aid (NCA);  
darczyńcy indywidualni

Syria:  
prowincja Idlib

64 400 Pomoc osobom w obozach dla ludzi wewnętrznie przesiedlonych oraz lokalnej społeczności. Odbudowano 1 sieć 
wodociągową, przebudowano i wyposażono 2 śmietniska miejskie, zapewniono 80 kontenerów śmieciowych, 
odbudowano 341 latryn. Przeprowadzono 172 sesje promocji higieny oraz szkolenia techniczne dla władz 
miejscowych i techników dot. zarządzania, utrzymania i naprawy infrastruktury wodnej. Promowano właściwe 
nawyki dot. składowana i segregacji śmieci. Zakupiono generatory i odbudowano systemy ściekowe. Przebudowano, 
zabezpieczono i wyposażono miejskie wysypisko śmieci oraz przeprowadzono inne prace związane z zarządzaniem 
odpadami (m.in. zakupiono sprzęt do zbierania śmieci). Odbudowano i wyposażono łazienki w szkołach.

grantodawcy instytucjonalni: Arche 
Nova; darczyńcy indywidualni; 
darczyńca komercyjny: Early Stage

Syria:  
prowincja Idlib

53 435 Pomoc ludziom w obozach dla osób wewnętrznie przesiedlonych: zbudowano 187 latryn wraz z łaźniami  
i ustawiono 1 924 cysterny stacjonarne o zróżnicowanej pojemności; 49 348 osobom dostarczono wodę pitną 
beczkowozami. Przekazano 700 kontenerów śmieciowych oraz wyremontowano systemy kanalizacyjne na 
terenach obozów. Przeprowadzono dystrybucję 7 500 pakietów higienicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb kobiet i dzieci.

grantodawcy instytucjonalni: NCA; 
darczyńcy indywidualni

Syria:  
prowincja Idlib

101 376 Pomoc osobom wewnętrznie przesiedlonym oraz lokalnej społeczności. Odbudowano 2 sieci wodociągowe oraz 
4 systemy ściekowe, a także wyposażono studnie. Dowożono wodę beczkowozami do 9 obozowisk. Odnowiono 
latryny w 64 szkołach doprowadzając je do stanu sprzed wybuchu konfliktu zbrojnego. Oczyszczono zbiorniki 
septyczne oraz dostarczono zbiorniki na wodę. Ponadto przeprowadzono dystrybucję 1 000 zestawów higienicznych.

grantodawcy instytucjonalni: NCA;  
darczyńcy indywidualni

Syria:  
prowincja Idlib

83 455 Pomoc osobom wewnętrznie przesiedlonym i społecznościom przyjmującym: odbudowa i zapewnienie operacyjności  
3 systemów wodociągowych, dostawa paliwa do generatorów oraz części zamiennych, dostarczenie chloru do 
odkażania wody, opłacanie pensji operatorom systemów wodnych.

grantodawcy instytucjonalni: 
UNICEF; darczyńcy indywidualni: 
odpis 1%

Syria: prowincja 
Idlib i Aleppo

70 547 Pomoc osobom wewnętrznie przesiedlonym: dostarczono wodę beczkowozami o poj. 4 000 l (5 715 kursów), 
rozdystrybuowano 11 675 zestawów higienicznych, przeprowadzono 187 sesji promocji higieny w obozach, 
zbudowano 206 latryn oraz 150 cementowych toalet z umywalką, zbiornikiem wody i szambem.

grantodawcy instytucjonalni: Biuro 
Narodów Zjednoczonych ds. 
Koordynacji Pomocy Humanitarnej 
(OCHA); darczyńcy indywidualni

Syria: prowincja 
Idlib i Aleppo

41 741 Pomoc osobom wewnętrznie przesiedlonym w obozach i nieformalnych obozowiskach: dostarczano 
wodę beczkowozami o poj. 4 000 l (łącznie 19 844 kursy), oczyszczano zbiorniki septyczne w latrynach 
(w 26 obozach), w 17 obozach zatrudniono osoby do codziennego sprzątania latryn, wywożono śmieci 
w 28 obozach (dystrykt Harim i Attareb). Wybudowano 337 latryn.

darczyńcy indywidualni 
i komercyjni

Syria: prowincja 
Idlib i Aleppo

42 638 Pomoc osobom wewnętrznie przesiedlonym w obozach i nieformalnych obozowiskach: wykonano 11 370 transportów  
wody beczkowozami, odbudowano 1 system ściekowy w obozie, rozdystrybuowano 340 zbiorników na 
wodę oraz 2 556 zestawów higienicznych, systematycznie czyszczono i opróżniano 833 toalety w obozach, 
przeprowadzono14 kampanii sprzątania, regularnie wywożono śmieci z 32 obozów i obozowisk.

grantodawcy instytucjonalni: 
OCHA; darczyńcy indywidualni

Syria:  
prowincja Idlib

31 807 Pomoc osobom wewnętrznie przesiedlonym w obozach i nieformalnych obozowiskach: wyposażono studnię, 
naprawiono pompy i panele elektryczne, przeprowadzono 82 sesje promocji higieny, dostarczono wodę 
beczkowozami o pojemności 4 000 l (1 250 kursów), zajmowano się utrzymaniem sieci wodociągowej, 
zbiorników i stacji wodnej, zbudowano pomieszczenie dla generatora, pociągnięto konieczne rury.

grantodawcy instytucjonalni: NCA; 
darczyńcy indywidualni

Somalia: region 
South Central

16 826 W obozach dla osób wewnętrznie przesiedlonych i nieformalnych obozowiskach odbudowano 1 studnię oraz oczyszczono 
i wyposażono 1 studnię, przeszkolono 16 osób w zakresie przeciwdziałania zachorowaniom na ostrą biegunkę 
spowodowaną kontaktem z brudną wodą (AWD – Acute Watery Diarrhoea), wyszkolono 7 osób do obsługi i napraw 
studni, dostarczono w beczkowozach 5 662 m3 wody, wybudowano latryny. Wzmocniono i odbudowano infrastrukturę 
przeciwpowodziową oraz zabezpieczono pkt. poboru wody na obszarach narażonych na powodzie. Przeprowadzono 
kampanie ds. higieny (promocja higieny w 3 700 domach, 10 audycji radiowych). Zorganizowano szkolenia z umiejętności 
biznesowych oraz szkolenia w zakresie DRR (Disaster Risk Reduction; zmniejszanie ryzyka katastrofy) dla liderów 
społeczności. Uruchomiono granty gotówkowe dla gospodarstw domowych, rozdystrybuowano zestawy higieniczne oraz 
pakiety pomocy natychmiastowej.

grantodawcy instytucjonalni: 
ECHO; darczyńcy indywidualni; 
odpis 1%

Somalia: region 
South Central

42 133 Pomoc osobom wewnętrznie przesiedlonym w obozach i nieformalnych obozowiskach: odbudowano 7 płytkich studni 
w Mogadiszu oraz zainstalowano systemy wodne zasilane energią słoneczną. Wyszkolono 24 osoby na promotorów 
higieny, zorganizowano Dzień Mycia Rąk, w którym uczestniczyła 1 szkoła i 750 osób wewnętrznie przesiedlonych, 
odbyto 1 320 wizyt domowych w celu promocji higieny oraz przeprowadzono 486 sesji promocji higieny w centrach 
zdrowia, a także rozdystrybuowano 300 zestawów higienicznych. Zbudowano 12 i wyremontowano 6 łazienek 
w szkołach i centrach zdrowia. Zorganizowano szkolne kluby higieny. Przeprowadzono dystrybucję 10 073 kostek 
mydła i 499 zestawów wodnych. Zainstalowano 1 zbiornik na wodę w szkole. Przeszkolono komitety wodne 
(41 członków komitetów oraz 8 mechaników studni). Dostarczono części zamienne do pomp, przeprowadzono 
mapowanie i monitoring źródeł wody, ustanowiono kooperatywy wodne. Oczyszczano latryny w obozach.

grantodawcy instytucjonalni: 
UNICEF; darczyńcy indywidualni; 
odpis 1%

Somalia: region 
South Central

66 937 W obozach dla osób wewnętrznie przesiedlonych i nieformalnych obozowiskach naprawiono 1 studnię oraz 
oczyszczono 1 studnię, przeszkolono 35 osób w zakresie przeciwdziałania zachorowaniom na AWD. Zorganizowano 
szkolenia DDR. Beczkowozami dostarczono 9 743 m3 wody. Promowano higienę (9 044 domowych wizyt, emisja 
10 komunikatów radiowych, wyszkolenie10 promotorów higieny). Rozdano 1 600 kanistrów na wodę i 15 765 kostek 
mydła. Zbudowano 700 toalet w obozowiskach. Podczas 5 szkoleń wyszkolono 36 mechaników studni. Wzmocniono 
40 km wałów przeciwpowodziowych, odbudowano13 płytkich studni, a kolejne 4 naprawiono i oczyszczono. 
Dostarczono 2 620 m3 wody za vouchery. Przeprowadzono szkolenia dla 20 członków komitetów wodnych.

grantodawcy instytucjonalni: 
ECHO; darczyńcy indywidualni; 
odpis 1%

Sudan Południowy: 
stan Jonglei

2 266 Pomoc osobom wewnętrznie przesiedlonym, społecznościom przyjmującym oraz ludziom powracającym do 
swoich miejsc zamieszkania. Przeanalizowano i zmapowano dostępne punkty poboru wody w Gumuruk i Pibor; 
przeszkolono terenowych lokalnych promotorów higieny oraz przeprowadzono dystrybucję zestawów z produktami 
nieżywnościowymi (Non-Food Items, NFI). Stworzono krótki film nt. uprawy i wykorzystania drzew moringa.

grantodawcy instytucjonalni: 
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ); darczyńcy indywidualni

Sudan Południowy: 
Jonglei, Upper 
Nile, Unity, Central 
Equatoria, Eastern 
Equatoria

70 909 Pomoc osobom wewnętrznie przesiedlonym, społecznościom przyjmującym i ludziom powracającym do swoich 
miejsc zamieszkania. Naprawiono 26 studni i przetestowano kolejnych 27 pod kątem czystości wody. Odbudowano 
centrum leczenia i zapobiegania cholerze oraz naprawiono 9 zbiorników na wodę, 1 stację wodną i 8 ręcznych 
pomp. Zainstalowano 2 systemy oczyszczania wody powierzchniowej (SWT). Dostarczono 1 106 000 litrów wody 
beczkowozami. Przeprowadzono 11 kampanii sprzątania i 5 kampanii mycia kanistrów. Naprawiono lub odbudowano 
110 latryn i przekazano 38 zestawów narzędzi do budowania latryn. Przeprowadzono dystrybucję: 5 107 higienicznych 
zestawów menstruacyjnych, 2 357 zestawów higienicznych, 23 718 kostek mydła, 1 400 pudeł z tabletkami do uzdatniania 
wody, 288 filtrów wodnych, 9 zestawów materiałów sanitarnych dla instytucji. Wykopano 11 obszarów składowania śmieci  
i rozdano 12 736 worków na śmieci. Przeprowadzono kampanie promocji higieny przy każdej interwencji (9) oraz 
szkolenia dla: 63 członków szkolnych klubów higieny, 10 mechaników pomp, 75 promotorów higieny, 27 członków 
komitetów wodnych, a także szkolenie z zapobiegania cholerze. 

grantodawcy instytucjonalni: 
ECHO; darczyńcy indywidualni, 
odpis 1%

Sudan Południowy: 
stan Jonglei

3 000 Poprawa dostępu do wody pitnej: budowa 1 studni służącej społeczności lokalnej. darczyńca indywidualny 

Sudan Południowy: 
stan Jonglei

1 200 Poprawa dostępu do wody pitnej: budowa 1 studni służącej społeczności lokalnej. Oddanie do użytku 
zaplanowane na 2017 rok.

darczyńca komercyjny:  
Meblik Sp. z o.o.

