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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica ALEJA "SOLIDARNOŚCI" Nr domu 78A Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-145 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-828-88-82

Nr faksu 22-831-99-38 E-mail pah@pah.org.pl Strona www www.pah.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-03-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01084930200000 6. Numer KRS 0000136833

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Janina Ochojska-Okońska Prezes Zarządu TAK

Grzegorz Gruca Wiceprezes Zarządu TAK

Maciej Bagiński Członek Zarządu TAK

Sylvie Cambou-
Prokopowicz

Członek Zarządu TAK

Katarzyna Górska Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Henryk Wujec Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Paulina Pilch Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dariusz Płatek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

POLSKA AKCJA HUMANITARNA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i 
rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej, społecznie użytecznej i 
oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje cele statutowe w szczególności poprzez:
1. Badanie i gromadzenie informacji o potrzebach pomocy;
2. Pozyskiwanie, przewóz i dystrybucję środków pomocy;
3. Tworzenie stałych i czasowych misji pomocy;
4. Tworzenie i wspieranie placówek pomocy;
5. Prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej; 6 Organizowanie 
imprez kulturalno-oświatowych i kampanii informacyjnych;
7. Organizowanie zbiórek publicznych;
8. Organizowanie konferencji i seminariów;
9. Prowadzenie edukacji humanitarnej i rozwojowej;
10. Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Sudan Południowy – pomoc humanitarna
Sudan Południowy uzyskał niepodległość w 2011 roku, po zakończeniu trwającej ponad 20 lat wojny domowej. Sytuacja 
pozostaje niestabilna, utrudniają ją również trudne warunki klimatyczne i kryzys ekonomiczny. Kluczowe problemy to 
zagrożenie chorobami związanymi z niedostatecznym dostępem do bezpiecznych źródeł wody oraz zagrożenie głodem 
związanym z katastrofalną suszą i ciągłym przemieszczaniem się osób wewnątrz kraju w poszukiwaniu schronienia. Aby 
odpowiedzieć na te wyzwania realizowaliśmy interwencje humanitarne, pomoc z zakresu dostępu do wody oraz żywności. 
Zapewniliśmy natychmiastowe wsparcie w obrębie prowincji Unity (hrabstwa Mayendit, Koch, Leer i Uror) w zakresie 
schronienia i środków nieżywnościowych dla osób, które w związku z konfliktem były zmuszone do ucieczki. Przeprowadziliśmy 
dystrybucję zestawów dla najbardziej potrzebujących.
Liczba beneficjentów: 5 873 osób
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (OCHA HF)

Dostarczyliśmy ratujące życie zestawy środków nieżywnościowych i ułatwiających schronienie najbardziej narażonym na skutki 
konfliktu osobom wewnętrznie przemieszczonym znajdującym się w 3 obozach na terenie Kajokeji w Centralnej Equatorii.
Liczba beneficjentów: 17 021 osób
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (OCHA HF)

W ramach mobilnych interwencji dostarczyliśmy podstawowe środki nieżywnościowe i materiały ułatwiające schronienie 
najbardziej zagrożonym społecznościom uciekinierów w różnych prowincjach kraju adekwatnie do pojawiających się potrzeb 
natychmiastowych.
Liczba beneficjentów: 52 592 osób
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (OCHA HF)

Zapewniliśmy dostęp do koniecznych dla przeżycia środków nieżywnościowych oraz podstawowych materiałów do konstrukcji 
schronień (a także voucherów na zakup takich środków) najbardziej narażonym osobom przemieszczonym i powracającym w 
ramach mobilnych interwencji w różnych prowincjach (hrabstwa Nyirol, Pibor i Uror w byłym stanie Jonglei; hrabstwa Morobo i 
Yei Counties in byłym stanie Central Equatoria; hrabstwa Guit, Koch, Leer, Mayendit, Panyijar w byłym stanie Unity oraz 
hrabstwa Ezo, Nzara, Yambio, Tambura, Nagero w byłym stanie Zachodniej Equatorii) oraz hrabstwie Bor.
Liczba beneficjentów: 20 232 osób
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (OCHA HF)

W ramach 2 projektów pomocy humanitarnej w zakresie dostępu do wody dla społeczności dotkniętych kryzysem 
zrealizowanego w stanie Jonglei zapewniliśmy bezpieczną wodę, właściwe usługi sanitarne, podnieśliśmy znajomość zasad 
higieny. Przeprowadziliśmy 3 interwencje w każdym projekcie w ramach których przeprowadziliśmy naprawę studni, 
zapewnienie narzędzi, naprawę i budowę latryn, sesje promocji higieny.
Liczba beneficjentów: 64 234 oraz 193 412 osób
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Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (ECHO, KPRM RP, OFDA RRF), wpłaty indywidualne