Sudan Południowy: 
stan Jonglei

3 600 Poprawa dostępu do wody pitnej: budowa 1 studni służącej społeczności lokalnej. Oddanie do użytku 
zaplanowane na 2017 rok.

darczyńcy indywidualni: Fundacja 
Dwunastka w ramach akcji Gasimy 
Pragnienie

Sudan Południowy 3 000 Druk książek promujących zdrowe nawyki higieniczne wśród dzieci. grantodawcy instytucjonalni: ECHO; 
darczyńcy komercyjni: Colgate-
Palmolive (Poland) Sp. z o.o.,  
Colgate-Palmolive Services  
(Poland) Sp. z o.o.
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Dostęp do żywności
Jeżeli organizm nie ma dostarczanej wystarczającej ilości jedzenia, następuje obniżenie odporności na choroby 
i infekcje oraz zahamowanie prawidłowego rozwoju. Stały dostęp do żywności jest niezbędny do przeżycia. 

Katastrofy naturalne i konflikty zbrojne mają bezpośredni wpływ na dostęp do pożywienia, ponieważ zostają 
zniszczone pola uprawne, systemy nawadniające, magazyny z zapasami żywności oraz zakłady przetwórcze. 
Kryzys humanitarny powoduje, że wzrastają ceny deficytowych produktów żywnościowych. Mieszkając na 
terenach dotkniętych suszą lub objętych działaniami wojennymi, ludzie nie są w stanie zapewnić swoim rodzinom 
wystarczających ilości jedzenia. Trudna jest również sytuacja osób wewnętrznie przesiedlonych, które uciekły  
przed zagrożeniem w bezpieczniejsze miejsce, znacznie zwiększając populację danego regionu. 

W 2016 roku prowadziliśmy w Syrii działania zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe, dostarczając mąkę 
do lokalnych piekarni, które sprzedawały chleb w stałej, niskiej cenie. Mieszkańcom terenów, na których toczył 
się konflikt zbrojny na Ukrainie zapewnialiśmy ciepłe, wartościowe posiłki w stołówkach. Dzięki współpracy 
z piekarniami i stołówkami mogliśmy zadbać nie tylko o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi dotkniętych kryzysem,  
ale również wspomagaliśmy regionalną przedsiębiorczość i zatrudnienie lokalnej społeczności. Rozdawaliśmy  
także paczki żywnościowe osobom wewnętrznie przesiedlonym. 

Nieprzerwanie od 1998 roku prowadzimy również program dożywiania dzieci Pajacyk. W 2016 roku Pajacyk 
sfinansował posiłki kilku tysiącom polskich dzieci w szkołach i świetlicach środowiskowych.

LOKALIZACJA BENEFICJENCI OPIS PROJEKTU, DZIAŁANIA I REZULTATY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PARTNERZY

Syria:  
prowincje Idlib 
i Hama

3 468 Dystrybucja 9 000 zestawów żywnościowych 
wśród osób wewnętrznie przesiedlonych oraz 
gospodarstw ich goszczących.

grantodawcy instytucjonalni: 
GOAL; darczyńcy 
indywidualni

Syria:  
prowincja Idlib

5 000 Wspieranie piekarni poprzez dostarczanie 
mąki, dzięki czemu piekarnie mogły utrzymać 
niskie, stałe ceny chleba. W sumie przekazano 
90 ton mąki. Całkowita liczba wypieczonych 
bochenków:144 725.

grantodawcy instytucjonalni: 
GOAL; darczyńcy 
indywidualni, darczyńca 
komercyjny: International 
Paper Polska Sp. z o.o.

Syria:  
prowincja Idlib

14 094 Wspieranie piekarni poprzez dostarczanie 
mąki i drożdży, dzięki czemu piekarnie mogły 
utrzymać niskie, stałe ceny chleba. W sumie 
przekazano przeszło 3 151 ton mąki, ponad 
14 286 kg drożdży. Liczba wypieczonych 
bochenków: 5 165 788.

grantodawcy instytucjonalni: 
GOAL; darczyńcy 
indywidualni

Syria:  
prowincja Idlib

8 843 Dystrybucja 9 000 zestawów żywnościowych. 
Pomoc skierowana do osób wewnętrznie 
przesiedlonych żyjących w obozach, ze 
szczególnym uwzględnieniem gospodarstw 
domowych z min. 8 członkami (w tym  
min. 3 dzieci), prowadzonych przez samotne 
kobiety, nieletnich, niepełnosprawnych / 
rannych / chorych.

grantodawcy instytucjonalni: 
GOAL; darczyńcy 
indywidualni

Wschodnia 
Ukraina

2 936 Działania w obszarze dotkniętym przez konflikt 
zbrojny: dożywianie osób starszych, samotnych 
i/lub chorych. Dostarczono 575 100 ciepłych 
posiłków w stołówkach oraz poprzez dostawy 
do domów osób o ograniczonej mobilności, 
przeprowadzono dystrybucję  
12 780 zestawów żywnościowych.

grantodawcy instytucjonalni: 
Dyrekcja Generalna Komisji 
Europejskiej ds. Pomocy 
Humanitarnej i Ochrony 
Ludności (ECHO); darczyńcy 
indywidualni

 

Polska 3 237 Sfinansowanie ze środków zebranych  
w ramach programu Pajacyk  
ok. 282 720 posiłków dla dzieci  
i młodzieży szkolnej.

darczyńcy indywidualni 
i komercyjni: Bielmar, BP, DHL, 
SHOM, Turek, Bank Zachodni 
WBK, Early Stage, Loyality 
Partner (właściciel programu 
PAYBACK), Auchan Polska,  
wpłaty zebrane w ramach 
akcji Świąteczny Stół 
Pajacyka

 

Polska: 
województwo 
warmińsko-
mazurskie, 
podlaskie, 
łódzkie, 
lubelskie, 
lubuskie, 
świętokrzyskie

699 Sfinansowanie ok. 51 709 posiłków dla dzieci 
i młodzieży szkolnej ze środków zebranych 
w ramach programu Pajacyk i przekazanych 
na zasadzie regrantingu organizacjom 
partnerskim działającym w ramach 
Pajacykowej Sieci Pomocowej

darczyńcy indywidualni, 
odpis 1%

ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia 
Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, 
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie 
z Kielc, Fundacja „Porozumienie Wzgórz 
Dalkowskich” z Nowego Miasteczka, 
EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań 
z Łodzi, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży z Rucianego-Nidy, Stowarzyszenie 
Czajnia z Tomaszowa Lubelskiego, Pracownia 
Alternatywnego WychowaniaSyria, 2017. Fot. PAH
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Dostęp do edukacji
Edukacja i możliwość nauki w szkole to niezwykle ważny element rozwoju młodego człowieka. Chodząc do szkoły 
nie tylko zgłębia on swoją wiedzę, ale również uczy się współdziałania z rówieśnikami przy realizacji różnorodnych 
zadań. Kształcenie powinno przebiegać w odpowiednich, sprzyjających skupieniu warunkach.

Każdy człowiek powinien mieć dostęp do edukacji, również podczas kryzysu humanitarnego. Możliwość chodzenia 
do szkoły daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Nauka, nawet w ograniczonym wymiarze, pozwala dzieciom 
rozwijać swoje umiejętności, a także oderwać się od trudnej rzeczywistości. Niestety, katastrofy naturalne i działania 
wojenne sprawiają, że wiele szkół ulega zniszczeniu, w klasach brakuje nauczycieli, a uczniowie muszą iść do pracy, 
aby wspomóc finansowo swoje gospodarstwa domowe, bądź wraz z całymi rodzinami są zmuszeni do ucieczki 
w bezpieczniejsze miejsce.

Polska Akcja Humanitarna pomaga odbudowywać i remontować budynki szkolne znajdujące się na terenach dotkniętych 
kryzysem. Prowadzimy również świetlice i oferujemy wsparcie psychologiczne dzieciom, które musiały opuścić swoje 
rodzinne strony w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia – przykładem mogą być nasze działania w Turcji, gdzie 
pomagaliśmy młodym ludziom przybyłym z Syrii i Iraku. Ponadto, w 2016 roku odbudowaliśmy w Nepalu 6 szkół 
zniszczonych w wyniku trzęsienia ziemi oraz dostarczyliśmy niezbędne wyposażenie szkolne (m.in. ławki, krzesła, tablice).

LOKALIZACJA BENEFICJENCI OPIS PROJEKTU, DZIAŁANIA I REZULTATY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PARTNERZY

Turcja:  
dystrykt 
Akcakele

4 400 Pomoc dzieciom i młodzieży przesiedlonej z Iraku i Syrii w wyniku działań 
zbrojnych. Wsparcie dla rodziców. Prowadzono świetlicę dla 2 276 dzieci 
uchodźców z Syrii i Iraku, zapewniono wsparcie psychoterapeutyczne (774 dzieci 
wzięło udział w 24 sesjach), spotkania (752 dzieci skorzystało z 43 wspólnych 
spotkań z rodzicem i pedagogiem), warsztaty i doradztwo dla rodziców. 
Dodatkowo 630 dzieci otrzymało wsparcie medyczne, żywnościowe, prawne 
(w sprawie wydania dokumentu tożsamości).

darczyńcy komercyjni: VISA

Nepal:  
Gumdi VDC, 
dystrykt Dhading

przygotowano 
487 miejsc/rok

Odbudowano i wyposażono 6 szkół położonych w trudnodostępnych lokalizacjach 
górskich, które ucierpiały w wyniku trzęsienia ziemi w 2015 roku. Lokalizacje szkół: 
Pancha Kanya (49 uczniów), Salmetar (80 uczniów), Netrawoti (49 uczniów), 
Kalyan (80 uczniów), Saraswoti (49 uczniów), Tamangharka (180 uczniów). 
Szkoły o poprawionej konstrukcji wytrzymałej na wstrząsy mogą także stanowić 
w przyszłości schronienie dla mieszkańców w przypadku trzęsienia ziemi. 
Dodatkowo zostały zakupione filtry do wody, ławki, krzesła, tablice, wyprawki dla 
uczniów oraz książki do bibliotek.

darczyńcy indywidualni 
i komercyjni, zbiórka 
publiczna

Village Nepal

Dostęp do edukacji

Nepal, 2016. Fot. PAH
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Kampanie społeczne i edukacyjne
Polska Akcja Humanitarna prowadzi działania edukacyjne i społeczne, których celem jest przybliżenie tematyki 
związanej z pomocą humanitarną. Współpracujemy ze szkołami w ramach kampanii edukacyjnych oraz informujemy 
Polaków o aktualnych kryzysach humanitarnych, naszej pracy oraz możliwościach zaangażowania się w pomoc ludziom 
potrzebującym wsparcia.

Edukację skierowaną do dzieci i młodzieży uważamy za szczególnie istotną. Poprzez nasze kampanie kształtujemy 
w uczestnikach empatię i solidarność z odległymi geograficznie i kulturowo ludźmi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 
w wyniku klęski żywiołowej lub konfliktu zbrojnego. W przeprowadzonych przez nas akcjach szkolnych w ramach kampanii 
realizowanych w 2016 roku wzięło udział niemal 36 tys. osób – uczniów i nauczycieli. Dzięki wpłatom darczyńców 
indywidualnych kolejny raz mogliśmy zrealizować kampanię Niosę Pomoc, w ramach której szkoły angażowały się w akcje 
uwrażliwiające młode osoby na problemy związane z kryzysem humanitarnym: brak dostępu do wody, żywności i edukacji. 
Zrealizowaliśmy również cykl międzynarodowych szkoleń związanych z edukacją globalną, w konsekwencji których troje 
polskich studentów wyjechało do Kenii, Ugandy i Tanzanii na staże w organizacjach pozarządowych. 2016 był ostatnim rokiem 
prowadzonego przez nas projektu Szkoły dla przyszłych pokoleń; podczas tegorocznej edycji powstała strona internetowa oraz 
aplikacja dla nauczycieli i uczniów. Projekt Uchodźcy mają głos, który współorganizowaliśmy, miał za zadanie wypracować 
system integracji uchodźców ze społecznością lokalną. Wzbogacaliśmy również wiedzę własną: nasi pracownicy wzięli udział 
w warsztatach wzmacniających kompetencje w zakresie współpracy z wolontariuszami. Pozostałe nasze działania zostały 
szczegółowo opisane w tabeli.

Za pomocą mediów społecznościowych oraz przy współpracy z mediami tradycyjnymi prowadziliśmy kampanie informacyjne 
skierowane do społeczeństwa polskiego. Bardzo duży nacisk położyliśmy na promowanie wiedzy o potrzebach cywilów 
w konfliktach zbrojnych, szeroko informowaliśmy również o prowadzonych przez nas działaniach pomocowych w zakresie 
bezpieczeństwa żywnościowego, edukacji globalnej oraz dostępu do wody i sanitariatów (m.in. promocja Światowego Dnia 
Wody, Światowego Dnia Toalet, działania w trakcie festiwali letnich). Przeprowadziliśmy kampanie informacyjne w związku 
z 1 rocznicą trzęsienia ziemi w Nepalu oraz 5 rocznicą wojny w Syrii. Zorganizowaliśmy 15 edycję akcji Świąteczny Stół 
Pajacyka, a także – w ramach programu Pajacyk – zrealizowaliśmy kampanię Jem Drugie Śniadanie. Ponadto w 2016 roku 
obchodziliśmy 10 lat działań PAH w Sudanie Południowym oraz byliśmy odpowiedzialni za organizację stoiska polskiego 
podczas World Humanitarian Summit w Stambule. 

NAZWA PROJEKTU LOKALIZACJA BENEFICJENCI OPIS PROJEKTU, DZIAŁANIA I REZULTATY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PARTNERZY

GLEN Polska, Nepal, 
Kenia, Uganda

3 polskich 
studentów

W ramach programu GLEN (Global Education Network of 
Young Europeans); troje uczestników w wieku 21-30 lat wzięło 
udział w cyklu międzynarodowych szkoleń z zakresu edukacji 
globalnej, odbyło 3-miesięczne staże w organizacjach 
pozarządowych w Nepalu, Kenii i Ugandzie, a po powrocie 
z nich prowadziło działalność edukacyjną w Polsce.

ASA Programm, 
Engagement Global 
gGmbH

sieć GLEN, ASA 
Programm, Engagement 
Global gGmbH, 
INEX – Association 
for Voluntary 
Activities (INEX-SDA), 
Estonian Roundtable 
for Development 
Cooperation (AKÜ), 
Hungarian Volunteer 
Sending Foundation, 
BRECI, Development 
Perspectives, GLEN 
Latvia, GLEN Slovakia, 
ZavodVoluntariat

Technical Assistance 
for Humanitarian 
Aid Organizations 
from Central Eastern 
Europe to Enable 
Efficient Deployment 
of Volunteers

Warszawa, 
Praga, 
Bratysława, 
Kraków, Tallin

51 pracowników 
organizacji

Koordynacja i uczestnictwo w projekcie ukierunkowanym 
na wzmocnienie organizacji pomocowych w kompetencji 
współpracy z wolontariuszami, także zagranicą. 
Przeprowadzono 3 szkolenia i konsultacje dla organizacji z Polski 
(PAH, Polska Misja Medyczna), Czech (Magna) i Estonii (ERC) 
w Warszawie, Pradze, Bratysławie, Krakowie, Tallinie. 51 osób 
uczestniczyło bezpośrednio w szkoleniach, kolejne w tzw. sesjach 
teach-back (przekazanie wiedzy w organizacji).

European Commission – 
Education, Audiovisual 
and Culture Executive 
Agency (EC EACEA)

EC EACEA

Kampania 
edukacyjna  
„Niosę Pomoc”

Polska Uczniowie 
i nauczyciele 

z 492 szkół –ok. 
33 686 osób

Zorganizowanie zajęć lekcyjnych oraz akcji szkolnych 
i pozaszkolnych na temat pomocy humanitarnej oraz problematyki 
dostępu do edukacji, wody i żywności. Przeprowadzono 6 akcji 
do których opracowano 6 zestawów dydaktycznych („Świat bez 
głodu”, „Toalety dla planety”, „Zamiast kwiatka niosę pomoc”, 
„Akcja Edukacja”, „Studnia dla Południa”, „Zróbmy pokój”).

darczyńcy indywidualni

Out of the box Polska: Toruń 516 osób 
(uczniów 

i nauczycieli)

Celem projektu było przybliżenie uczniom, w jaki sposób 
język i obrazy kształtują nasze postrzeganie świata, jak 
wygląda konflikt zbrojny z perspektywy człowieka oraz jak 
działać na rzecz pokoju. W ramach projektu szkoleniowego 
stworzono 1 animację, w szkołach przeprowadzono: 
5 warsztatów (każdy trwający 3 godziny) dla 79 uczniów 
i uczennic; 2,5-dniowe szkolenie dla 38 uczniów/uczennic, 
10 nauczycielek i 3 gości oraz 8-godzinne szkolenie dla 
12 wolontariuszek. Zorganizowano 2 wideokonferencje, 
w których udział wzięło ok. 59 osób oraz 5 debat 
(314 uczestników) i 5 akcji pudełkowych w szkołach.

Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP  
(MSZ RP)

Link z globalnym 
Południem

Polska 427 osób 
(uczniów 

i nauczycieli)

W ramach projektu zrealizowano grę planszową „Młodzi 
Reporterzy na globalnym Południu” (11 rozgrywek), 
10 scenariuszy lekcji i warsztatów, 2-dniowe szkolenie dla 
trenerów i nauczycieli (tzw. narzędziownia), 8 warsztatów 
trenerskich (po 3h) i 7 lekcji (po 2h) oraz powołano Klub 
Młodego Ambasadora Globalnego Południa.

MSZ RP

Opowiadamy, 
żeby zrozumieć. 
Rozumiem, żeby 
zmienić. Storytelling 
i nowe media 
w edukacji globalnej.

Polska: woj. 
mazowieckie

40 nauczycieli 
i 339 uczniów

Celem projektu było przybliżenie nauczycielom i młodzieży 
rzeczywistości krajów, które dotykają kryzysy humanitarne 
(wojny i katastrofy naturalne) oraz ich konsekwencji lokalnych 
i globalnych, kształtowanie postaw empatii i solidarności oraz 
zaangażowanie do działań na rzecz lepszego świata,
Zrealizowano film, przygotowano kurs e-learningowy 
o tematyce rzetelnego informowania o rzeczywistości 
krajów globalnego Południa. Przeprowadzono seminarium 
dla 20 nauczycieli i 20 uczniów – przedstawicieli 
szkół uczestniczących w projekcie Szkoła Humanitarna. 
Zorganizowano 2 wideokonferencje z przedstawicielami 
globalnego Południa (Syria i Sudan Południowy).

Fundacja PZU

Ważne poWody Polska: Toruń 6 szkół, 
124 uczniów

Działanie edukacyjno- informacyjne mające na celu zwrócenie 
uwagi na znaczenie wody w życiu mieszkańców krajów 
globalnego Południa. Uczestnikami projektu byli uczniowie 
szkół ponadpodstawowych, a także wszyscy użytkownicy 
portalu społecznościowego Facebook oraz lokalnej prasy. 
W trakcie projektu stworzono 2 nowe narzędzia edukacyjne  
– sześcienne puzzle oraz infografikę.