W ramach interwencji z zakresu dostępu do wody dla osób wewnętrznie przemieszczonych i społeczności przyjmującej 
przeprowadzonej w hrabstwie Uror w stanie Jonglei naprawiliśmy ujęcia wody, poprawiliśmy i zapewniliśmy instalację 
umożliwiającą mycie rąk w instytucjach takich jak szkoły, centra dożywiania, przeprowadziliśmy przekrojową kampanię 
sanitarną wśród społeczności i instytucji (w domach, centrach dożywiania, szkołach, ośrodkach zdrowia, marketach), 
przeszkoliliśmy środowiskowych promotorów higieny, promotorów walki z cholerą, osoby mające kontakt z żywnością (w tym 
grupy kobiet, lokalni liderzy, sprzedawcy żywności), rozdystrybuowaliśmy zestawy nieżywnościowe nastawione na ochronę 
higieny (mydło, wiadra, tabletki uzdatniające, zestawy higieny menstruacyjnej), rozdystrybuowaliśmy vouchery na zakup mydła 
i środków czystości dla pacjentów dotkniętych cholerą w ośrodkach zdrowia oraz dzieci zarejestrowanych w ośrodkach 
dożywiania, przeprowadziliśmy promocje higieny i żywienia w domach, hodowlach bydła, ośrodkach zdrowia i ośrodkach 
dożywiania, wyszkoliliśmy szkolne kluby higieny, nauczycieli i zarządców szkół, pracowników ośrodków zdrowia i dożywiania, 
przeprowadziliśmy promocję higieny w szkołach.
Liczba beneficjentów: 39 392
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (OCHA HF)

Usprawniliśmy koordynację działań wodno-sanitarnych i zapewniliśmy dostęp do bezpiecznej wody oraz materiałów 
informacyjnych. Wydrążyliśmy nowe studnie, odrestaurowaliśmy i naprawiliśmy studnie istniejące, przeszkoliliśmy komitety 
wodne, promotorów higieny, przygotowaliśmy 6 instrukcji dotyczących budowy studni. Wykopaliśmy 3 studnie płytkie, 
wyposażyliśmy w sprzęt do budowy takich studni oraz wyszkoliliśmy 3 grupy mechaników pomp. Opracowaliśmy materiały 
naukowe dla 3 szkół, wyszkoliliśmy nauczycieli i uczniów (klasy podstawowe 1-8) i stworzyliśmy 3 mobilne biblioteki.
Liczba beneficjentów: 28 086
Źródło finansowania: wpłaty indywidualne

Zapewniliśmy terminowe i adekwatne do potrzeb zintegrowane usługi z zakresu dostępu do wody i żywności dla społeczności z 
wysokim wskaźnikiem niedożywienia w dotkniętych kryzysem hrabstwach Jebel Boma, Pibor (w stanie Jonglei). Odnowiliśmy 
studnie, przeprowadziliśmy promocję higieny w punktach dożywiania i ośrodkach zdrowia, odnowiliśmy sanitariaty, 
rozdysponowaliśmy vouchery na produkty higieniczne (mydło).
Liczba beneficjentów: 29 002
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (OCHA HF)

W ramach projektu ustabilizowania sytuacji bytowej osób powracających, wewnętrznie przemieszczonych oraz lokalnej 
społeczności w Equatori poprzez pomoc żywnościową i bytową w hrabstwie Magawi w stanie Imatong  przeprowadziliśmy 
dystrybucję nasion, szkolenie rolników, promocję higieny wśród społeczności, dystrybucję środków czystości (mydła) dla szkół, 
szkolenie z technik nawadniania, konstrukcję systemu nawadniającego, promocję higieny oraz konstrukcję infrastruktury do 
mycia rąk.
Liczba beneficjentów: 45 713
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (GIZ)

Przedłużyliśmy także projekt odpowiadający na klęskę suszy. Zapewniliśmy ziarna, narzędzia rolnicze, sprzęt do połowu ryb i 
przeprowadziliśmy szkolenia rolnicze w hrabstwie Koch (stan Unity).
Liczba beneficjentów: 1500
Źródło finansowania: wpłaty indywidualne