Gmina Miasta Torunia

Uchodźcy mają głos Polska: woj. 
kujawsko-
pomorskie, 
Słupsk

30 nauczycieli Projekt, który powstał w ramach programu „Obywatele dla 
Demokracji”. Przeprowadzono warsztaty oraz badania 
społeczne z uchodźcami, przedstawicielami instytucji 
regionalnych i samorządowych, organizacjami działającymi 
na rzecz uchodźców i liderami społecznymi. Wspólnie 
opracowany został Lokalny System Integracji: procedury 
i podstawy systemu, którego zadaniem jest sprawnie 
i bezpiecznie włączanie uchodźców w społeczność lokalną. 

Fundusze Norweskie/
Europejski Obszar 
Gospodarczy, Fundacja 
Batorego

Pracownia 
Zrównoważonego 
Rozwoju, Fundacja 
EMIC

Program edukacji 
globalnej 
w Pozytywnej Szkole 
Podstawowej

Gdańsk – 
Pozytywna 
Szkoła 
Podstawowa

509 uczniów 
i 69 nauczycieli

Współpraca w tworzeniu autorskiego programu nauczania 
w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku-Kokoszkach. 
Trzeci rok sześcioletniego programu „Pozytywna szkoła”, którego 
celem jest stworzenie wraz z nauczycielami dobrej praktyki 
prowadzenia edukacji globalnej w szkołach podstawowych. 
Przeprowadzono 2 szkolenia z dydaktyki oraz 26 warsztatów.

Pozytywne Inicjatywy – 
Edukacja Sp. z o.o. 

Fundacja Pozytywne 
Inicjatywy – organ 
prowadzący 
Pozytywną Szkołę 
Podstawową

Szkoły dla przyszłych 
pokoleń

Polska: 
Katowice, 
Kraków, Piekary 
Śląskie; Wielka 
Brytania, 
Włochy, Cypr 

84 uczniów, 
7 nauczycieli

Ostatni rok trzyletniego projektu skierowany do szkół, które 
chcą zajmować się bardziej inspirującą i angażującą edukacją 
oraz mieć swój wkład w wychowanie młodzieży aktywnej, 
zaangażowanej w kwestie globalne. W ramach projektu powstała 
strona internetowa oraz aplikacja dla nauczycieli i uczniów.

Komisja Europejska 
-Erasmus+

Oxfam GB (lead), 
Oxfam IT, Cardet, UCL 
Institute of Education

Współpraca ze szkołami i projekty edukacyjne

Działania skierowane do społeczeństwa polskiego
NAZWA PROJEKTU LOKALIZACJA BENEFICJENCI OPIS PROJEKTU, DZIAŁANIA I REZULTATY PARTNERZY

Edukacja obrębie 
dostępu do wody  
i godnych warunków 
sanitarnych

Polska społeczeństwo 
polskie

Kampania realizowana za pośrednictwem mediów własnych PAH, reklamy oraz 
we współpracy redakcyjnej z mediami ogólnopolskimi. Promocja Światowego 
Dnia Wody (marzec) oraz Światowego Dnia Toalet (listopad). Realizacja kampanii 
„Skieruj się na studnię” – radiówka, viral oraz działania w ramach letnich 
festiwali muzycznych (w strefach NGO). Obchody 10 lat działań PAH w Sudanie 
Południowym.

Edukacja w obrębie 
dostępu żywności

Polska społeczeństwo 
polskie

Kampania realizowana za pośrednictwem mediów własnych PAH, reklamy oraz 
we współpracy redakcyjnej z mediami ogólnopolskimi. Organizacja wizyty 
dokumentacyjnej we wschodniej Ukrainie. Promocja Dnia Żywności (październik). 
Kampania programu Pajacyk „Jem Drugie Śniadanie”. Organizacja ogólnopolskiej 
akcji Świąteczny Stół Pajacyka.

Edukacja w obrębie 
pomocy humanitarnej

Polska, Syria, 
Nepal

społeczeństwo 
polskie

Kampania realizowana za pośrednictwem mediów własnych PAH, reklamy oraz we 
współpracy redakcyjnej z mediami ogólnopolskimi. SYRIA: Kampania informacyjna  
w związku z 5 rocznicą konfliktu w Syrii (marzec), w tym wyprodukowanie  
i rozpowszechnienie animacji. Współorganizacja wystawy „Ty i Ja” oraz produkcja 
i ekspozycja wystawy plenerowej „Syria” (w Krakowie). Organizacja wizyty 
dokumentacyjnej w Turcji/Syrii (reporter i fotoreporter).  
W grudniu intensywna kampania SOS Aleppo w tym współpraca z M.St. Warszawa 
oraz miejskimi instytucjami kultury. NEPAL: Kampania informacyjna w związku  
z 1 rocznicą trzęsienia ziemi w Nepalu. Organizacja wizyty dokumentacyjnej  
w Nepalu (reporter+operator). Organizacja spotkania otwartego (Południk Zero 
w Warszawie). STANDARD POMOCY HUMANITARNEJ: Obchody Światowego 
Dnia Pracownika Humanitarnego (sierpień) – dzień otwarty, kampania informacyjna 
o zawodzie pracownika humanitarnego, stoisko w ramach Wielokulturowego Street 
Party. Wyprodukowanie filmu pokazującego pracowników monitorujących z różnych 
krajów działań PAH. 

Urząd m.st. Warszawy

Kampania 1 procent Polska społeczeństwo 
polskie

Kampania emitowana w prasie i internecie (reklama oraz program do rozliczeń 
dostępny dla darczyńców na stronie www.pah.org.pl), dystrybucja ulotek  
w hipermarketach Auchan.

Auchan Polska sp. zo.o.

Działania rzecznicze Turcja: 
Stambuł

ogół 
społeczeństwa

Organizacja stoiska polskiego podczas World Humanitarian Summit w Stambule  
(na stoisku prezentowane także inne polskie organizacje humanitarne).

Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP



14 15
Sudan Południowy, 2015. Fot. Maciej Moskwa/Testigo/PAH

Sudan Południowy
Stolica: Juba
Populacja: 12 mln
Osoby potrzebujące pomocy humanitarnej: 7,5 mln
Osoby wewnętrznie przesiedlone: 1,9 mln

Sudan Południowy uzyskał niepodległość w 2011 roku, po 
zakończeniu trwającej ponad 20 lat wojny domowej. Niestety, 
w rzeczywistości konflikt nadal nie ustał. W wyniku działań 
zbrojnych niszczone są domy, studnie i pola uprawne. Sytuację 
cywilów utrudniają trudne warunki klimatyczne i pogłębiający 
się kryzys ekonomiczny. Wszystko to sprawia, że miliony 
mieszkańców Sudanu Południowego migrują w inne części 
kraju lub poza jego granice w poszukiwaniu bezpieczniejszego 
schronienia, żywności, a przede wszystkim – czystej wody 
pitnej. 5,1 miliona Sudańczyków nie ma dostępu do wody 
i sanitariatów, co wiąże się ze zwiększonym zagrożeniem 
epidemiami cholery. Zniszczone studnie nie spełniają swojego 
zadania, a ludzie są zmuszeni czerpać zanieczyszczoną wodę 
z rzek i stawów.

W Sudanie Południowym Polska Akcja Humanitarna działa 
od 2006 roku. Naszym priorytetem jest zapewnienie 
ludziom dostępu do czystej wody i bezpiecznych warunków 
higienicznych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
osób wewnętrznie przesiedlonych. W 2016 zbudowaliśmy 
3 i odbudowaliśmy 26 studni głębinowych oraz przetestowaliśmy 
kolejnych 27 pod kątem czystości wody. Przeszkoliliśmy 
10 mechaników pomp i 27 członków komitetów wodnych. 
Zostały zainstalowane 2 systemy oczyszczania wody 
powierzchniowej (SWT). 

Nasz Zespół Reagowania Natychmiastowego regularnie 
sprawdza jakość i dostępność wody wśród lokalnych 
społeczności, a także dba o skuteczną i szybką odpowiedź 
na wybuchy epidemii. Badamy potrzeby mieszkańców regionu 
i dostarczamy im odpowiednie narzędzia i umiejętności, 
aby sami skutecznie mogli dbać o własne bezpieczeństwo 
higieniczne.Świadomość higieny jest niezmiernie ważna, 
ponieważ zmniejsza ryzyko zachorowań na choroby bakteryjne, 
przenoszone przez wodę. Dlatego odbudowaliśmy centrum 
leczenia i zapobiegania cholerze, a także przeszkoliliśmy 
90 promotorów higieny. Ponadto rozdaliśmy 21 586 pakietów 
higienicznych, 5 107 zestawów menstruacyjnych, 23 718 kostek 
mydła oraz 1400 pudeł z tabletkami do uzdatniania wody. 
Odbudowaliśmy także 110 latryn.

PAH w Sudanie Południowym 
Działania pomocowe PAH od 2006 roku.
Obszar działań: stany Jonglei, Upper Nile, Unity,  
Central Equatoria, Eastern Equatoria
W 2016 roku PAH dotarła z pomocą do 158 844 osób.

Naprawiliśmy  

26 studni

Odbudowaliśmy  

110 latryn

Wybudowaliśmy  

3 studnie

Dostarczyliśmy pakiety 
higieniczne dla  

21 586 osób
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Irak
Stolica: Bagdad
Populacja: 36 mln
Osoby potrzebujące pomocy humanitarnej: 10 mln
Osoby wewnętrznie przesiedlone: 3,2 mln

Od 2014 roku sytuacja w Iraku jest bardzo niestabilna. Państwo 
Islamskie rozpoczęło okupację kluczowych miast na północy 
kraju, w tym m.in. w Mosulu. Ciągłe zagrożenie i trwający konflikt 
sprawiły, że ponad 10 milionów osób w Iraku potrzebowało 
pomocy humanitarnej. Głównym problemem był brak możliwości 
zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb, takich jak 
dostęp do wody, żywności, schronienia i niezbędnych produktów 
higienicznych. Ludzie, przemieszczając się w poszukiwaniu 
bezpieczniejszej przestrzeni, zabierali ze sobą tylko najbardziej 
potrzebne rzeczy oraz napotykali trudności ze znalezieniem 
czystej wody, czy stałym zaopatrzeniem w żywność. Połowę 
wszystkich osób przemieszczonych stanowiły dzieci.

Polska Akcja Humanitarna prowadziła wcześniej misję 
w Iraku w latach 2003-2007, pomagając ludziom żyjącym 
w niestabilnym kraju po upadku reżimu. Powróciliśmy po 
dziewięciu latach, aby zareagować na pogarszającą się sytuację 
ludności cywilnej w wyniku walk zbrojnych w Mosulu. W grudniu 
2016 roku zapewniliśmy pomoc natychmiastową: mieszkańcom 
wschodniej części miasta dostarczyliśmy paczki z produktami 
pierwszej potrzeby, zawierającymi suche racje żywnościowe, 
butelkowaną wodę oraz środki higieniczne. Wsparcie otrzymało  
200 najbardziej potrzebujących rodzin. Szczególnie 
uwzględniliśmy potrzeby gospodarstw domowych prowadzonych 
samotnie przez kobiety oraz rodzin, które nie zostały wcześniej 
objęte pomocą organizacji pozarządowych.

PAH w Iraku
Działania pomocowe PAH w latach 2003-2007 i od 2016 r.
Obszar działań: Mosul
W 2016 PAH dotarła z pomocą do 1 100 osób.

Nepal
Stolica: Katmandu
Populacja: 28,5 mln
Osoby dotknięte skutkami katastrofy: 8,1 mln 

Trzęsienie ziemi, do którego doszło pod koniec kwietnia 
2015 roku (ponowne wstrząsy miały miejsce w maju 2015 roku), 
spowodowało ogromne straty. Zginęło 8 881 osób, a ponad  
16 400 osób zostało rannych. Skutkami trzęsienia ziemi zostało 
dotkniętych w sumie 8,1 miliona ludzi. Wiele z nich zostało 
pozbawionych bezpiecznego schronienia: ponad 600 tys. 
domów zostało zniszczonych, a ponad 280 tys. poważnie 
uszkodzonych. Zniszczeniu uległy także budynki użyteczności 
publicznej i infrastruktura. Ludzie zamieszkujący wysokie górskie 
tereny zostali pozbawieni dostępu do wody i swoich zapasów 
żywności. 

Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła swoją misję w Nepalu 
w 2015, aby jak najszybciej nieść pomoc ludziom dotkniętym 
skutkami kataklizmu. Kiedy udało się zaspokoić pierwsze  
i podstawowe potrzeby, przeszliśmy do działań, które 
zapewniają pomoc długoterminową. Jako poważny problem 
rozpoznaliśmy utrudniony dostęp do edukacji: w wyniku 
trzęsienia ziemi wiele szkół zostało całkowicie zniszczonych.  
W 2016 roku odbudowaliśmy i wyposażyliśmy 6 szkół 
położonych w trudnodostępnych górskich lokalizacjach  
w dystrykcie Dhading. Lokalizacje szkół: Pancha Kanya  
(49 uczniów), Salmetar (80 uczniów), Netrawoti (49 uczniów), 
Kalyan (80 uczniów), Saraswoti (49 uczniów), Tamangharka 
(180 uczniów). Szkoły o poprawionej konstrukcji wytrzymałej 
na wstrząsy będą mogły stanowić w przyszłości schronienie dla 
mieszkańców w przypadku trzęsienia ziemi. Dodatkowo zostały 
zakupione filtry do wody, ławki, krzesła, tablice, wyprawki dla 
uczniów oraz książki do bibliotek.

PAH w Nepalu
Działania pomocowe PAH od 2015 roku.
Obszar działań: Sindhupalchowk, Dhading
W 2016 PAH zapewniła dostęp do edukacji 487osobom.

      Odbudowaliśmy  6 szkół

17

Dostarczyliśmy  

200 pakietów 
z produktami 
żywnościowymi  
i higienicznymi

Łącznie 
przygotowano  

487 miejsc/rok
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Syria 
Stolica: Damaszek
Populacja: 18,5 mln
Osoby potrzebujące pomocy humanitarnej: 13,5 mln
Osoby wewnętrznie przesiedlone: 6,5mln
Dzieci potrzebujące pomocy: 6 mln

Wojna w Syrii trwa już od 2011 roku. Jest to konflikt, który 
bardzo dotkliwie doświadcza przede wszystkim ludność cywilną. 
Aż 13,5 miliona ludzi żyje w trudnych warunkach i potrzebuje
pomocy humanitarnej. W kraju panuje chaos: ciągły konflikt, 
niezapowiedziane ataki i wciąż zmieniające się linie frontu 
bardzo utrudniają dotarcie do ludzi potrzebujących pomocy.

Potrzebne jest im wsparcie w zapewnieniu podstawowych 
środków do przeżycia: schronienia, jedzenia, leków i wody.  
W 2016 roku liczba osób bez dostępu do wystarczającej ilości 
pożywienia wzrosła do 7 milionów. Ze względu na zniszczenia 
infrastruktury wodnej połowa społeczeństwa musi korzystać  
z otwartych studni bądź czerpać wodę z beczkowozów. Niemal 
13 milionów ludzi nie ma żadnej opieki medycznej. Jedno na 
troje dzieci nie chodzi do szkoły, ponieważ dotarcie na lekcje 
zagraża życiu, budynki szkolne są okupowane bądź niszczone, 
brakuje kadry i wyposażenia. Stan ciągłego niebezpieczeństwa 
i nieustanne walki zmuszają Syryjczyków do ucieczki ze swoich 
domów. Miliony ludzi uciekają za granicę (głównie do Libanu, 
Turcji i Jordanu – ponad 4 mln), ale 6,5 miliona pozostało 
w kraju jako osoby wewnętrznie przesiedlone. 

W Syrii w 2016 roku prowadziliśmy działania, które miały 
na celu poprawę sytuacji ludzi zmuszonych do ucieczki ze 
swoich domów. W ramach interwencji natychmiastowych 
przekazaliśmy 3,7 ton leków oraz 2 000 pakietów z produktami 
nieżywnościowymi. Zajmowaliśmy się poprawianiem 
dostępu do wody oraz zapewnianiem godnych warunków 
sanitarnych. Odbudowaliśmy 6 systemów wodociągowych 
i 3 systemy ściekowe, zrekonstruowaliśmy studnie i stacje pomp, 
dostarczyliśmy generatory. Aby poprawić warunki higieniczne 
w szkołach, wyremontowaliśmy łazienki w 135 placówkach. 
W obozach dla osób wewnętrznie przesiedlonych zbudowaliśmy 
i odnowiliśmy 798 latryn, dostarczyliśmy wodę beczkowozami 
oraz zadbaliśmy o prawidłowe gospodarowanie odpadami, 
m.in. przekazując 780 kontenerów na śmieci. Ponadto dzięki 
naszej pomocy 833 toalety w obozach były regularnie 
czyszczone i opróżniane. Prowadziliśmy sesje promocji higieny 
i rozdaliśmy 34 168 pakietów higienicznych. Zapewnialiśmy 
dostęp do żywności, przekazując paczki żywnościowe (18 
000 sztuk) oraz współpracując z lokalnymi piekarniami, 
którym dostarczaliśmy mąkę i drożdże, aby zagwarantować 
Syryjczykom stałą, niską cenę chleba.

PAH w Syrii 
Działania pomocowe PAH od 2013 roku.
Obszar działań: prowincje Idleb, Hama i Aleppo
W 2016 roku PAH dotarła z pomocą do 219 731 osób.

Dostarczyliśmy  

34 168 
pakietów 
higienicznych

     Odbudowaliśmy  6 systemów  
 wodociągowych

Przekazaliśmy  

18 000 paczek 
żywnościowych

Wyremontowaliśmy  

798 latryn  
w obozach

Somalia
Stolica: Mogadiszu
Populacja: 12,3 mln
Osoby potrzebujące pomocy humanitarnej: 5 mln
Osoby wewnętrznie przesiedlone: 1,1 mln
(80% to kobiety, dzieci i osoby starsze)

Sytuacja w Somalii jest bardzo niestabilna. Trudne warunki, 
spowodowane wieloletnim konfliktem, wzmaga wymagający 
klimat regionu. Ludność cywilna potrzebuje pomocy 
humanitarnej: ponad 3 miliony Somalijczyków nie ma stałego 
dostępu do wody i sanitariatów, a pięciu milionom ludzi brakuje 
pożywienia. Wielu mieszkańców Somalii opuszcza własne 
domy w poszukiwaniu bezpieczniejszych warunków życia. 
Trudności w dostępie do czystej wody sprawiają, że mieszkańcy 
Somalii, zwłaszcza dzieci o słabszym systemie odpornościowym, 
narażeni są na groźne choroby przenoszone drogą wodną 
(na przykład cholera). Działania prewencyjne mogą znacząco 
poprawić jakość życia i zapewnić zdrowie.

Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła działania pomocowe 
w Somalii w 2011 w odpowiedzi na klęskę suszy i głodu w Rogu 
Afryki. W 2016 skupiliśmy się przede wszystkim na zwiększaniu 
dostępu do wody dla osób wewnętrznie przesiedlonych 
mieszkających w obozach i zapewnieniu im godnych warunków 
sanitarnych. Tam, gdzie było to konieczne, dostarczaliśmy wodę 
beczkowozami. Odbudowaliśmy 2 studnie głębinowe oraz 
20 studni płytkich, a także przekazaliśmy 1 600 kanistrów na 
wodę. Przeprowadziliśmy szkolenia dla 51 mechaników studni, 
którzy obsługują ujęcia wodne. Zbudowaliśmy 700 toalet 
w obozowiskach. Wzmocniliśmy i odbudowaliśmy infrastrukturę 
przeciwpowodziową oraz zabezpieczyliśmy punkt poboru 
wody na obszarach narażonych na powodzie. W ramach 
działań edukacyjnych przeprowadziliśmy kampanie ds. higieny 
(promocja higieny w 14 064 domach, 20 audycji radiowych) 
oraz przeszkoliliśmy 34 promotorów higieny. Prowadziliśmy 
również szkolenia z zakresu przeciwdziałania zachorowaniom 
na ostrą biegunkę spowodowaną kontaktem z brudną wodą 
(AWD – Acute Watery Diarrhoea), w których wzięło udział 
35 osób. Zbudowaliśmy 12 i wyremontowaliśmy 6 łazienek 
w szkołach i ośrodkach zdrowia. Ponadto zorganizowaliśmy 
Dzień Mycia Rąk, w którym uczestniczyła 1 szkoła i 750 osób 
wewnętrznie przesiedlonych.