W ramach projektu ustabilizowania sytuacji bytowej najbardziej dotkniętych osób w hrabstwie Wau (stan Western Bahr el 
Ghazal) poprzez pomoc żywnościową i bytową wsparliśmy gospodarstwa w połowie ryb, uprawie zbóż i warzyw na własny 
użytek, zapewniliśmy system nawadniania, wsparliśmy szkółki rolnicze i przeprowadziliśmy promocję higieny i odżywiania dla 
społeczności.
Liczba beneficjentów: 63 309
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (GIZ), wpłaty indywidualne

2. Somalia – pomoc humanitarna
Sytuacja w Somalii jest bardzo niestabilna. Trudne warunki, spowodowane wieloletnim konfliktem, wzmaga wymagający klimat 
regionu. Pomagamy osobom, które przemieszczają się wewnątrz kraju w poszukiwaniu bezpiecznych warunków życia, a przede 
wszystkim kobietom i dzieciom żyjącym w prowizorycznych schronieniach w obozach. Naszym priorytetem jest zapewnienie im 
dostępu do wody pitnej i poprawa warunków sanitarnych. 

Zapewniliśmy natychmiastowe wsparcie społeczności dotkniętej suszą w regionie Lower and Middle Shabelle. 63 tysiące osób 
będących w okolicy Mogadiszu otrzymało dostęp do wody w ramach interwencji ratujących życie. Kolejnym 20 700 osobom ze 
społeczności miejskiej i wiejskiej zapewniliśmy poprawę dostępu do wody. Propagowaliśmy wiedzę z zakresu higieny wśród 
rodzin w tych społecznościach. Dostarczyliśmy środki higieniczne (m.in. mydło, tabletki do uzdatniania wody, kanistry na wodę), 
dostarczaliśmy wodę cysternami, dystrybuowaliśmy vouchery na zakup wody, poprawiliśmy dostęp infrastruktury wodnej, 
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zapewniliśmy utrzymanie 4 głównych studni (w tym dostarczyliśmy i zainstalowaliśmy generatory prądotwórcze, pompy, filtry, 
przeszkoliliśmy techników), uzdatnialiśmy i testowaliśmy wodę. Postawiliśmy punkty sanitarne, opróżniliśmy dotychczasowe 
latryny, prowadziliśmy edukację higieniczną dla 63 tysięcy osób, żyjących w trudnych higienicznie warunkach obozowych.  
Poprawiliśmy dostępność wody oraz wybudowaliśmy toalety dla 600 osób korzystających z instytucji (6 szkół, miejsca edukacji, 
ośrodki zdrowia).  Przeszkoliliśmy 24 społecznych promotorów higieny.
Liczba beneficjentów: 140 268 osób 
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (UNICEF), ToiToi, wpłaty indywidualne

Zapewniliśmy natychmiastową pomoc w zakresie wodno-sanitarnym z komponentem żywnościowym dla społeczności 
najbardziej dotkniętych katastrofą w South Central Somalia (Mogadiszu, Jowhar, Balicad Mahaday; lower Shabelle, Afgoye). 
Pomoc obejmowała zapewnienie dostępu do bezpiecznych źródeł wody, poprawę warunków sanitarnych, zapewnienie 
środowiska wolnego od odpadów, promocję higieny, wsparcie żywnościowe i usamodzielnianie, obniżenie ryzyka wystąpienia 
katastrofy (tzw. disaster risk reduction, DRR). Bezpośrednio dostarczyliśmy wodę, rozwinęliśmy i poprawiliśmy infrastrukturę 
wodną, przeprowadziliśmy szkolenia z jej utrzymania, skonstruowaliśmy 200 tymczasowych latryn, przeszkoliliśmy promotorów 
higieny i komitety wodne, przeprowadziliśmy kampanie promocji higieny i zdrowia w obozach dla osób wewnętrznie 
przemieszczonych i społecznościach przyjmujących, przekazaliśmy środki finansowe poszkodowanym rodzinom, 
rozdystrybuowaliśmy pakiety nieżywnościowe.
Liczba beneficjentów: 25 299 osób
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (ECHO, DAP), Noxan, wpłaty indywidualne