PAH w Somalii
Działania pomocowe PAH od 2011 roku. 
Obszar działań: region South Central  
W 2016 roku PAH dotarła z pomocą do 125 896 osób

Odbudowaliśmy  

20 studni płytkich

Wyszkoliliśmy  

51 mechaników

Zbudowaliśmy  

700 toalet

Promowaliśmy higienę 

w 14 064 
domach
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Ukraina
Stolica: Kijów
Populacja: 45 mln
Osoby doświadczone wojną: 4,4 mln
Osoby potrzebujące pomocy humanitarnej: 3,8 mln
Osoby wewnętrznie przesiedlone: 0,3 mln
(40 tysięcy to dzieci, 80 tysięcy to osoby starsze)

Konflikt zbrojny we wschodniej Ukrainie trwa od kwietnia 
2014 roku, a sytuacja stale się pogarsza. Mieszkańcy regionu 
zmuszeni są do opuszczenia swoich domów i szukania 
schronienia w bezpieczniejszych częściach kraju, aby przetrwać. 
Od początku trwania konfliktu tysiące cywilów zginęło, a niemal 
23 tysiące zostało rannych. Na brak poczucia bezpieczeństwa 
oprócz bezpośredniego zagrożenia życia ma wpływ również 
utrudniony dostęp do podstawowych produktów i usług. Ludzie 
uciekający przed wojną muszą zrezygnować ze swojego 
dotychczasowego życia – nie mają pracy i pieniędzy. Jedną 
z najwrażliwszych grup są dzieci, dla których wojna jest 
ogromną traumą. Potrzebują wsparcia psychologicznego, 
a także możliwości nauki i rozwoju. W trudnej sytuacji są również 
ludzie starsi, którym trudno jest zadbać o siebie i swoje potrzeby 
w tak wymagających warunkach.

Polska Akcja Humanitarna w 2016 roku prowadziła działania 
w obszarze dotkniętym przez konflikt zbrojny, zapewniając 
dostęp do żywności ludziom najbardziej potrzebującym 
wsparcia: osobom starszym, chorym, matkom samotnie 
wychowującym dzieci. Dostarczyliśmy 23 964 pakiety 
żywnościowe oraz, dzięki współpracy z lokalnymi 
stołówkami,zapewniliśmy 801 720 gorących posiłków. 
Przekazaliśmy również granty gotówkowe na zakup jedzenia, 
środków higienicznych i pakietów zimowych, pomagających 
przetrwać chłodne miesiące. Ponadto przeprowadziliśmy 
dystrybucję 2 000 pakietów zimowych. Osoby wewnętrzne 
przesiedlone oraz goszczące je społeczności lokalne otrzymały 
od nas wsparcie psychologiczne, doradztwo prawne (dla 
212 osób) i socjalne (dla 456 osób), a także zorganizowaliśmy 
kursy zawodowe. Zapewniliśmy opiekę przedszkolną 
26 dzieciom oraz prowadziliśmy świetlice dla 259 dzieci 
szkolnych, aby mogły one rozwijać swoje umiejętności  
w bezpiecznej atmosferze.

PAH na Ukrainie
Działania pomocowe PAH od 2014 roku.
Obszar działań: wschodnia Ukraina
W 2016 PAH dotarła z pomocą do 9 926 osób.

Dostarczyliśmy  

2 000 
pakietów zimowych

Zapewniliśmy 
doradztwo socjalne  

456 osobom

Sfinansowaliśmy  

801 720 
gorących posiłków

Prowadziliśmy 
świetlice dla  

259 dzieci

Polska 
Stolica: Warszawa
Populacja: 38,4 mln

Niedożywienie to problem globalny, który dotyczy ponad 
miliarda ludzi na całym świecie. Grupą najbardziej narażoną 
ze względu na niedożywienie są dzieci. Również w Polsce 
dzieci potrzebują wsparcia w dostępie do zbilansowanej 
diety. Brak odpowiednich produktów żywieniowych w młodym 
wieku jest ogromnym problemem: młody organizm dojrzewa 
i potrzebuje odpowiedniej ilości kalorii i wartości odżywczych 
dla właściwego rozwoju. Dzięki zdrowej diecie, dzieci mogą 
lepiej przyswajać wiedzę i właściwie się rozwijać.

Polska Akcja Humanitarna od 1998 roku prowadzi program 
dożywiania Pajacyk. Szkoły i placówki środowiskowe w całej 
Polsce otrzymują wsparcie w dostarczaniu zbilansowanych 
posiłków swoim podopiecznym. W ramach Pajacykowej Sieci 
Pomocowej PAH współpracuje z lokalnymi organizacjami, które 
pomagają w skutecznej ocenie zapotrzebowania w regionie. 
Program Pajacyk, dzięki wsparciu ofiarodawców indywidualnych 
i komercyjnych, w 2016 roku sfinansował polskim dzieciom 
w wieku 6-15 lat 334 429 posiłków (we współpracy 
z 203 szkołami i świetlicami środowiskowymi oraz 
9 organizacjami partnerskimi).

PAH w Polsce 
Działania pomocowe PAJACYK od 1998 roku.
Obszar działań: cała Polska
W roku szkolnym 2015/2016 (2 semestr)  
PAH dotarła do 1 981 dzieci.
W roku szkolnym 2016/2017 (1 semestr)  
PAH dotarła do 1 955 dzieci.

Dostarczyliśmy  

334 429 
posiłków

Współpracowaliśmy 

z 9 organizacjami 
partnerskimi

Współpracowaliśmy  

z 203 szkołami 
i świetlicami 
środowiskowymi
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Dane rejestracyjne fundacji

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.

Nazwa: Polska Akcja Humanitarna

Siedziba, adres: al. Solidarności 78A, 00-145 Warszawa

Telefon: (22) 828-88-82

E-mail: pah@pah.org.pl

Strona internetowa: www.pah.org.pl

Bank, który obsługuje 
organizację i numer konta:

Alior Bank SA 
ul. Łopuszańska 38D 
02-232 Warszawa 
02 2490 0005 0000 4600 8316 8772

Władze organizacji: Rada Fundacji 
Zarząd Fundacji 
Komisja Rewizyjna

Data rejestracji i numer: Pierwszy wpis 20 grudnia 1994, księgi rejestrowej 
fundacji: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, 
Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy 
Rejestrowy nr 4443; Nr KRS 0000136833, wpis 
28 października 2002 r. OPP – 19 marca 2004 r.

Nr REGON: 010849302

Zarząd Fundacji: Prezes Fundacji: Janina Ochojska-Okońska 
Wiceprezes: Grzegorz Gruca 
Członkowie Zarządu w dniu składania raportu: 
Maciej Bagiński 
Sylvie Prokopowicz 
Katarzyna Górska

Struktura

Regulacje i standardy prawne
W działaniach na rzecz ofiar kryzysów PAH realizuje zapisy Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz stosuje 
Kodeks Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Ważnym wyznacznikiem działań PAH są ustanowione w ramach 
Sphere Project minimalne standardy pomocy humanitarnej, które należy zapewnić ludziom dotkniętym kryzysem.
Komunikując o kryzysach humanitarnych, PAH kieruje się zasadami wyznaczonymi przez Kodeks w sprawie obrazów 
i wiadomości dotyczących krajów Południa.
We współpracy z partnerami w celu pozyskiwania środków na działania PAH opiera się na Międzynarodowej Deklaracji 
Zasad Etycznych w Fundraisingu. Jako podstawową wykładnię w sprawach etyki PAH przyjmuje Kartę Zasad Działania 
Polskich Organizacji Pozarządowych (utworzono w 1996, nowelizowano w 2010).
Jako podmiot polski, PAH realizuje zapisy prawa polskiego, m.in. Ustawę o Pożytku Publicznym i Wolontariacie, Ustawę 
o Ochronie Danych Osobowych i Ustawę i Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu.
W tym zakresie PAH posiada stosowne procedury, system szkoleń i sprawozdawczość. Realizację Ustawy o Ochronie 
Danych Osobowych nadzoruje powołany przez zarząd administrator bezpieczeństwa informacji, a Ustawy 
o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu wyznaczony członek zarządu, Główna Księgowa 
i Kontroler Finansowy.

PAH regularnie poddaje się kontrolom i audytom. Rok 2016 został podsumowany niezależnym audytem rocznego 
sprawozdania finansowego (Deloitte), dodatkowo kolejni audytorzy zewnętrzni kontrolowali wydatkowanie środków 
finansowych pochodzących od donatorów instytucjonalnych (USAID, OCHA, UNICEF, GIZ). Przez USAID został 
również przeprowadzony Pre-Assesment PAH.

Rada Fundacji Zarząd Komisja  
Rewizyjna

Audytor  
Wewnętrzny

Kontroler  
Finansowy

Dział Pomocy  
Humanitarnej  
i Rozwojowej

Dział Komunikacji,
Edukacji  

i Współpracy  
z Partnerami

Dział  
Operacyjny

Misja w Sudanie 
Południowym

Zespół  
Komunikacji

Zespół  
Księgowości

Misja w Somalii Zespół Edukacji Zespół  
Finansowy

Misja w Syrii
Zespół Współpracy 

z Donatorami  
Instytucjonalnymi

Zespół ZZL

Misja  
na Ukrainie

Zespół Współpracy 
z Darczyńcami

Zespół Administracji 
i Logistyki

Misja w Nepalu Biuro Regionalne 
w Toruniu

Misja w Iraku Biuro Regionalne 
w Krakowie

Pajacyk
Świat bez głodu

Specjalista do 
spraw Monitoringu  

i Ewaluacji

Pomoc  
Natychmiastowa



24 25

Informacje finansowe
Przychody z działalności statutowej

01.01 – 31.12.2016r. 01.01 – 31.12.2015r.

Wpłaty określone statutem 62 437 458,63 61 231 574,51

Inne przychody określone statutem 0,00 4 859 505,62

Wynik finansowy netto ogółem z lat poprzednich 0,00 1 592 483,20

Korekta wyniku finansowego netto z lat poprzednich 0,00 3 267 022,42

RAZEM 62 437 458,63 66 091 080,13

Przychody z działalności statutowej – struktura wg źródeł finansowania

01.01 – 31.12.2016r. 01.01 – 31.12.2015r.

Wpłaty 1% 1 048 589,89 1 122 148,77

Ambasady obcych rządów 152 956,82 116 268,73

Darowizny rzeczowe 6 921 444,65 19 585 860,02

Darowizny usług 0,00 3 500,00

Nawiązki komornicze 787,07 400,00

NGO – polskie 80 967,84 109 762,57

NGO – zagraniczne 19 217 135,95 8 260 084,78

Organizacje EU 15 991 743,12 12 326 763,62

Organizacje UN 8 687 406,32 493 462,83

Dotacje od instytucji państwowych polskich 729 466,92 105 100,00

Dotacje od instytucji samorządowych polskich 86 460,00 97 945,53

Wpłaty od osób prywatnych i prawnych 8 640 889,42 10 614 485,12

Spadek 0,00 0,00

 Instytucje rządowe zagraniczne 742 079,90 4 805 713,29

Organizacje międzynarodowe 0,00 3 590 079,25

Organizacje międzyrządowe 137 530,73 0,00

RAZEM 62 437 458,63 61 231 574,51

Koszty realizacji zadań statutowych – struktura wg źródeł finansowania

 01.01 – 31.12.2016r.  01.01 – 31.12.2015r. 

Wpłaty 1% 1 111 783,54 480 587,76

Ambasady obcych rządów 165 271,49 103 475,78

Darowizny rzeczowe 6 914 261,65 19 574 801,10

Darowizny usług 0,00 3 500,00

NGO – polskie 175 914,06 23 169,64

NGO – zagraniczne 18 728 884,53 7 562 959,53

Organizacje EU 15 603 043,16 12 126 400,78

Organizacje UN 7 985 159,43 138 697,09

Dotacje od instytucji państwowych polskich 724 027,50 104 033,92

Dotacje od instytucji samorządowych polskich 55 748,17 112 793,49

Wpłaty od osób prywatnych i prawnych 8 343 167,35 3 521 871,58

 Instytucje rządowe zagraniczne 807 171,20 4 426 988,63

Organizacje międzynarodowe 0,00 4 837 901,42

RAZEM 60 614 432,08 53 017 180,72

Fundusze własne Fundacji

Fundusze własne Fundacji na dzień 31.12.2016 roku wyniosły 16 137 627,24 zł. Składają się na nie: 
• Fundusz statutowy obejmujący: Fundusz założycielski w kwocie 1 500,00 zł, wniesiony w równych 

częściach przez Fundatorów, 
• Wynik finansowy w wysokości 1 719 644,78 zł,  
• Zysk (strata) z lat ubiegłych w wysokości 12 416 482,46 zł,  
• Fundusz rezerwowy w wysokości 2 000 000,00 zł.

Rozliczenia międzyokresowe

Stan na  
31.12.2016r.

Stan na  
31.12.2015r.

Krótkoterminowe 12 478 377,31 7 215 932,81

umowy darowizny 286 312,00 0,00

umowy dotacji 12 169 065,31 7 193 932,81

pozostałe 23 000,00 22 000,00

RAZEM 12 478 377,31 7 215 932,81

Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe – umowy dotacji

Stan na  
31.12.2016r.

Stan na  
31.12.2015r.

Projekty realizowane w Sudanie Południowym 1 908 403,50 2 115 689,78

Projekty realizowane w Syrii 6 366 166,99 2 530 587,95

Projekty realizowane na Ukrainie 652 473,29 2 223 759,21

Projekty realizowane w Somalii 2 610 196,70 231 831,76

Projekt realizowany w partnerstwie  
z organizacją Oxfam International

0,00 92 064,11

Projekt Edukacyjny 583 180,63 0,00

Pozostałe projekty 48 644,20 0,00

RAZEM 12 169 065,31 7 193 932,81

Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe – umowy darowizny

Stan na  
31.12.2016r.

Stan na  
31.12.2015r.

Projekty realizowane w Syrii 142 000,00 0,00

Projekty realizowane w Polsce i na świecie 54 312,00 0,00

Projekty realizowane w Sudanie Południowym  50 000,00 0,00

Projekty realizowane na Ukrainie 40 000,00 0,00

RAZEM 286 312,00 0,00
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Przychody finansowe

Inne przychody finansowe

01.01 – 31.12.2016r. 01.01 – 31.12.2015r.

Środki pieniężne 61 388,66 22 623,28

odsetki 61 388,66 22 623,28

Pozostałe, w tym: 1 171 119,72 568 911,89

odwrócenie odpisów aktualizujących  
odsetki od należności

0,00 0,00

Nadwyżka dodatnich różnic kursowych  
nad ujemnymi w tym: 1 168 459,58 563 867,61

dodatnie różnice kursowe zrealizowane z br. 1 168 459,58 563 867,61

ujemne różnice kursowe zrealizowane z br. 0,00 0,00

dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny 0,00 0,00

ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny 0,00 0,00

Pozostałe 2 660,14 5 044,28

RAZEM 1 232 508,38 591 535,17

Koszty finansowe

Aktualizacja wartości inwestycji

01.01 – 31.12.2016r. 01.01 – 31.12.2015r.

Odpisy aktualizujące wartość inwestycji   

inwestycje długoterminowe 0,00 325 000,00

udziały i akcje w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

udziały i akcje w jednostkach pozostałych, 
w których jednostka posiada zaangażowanie 

w kapitale

0,00 0,00

udziały i akcje w jednostkach pozostałych 0,00 0,00

papiery wartościowe 0,00 0,00

udzielone pożyczki 0,00 0,00

inne aktywa finansowe 0,00 325 000,00

inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

RAZEM 0,00 325 000,00

Inne koszty finansowe

01.01 – 31.12.2016r. 01.01 – 31.12.2015r.

Utworzenie rezerw 0,00 0,00

Pozostałe, w tym: 1 546,26 10 518,73

odpisy aktualizujące odsetki od należności 0,00 0,00

nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad 
dodatnimi – w tym:

0,00 0,00

inne 1 546,26 10 518,73

RAZEM 1 546,26 10 518,73

OPIS PROJEKTU  KWOTA W PLN

WASH Emergency Response and Preparedness for the Most Vulnerable Communities in South Sudan 6 140 935,79

Emergency food basket support to conflict affected people in Idlib and Hama Governorates, Syria 3 732 426,08 

Subsidizing bakeries in Syria 3 728 337,12 

Protecting Highly Conflict-affected Populations in Eastern Ukraine: Improving the Ability to Meet Acute Needs 
through Resource Transfers, In-Kind Assistance and Protection

3 467 027,21 

Providing food security for the most vulnerable conflict affected elderly population in Eastern Ukraine 3 425 028,95 

Comprehensive WASH and livelihoods assistance to the most vulnerable IDP communities in Somalia 2016/2017 2 829 103,32 

Nepal School Buildings Reconstruction and Rehabilitation 2 702 942,96 

Protecting Highly Vulnerable, Conflict-affected Populations in Eastern Ukraine: Meeting Acute Needs through 
Multi-sectoral Response

2 666 436,27 

Humanitarian assistance for communities affected by the Syrian conflict (north Syria). Emergency WASH 
Response to IDPs Crisis in Idlib Governorate Syria

2 277 543,25 

Supporting the most vulnerable beneficiaries who live in the collective centres and informal settlements and they 
were forced to leave their homes to PAH's areas in North Hama & South Idlib

2 228 262,20 

Provide life-saving and life sustaining humanitarian assistance to all Syrians in need, in accordance with 
humanitarian principles and standards, and prioritizing the most vulnerable of the communities from Idlib through 
improved effective provision of WASH services

1 995 528,78 

Emergency humanitarian assistance for recent influx of IDPs to Turkey-Syria Border 1 924 078,91 

 UKRAINA/ HIGIENE KITS 1 678 006,54 

Integrated WASH response to the communities in Idlib’s countryside. 1 663 774,93 

Comprehensive WASH and livelihoods assistance to most vulnerable IDP communities in Somalia 2016/2017 1 649 797,82 

Program Pajacyk 1 570 159,90 

PAH-NFI Kits 1 435 426,13 

Provision of ES and NFIs through Emergency Response Team to the most vulnerable communities in South Sudan 1 347 910,87 

 SYRIA, DZIAŁANIA FINANSOWANE Z WPŁAT 1 325 151,72 

Provision of ES and NFIs through Emergency Response Team to the most vulnerable communities in South Sudan 1 202 578,27 

Humanitarian assistance for communities affected by the Syrian conflict (north Syria). WASH Emergency 
Intervention South Idlib Country Side

1 064 213,99 

Food distribution to improve the food security and nutritional status of vulnerable populations in both Hama and 
Idlib

981 459,24 

Rehabilitation of decentralized water supply structures and securing appropriate waste management incl. Hygiene 
promotion of IDPs and host communities in northwestern Syria (Idlib countryside)

916 582,43 

Complementary WASH Emergency Response to IDP Camps and Self Settlements in North Idlib and West Aleppo 
County Side

885 452,45 

Strengthening resilience among chronically vulnerable communities through increasing timely and equitable 
access to safe water in Greater Pibor Administrative Area

807 171,20 

Providing humanitarian and social aid for internal displaced and local people living in Zaporozhia Oblast – 
module 1

759 349,71 

Comprehensive WASH response to the most vulnerable IDP communities in Somalia 736 465,00 

Food distribution to improve the food security and nutritional status of vulnerable populations in both Hama and 
Idlib

587 171,90 

Provision of ES and NFIs through Emergency Response Team to the most vulnerable communities in South Sudan 576 576,61 

Strengthening Coping Mechanism of Displaced Children in Akcakele, Sanliurfa 450 465,55 

 PROJEKT WODNO-SANITARNY 366 076,19 

Działania edukacji 340 607,93 

Działania bez przypisanego projektu: koszty ogólne i administracyjne 1 294 030,30 

Projekty o wartości niższej niż 300 tys. PLN łącznie 3 179 153,70 

Podział kosztów według projektów
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Informacje o źródle finansowania 
DONATORZY INSTYTUCJONALNI: KWOTA W PLN

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO) 15 716 863,40

GOAL Ireland 11 738 789,56

Norwegian Church Aid (NCA) 6 124 559,20

UNICEF 3 338 272,06

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) 2 809 531,36

United Nations Development Programme (UNDP) 2 539 602,90 

Arche Nova 899 795,09

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 742 079,90

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (MSZ RP) 729 466,92

Caritas Czech Republic 301 709,09

European Commission – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 274 879,72