Zapewniliśmy natychmiastową pomoc w zakresie wodno-sanitarnym z komponentem wsparcia finansowego dla najbardziej 
potrzebujących rodzin w obozach osób wewnętrznie przemieszczonych w Mogadiszu i w kierunku Afgoye (South-Central 
Somalia) poprzez doprowadzenie bezpośredniego dostępu wody, rozbudowę infrastruktury wodnej, ułatwienie utrzymania jej 
przez społeczność, monitorowanie jakości wody, konstrukcję 400 latryn tymczasowych i naprawę 200 dotychczasowych, 
stworzenie komitetów wodnych, promocję higieny, obniżenie ryzyka biegunek (tzw. chorób brudnych rąk / AWD), przekazanie 
środków finansowych poszkodowanym rodzinom, dystrybucję środków nieżywnościowych, wsparcie zarządzania obozem.
Liczba beneficjentów: 59 590 osób
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (ECHO, KPRM RP), Noxan, Meblik, wpłaty indywidualne

Wzmocniliśmy odporność na kryzys poprzez dostęp do usług wodnych dla wybranych szkół, centrów zdrowia i społeczności w 
dystryktach Wadijir, Shibis i Hiliwa (region Mogadiszu). Naprawiliśmy istniejące i stworzyliśmy nowe instalacje wodne dla szkół i 
centrów zdrowia oraz wolno dostępne ujęcia wody. Przeprowadziliśmy promocję higieny, przeszkoliliśmy komitety wodne, 
zaangażowaliśmy lokalnych liderów w zarządzanie systemem wodnym, prowadziliśmy rzecznictwo na poziomie lokalnym.
Liczba beneficjentów: 27 106 osób
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (UNICEF), wpłaty indywidualne

Zapewniliśmy natychmiastową pomoc wodno-sanitarną oraz wsparcie finansowe dedykowane zapewnieniu bezpieczeństwa 
żywnościowego najbardziej poszkodowanym rodzinom w South Central Somalia. Zapewniliśmy dostęp do wody dzięki 
voucherom na 90-dni w 11 obozach w dystrykcie Adado i Dhusamareeb. Poprawiliśmy dostęp wody w miejscowości Belet 
Xaawa (stała cysterna, doprowadzająca instalacja wodna, ujęcia wody) dla 2 nieformalnych obozowisk osób wewnętrznie 
przemieszczonych i pobliskiej społeczności przyjmującej. Naprawiliśmy i doposażyliśmy studnie dostępne dla społeczności w 
dystrykcie Bardeere: we wsi Wadajir, we wsi Bowdadhogore, Daadshimbir oraz w dystryktach Adado i Dusamareeb: w Bahdo e 
Docoley, we wsi Labidule. Wybudowaliśmy podziemną cysternę wodną o pojemności 450 m3 (tzw. berket) w dystrykcie South 
Bardeere oraz 5 cystern na wodę deszczową w szkołach dystryktach Bardeere, Adado i Dusamareb. Przeprowdziliśmy szkolenia 
dla 2 siedmioosobowych komitetów wodnych z lepszego zarządzania zużyciem wody oraz utrzymania infrastruktury wodno-
sanitarnej w Gedo oraz 4 pięcioosobowych komitetów wodnych w Galmuduug. Wsparliśmy także 20 techników (operatorów, 
hydraulików) w miejscowości Belet Xaawa pod kątem aspektów technicznych i finansowych. Wybudowaliśmy 40 bezpiecznych, 
zamykanych latryn w 5 wsiach w dystrykcie Bardeere oraz 14 kolejnych w 2 szkołach w Adado i 1 szkole w Dusamareeb. 
Wyposażyliśmy w bezpieczne latryny i punkty mycia rąk 12 szkół w Belet Xaawa i Kisimayo. Skonstruowaliśmy 300 
tymczasowych latryn i punktów mycia rąk dla osób wewnętrznie przemieszczonych w dystryktach Adado i Dusamareb. 
Dostarczyliśmy 300 zestawów higienicznych dla 300 rodzin w 2 lokalizacjach osób wewnętrznie przemieszczonych gdzie 
występowało podwyższone zagrożenie cholerą i biegunką (tzw. chorobami brudnych rąk / AWD) oraz dla 400 rodzin 
nowoprzybyłych do Adado i Gusamareeb. Rozdystrybuowaliśmy 300 pakietów higieny menstruacyjnej w 12 szkołach w Belet 
Xaawa i Kisimayo oraz 238 zestawów podpasek dla dziewcząt w 2 szkołach w Adado i 1 w Gusamareeb. Przeprowadziliśmy 
promocje higieny i edukację w wymienionych wyżej szkołach, stworzyliśmy także szkolne kluby zdrowia w 3 ostatnich szkołach. 
Przeszkoliliśmy 60 społecznych promotorów higieny (30 panów i 30 pań) w 6 lokalizacjach pobytu osób wewnętrznie 
przemieszczonych w celu promowania w tych społecznościach m.in. mycia rąk, korzystania z sanitariatów, prawidłowego 
przechowywania wody. Powołaliśmy 11 grup sanitarnych tzw. Women Sanitation Groups w 3 lokalizacjach pobytu osób 
wewnętrznie przemieszczonych w Belet Hawa i 5 wsiach w South Bardeere w celu uprzątnięcia złogów śmieci przed nadejściem 
pory deszczowej. Przeprowadziliśmy promocję higieny i świadomości sanitarnej w 14 lokalizacjach i 5 wsiach w Belet Hawa i 
South Bardeere dotkniętych AWD i suszą (realizowane przez wizyty promotorów bezpośrednio w domach, ośrodkach zdrowia, 
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szkołach). Dostarczyliśmy wsparcie finansowe najbardziej dotkniętym rodzinom przemieszczonym w Adado i Dusamareeb, aby 
pomóc zapewnić im podstawową żywność. Rozdystrybuowaliśmy zestawy nieżywnościowe (zawierające moskitierę, garnek, 
rondel, łyżki, kubek, nóż, koc, tarpolinę, matę do spania) 150 rodzinom poszkodowanym przez powódź przebywającym w 
Galmudug. Na terenie powodziowym przeprowadziliśmy także promocję higieny, dystrybucję środków sanitarnych, naprawę 80 
latryn, intensywne chlorowanie wody. Wsparliśmy działanie kampanią radiową i plakatową dotyczącą zachowania wzmożonej 
ostrożności i higieny.
Liczba beneficjentów: 14 822 osób
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (Urząd Spraw Zagranicznych Niemiec (AA), wpłaty indywidualne