Rząd Australii – Direct Aid Program (DAP) 152 956,82

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) 137 530,73

Naczelna Rada Adwokacka 100 000,00

Oxfam 92 064,11

Zespół Szkół w Kokoszkach 77 000,00

Fundacja Edukacji dla Demokracji (FED) 69 967,84

Spouses of Heads of Mission 31 000,00

Fundacja Emic 11 000,00

Urząd miasta Torunia 5 460,00

Urząd Marszałkowski 4 000,00

DARCZYŃCY INDYWIDUALNI

Wpłaty osób fizycznych 5 234 220,71

Wpłaty – Klub PAH SOS  631 430,95 zł 

Wpłaty od szkół  151 840,56 zł 

Zbiórki publiczne razem  83 972,99 zł 

Fundacja Charytatywna Kongresu Polonii Kanadyjskiej (spadek Tadeusza Dąbrowskiego)  60 218,90 zł 

1% 2015  1 048 589,89 zł 

DARCZYŃCY KORPORACYJNI  KWOTA W PLN

VISA Europe Services Inc.  439 258,00

Bank Zachodni WBK S.A. (przez SPPAH)  396 507,20

Mleczarnia Turek Sp. z o.o.  200 000,00 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.  
(kwalifikowanie wpłaty w okresie rozliczenia – 2017)

 140 000,00 

Bank Zachodni WBK S.A.  128 509,80 

DHL Global Forwarding Sp. z o.o. 123 840,95 

AGORA S.A. (za sprzedaż książki charytatywnej „NieObcy”)  105 572,35 

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.  100 000,00 

International Paper Polska Sp. z o.o. (przez SPPAH, rozliczone w 2017)  100 000,00 

T-Mobile Polska S.A.  95 481,00 

Wpłaty od firm – Świąteczny Stół Pajacyk  94 806,47 

Early Stage (50 tys. rozliczone w 2016, 40 tys. rozliczone w 2017) 90 000,00

Meblik Sp. z o.o. (20 tys. rozliczone w 2016, 60 tys. rozliczone w 2017)  80 000,00 

Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Sp. z o.o.  68 000,00 

Loyalty Partner Polska Sp. z o.o., właściciel programu PAYBACK  67 649,54 

Stowarzyszenie Przyjaciół PAH (SPPAH)  50 000,00 

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o.  40 000,00 

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.  35 000,00 

BIC Electric Poland  30 000,00 

Hirsch Warsaw Sp. z o.o.  20 000,00 

BP Europa SE Oddział w Polsce  16 830,00 

Pozostałe wpłaty od firm  268 710,73 

DAROWIZNY RZECZOWE

Darowizny rzeczowe – GOAL  6 532 350,55 

Darowizny rzeczowe – UNICEF  346 990,54 

Darowizny rzeczowe od firm  34 920,56 
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Dane o zatrudnieniu
Średnie roczne zatrudnienie pracowników etatowych wg prawa polskiego: 66,67 osób, 65,05 etatów

Łączna liczba osób zatrudnionych wg prawa polskiego w dniu 31.12.2016 to 67 osób, w tym:

Ekspert – 2, Dyrektor – 3, Kierownik – 16, Audytor – 1, Kontroler – 1, Reprezentant PAH – 1, Koordynator 
– 23, Specjalista – 9, Księgowa – 5 (w tym główna księgowa), Asystent – 1, Sekretarka – 2, Pracownik 
administracyjny – 3

Wynagrodzenia:

• Wynagrodzenia brutto pracowników (bez ZUS pracodawcy): 4 271 983,23 PLN

• Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło brutto (bez ZUS pracodawcy): 51 392,82 PLN

• Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 217 658,41 PLN

• Razem wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 4 541 034,46 PLN

• Pracownicy PAH w roku 2016 nie otrzymali 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. .

Zatrudnienie
Stan osobowy przedstawia się następująco: 

Bilans
Aktywa

Lp. Tytuł Stan na 31.12.2016r. Stan na 31.12.2015r.

A AKTYWA TRWAŁE 3 439 582,32 1 226 054,60

I Wartości niematerialne i prawne 91 395,50 0,00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

2 Wartość firmy 0,00 0,00

3 Inne wartości niematerialne i prawne 91 395,50 0,00

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II Rzeczowe aktywa trwałe 3 348 186,82 1 226 054,60

1 Środki trwałe 2 853 780,90 1 226 054,60

a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00

b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00

c urządzenia techniczne i maszyny 2 076 712,19 553 250,57

d środki transportu 703 130,87 585 594,19

e inne środki trwałe 73 937,84 87 209,84

2 Środki trwałe w budowie 494 405,92 0,00

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

III Należności długoterminowe 0,00 0,00

1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00

2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

3 Od jednostek pozostałych 0,00 0,00

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

1 Nieruchomości 0,00 0,00

2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

c w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B AKTYWA OBROTOWE 28 862 953,04 20 446 315,30

I Zapasy 4 449,73 4 449,73

1 Materiały 4 449,73 4 449,73

2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00

3 Produkty gotowe 0,00 0,00

4 Towary 0,00 0,00

5 Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00

II Należności krótkoterminowe 11 721 454,87 1 174 673,46

1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00

b inne 0,00 0,00

2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00

b inne 0,00 0,00

3 Należności od pozostałych jednostek 11 721 454,87 1 174 673,46

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11 292 033,01 141 061,18

 - do 12 miesięcy 11 292 033,01 141 061,18

 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0,00 0,00

c inne 429 421,86 1 033 612,28

d dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

III Inwestycje krótkoterminowe 15 864 848,62 17 130 077,93

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 620 348,62 16 885 577,93

a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

b w pozostałych jednostkach 2 042 993,94 2 004 496,58

 - udziały lub akcje 0,00 0,00

 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00

 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 2 042 993,94 2 004 496,58

c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 577 354,68 14 881 081,35

 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 13 577 354,68 14 881 081,35

 - inne środki pieniężne 0,00 0,00

 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 244 500,00 244 500,00

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 272 199,82 2 137 114,18

C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00

D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00

 AKTYWA RAZEM 32 302 535,36 21 672 369,90

Stan na 31.12.2016
Pracownicy zatrudnieni wg polskiego prawa w biurach w Polsce (Warszawa, Kraków, Toruń) 56

Pracownicy zatrudnieni wg polskiego prawa na misjach (w tym 1 osoba w Iraku) 11
Pracownicy zatrudnieni wg prawa miejscowego na misji w Sudanie Południowym 54

Pracownicy zatrudnieni wg prawa miejscowego na misji w Turcji i Syrii 74
Pracownicy zatrudnieni wg prawa miejscowego na misji na Ukrainie 14 

Pracownicy zatrudnieni wg prawa miejscowego na misji w Somalii 14
RAZEM 223
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w PLN)

Lp. Tytuł Wykonanie za okres

01.01 – 31.12.2016r. 01.01 – 31.12.2015r.

A Przychody z działalności statutowej: 62 437 458,63 66 091 080,13

I Wpłaty określone statutem 62 437 458,63 61 231 574,51

II Inne przychody określone statutem 0,00 4 859 505,62

B Koszty realizacji zadań statutowych, w tym: 60 614 432,08 53 017 180,72

I Amortyzacja 0,00 53 557,18

II Zużycie materiałów i energii 16 988 438,75 22 567 634,97

V Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 17 352 282,54 19 586 919,78

VI Pozostałe koszty rodzajowe 26 273 710,79 10 809 068,79

C Wynik finansowy działalności statutowej (A-B) 1 823 026,55 13 073 899,41

D Koszty administracyjne 1 320 801,14 716 617,19

I Amortyzacja 665 363,64 14 470,78

II Zużycie materiałów i energii 68 173,33 27 174,44

III Usługi obce 284 588,11 93 559,76

IV Podatki i opłaty 89,44 336,93

V Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 301 501,38 581 075,28

VI Pozostałe koszty rodzajowe 1 085,24 0,00

E Wynik finansowy działalności statutowej po uwzględnieniu kosztów admin.(C-D) 502 225,41 12 357 282,22

F Pozostałe przychody operacyjne 20 234,12 28 179,24

I Inne przychody operacyjne 20 234,12 28 179,24

G Pozostałe koszty operacyjne 33 776,87 224 995,86

I Inne koszty operacyjne 33 776,87 224 995,86

H Wynik finansowy na działalności operacyjnej (E+F-G) 488 682,66 12 160 465,60

I Przychody finansowe 1 232 508,38 591 535,17

II Odsetki 61 388,66 0,00

II Różnice kursowe 1 168 459,58 0,00

III Inne 2 660,14 591 535,17

J Koszty finansowe 1 546,26 335 518,73

I Inne 1 546,26 10 518,73

K Wynik na działalności statutowej ogólnej 1 719 644,78 12 416 482,04

L Podatek dochodowy 0,00 0,00

M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie/zwiększenia wyniku finansowego 0,00 0,00

N Wynik finansowy netto (I-J-K) 1 719 644,78 12 416 482,04

Pasywa

Lp. Tytuł Stan na 31.12.2016r. Stan na 31.12.2015r.

A FUNDUSZ WŁASNY 16 137 627,24 12 417 982,46

I Fundusz założycielski 1 500,00 1 500,00

II Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00

III Fundusz podstawowy 0,00 0,00

IV Fundusz rezerwowy 2 000 000,00 0,00

V Zysk (strata) z lat ubiegłych 12 416 482,46 0,00

VI Zysk (strata) netto 1 719 644,78 12 416 482,46

VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 16 164 908,12 9 254 387,44

I Rezerwy na zobowiązania 168 938,12 111 994,00

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 168 938,12 111 994,00

 - długoterminowa 0,00 0,00

 - krótkoterminowa 168 938,12 111 994,00

3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00

 - długoterminowe 0,00 0,00

 - krótkoterminowe 0,00 0,00

II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

3 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

a kredyty i pożyczki 0,00 0,00

b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

e inne 0,00 0,00

III Zobowiązania krótkoterminowe 3 517 592,69 1 926 460,63

1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

 - do 12 miesięcy 0,00 0,00

 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b inne 0,00 0,00

2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

 - do 12 miesięcy 0,00 0,00

 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

 inne 0,00 0,00

3 Wobec pozostałych jednostek 3 484 459,94 1 815 962,26

a kredyty i pożyczki 0,00 0,00

b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 513 511,91 1 459 486,37

 - do 12 miesięcy 2 513 511,91 1 459 486,37

 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00

f zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 738,00 2 008,00

h z tytułu wynagrodzeń 970 210,03 332 014,21

i inne 0,00 22 453,68

4 Fundusze specjalne 33 132,75 110 498,37

IV Rozliczenia międzyokresowe 12 478 377,31 7 215 932,81

1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 12 478 377,31 7 215 932,81

 - długoterminowe 0,00 0,00

 - krótkoterminowe 12 478 377,31 7 215 932,81

  PASYWA RAZEM 32 302 535,36 21 672 369,90
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