Zapewniliśmy zrównoważony i odporny na sytuacje powodziowe dostęp do bezpiecznej wody, warunków sanitarnych i usług 
higienicznych najbardziej narażonej społeczności w dystrykcie Jowhar (region Middle Shabelle). Zidentyfikowaliśmy główne 
punkty poboru wody, wprowadziliśmy system zarządzania i utrzymania instalacji wodnej i zapewniliśmy dostęp. 
Liczba beneficjentów: 781 osób
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (OCHA HF)

3. Syria – pomoc humanitarna 
W Syrii od 2011 roku trwa konflikt zbrojny. Ludność cywilna nieustannie zagrożona jest nalotami i atakami, a sytuacja z roku na 
rok się pogarsza. Brak stałego dostępu do wody i pożywienia. Wieloletnia wojna sprawiła, że mieszkańcy Syrii żyją w bardzo 
trudnych warunkach. Większość z nich uciekła ze swoich domów w poszukiwaniu bezpieczniejszego schronienia. Skupiamy się 
przede wszystkim na zapewnieniu dostępu do wody i sanitariatów oraz pomocy żywnościowej wewnątrz Syrii oraz na wsparciu 
edukacji dla uchodźców syryjskich na terenie Turcji.

3.1 Pomoc wewnątrz Syrii
W ramach projektu wodno-sanitarnego w prowincjach Idlib i Aleppo zapewniliśmy bezpieczny i zrównoważony dostęp do wody 
pitnej (minimum 25 litrów dziennie na potrzeby żywieniowe i higieniczne). Wyposażyliśmy ujęcia wody, dostarczyliśmy 
generatory prądu, naprawiliśmy pompy poziome i panele elektryczne, wykonaliśmy konserwację sieci wodno-kanalizacyjnej, 
zbiorników wodnych i stacji wodnych, wybudowaliśmy pomieszczenie dla generatorów i zbiornika centralnego, dostarczyliśmy i 
zainstalowaliśmy instalację pp systemu wodnego.
Liczba beneficjentów: 61 630 osób (społeczność Al Ma’ra, Jisr AshShugur, Jabel Saman w prowincji Idlib). 
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (NCA)

W ramach interwencji humanitarnej w związku z zaostrzeniem konfliktu, zapewniliśmy stały dostęp do bezpiecznej wody pitnej 
poprzez dostawę cysterną (dla niespełna 32 tysięcy osób, w tym 18 287 dzieci) w obozach dla osób wewnętrznie 
przemieszczonych i miejscach niezorganizowanego osiedlania się osób uciekających w północnym Idlib. Oprócz dostarczenia 
wody, poprawiliśmy warunki sanitarne i dostęp do sanitariatów. Zapewniliśmy opróżnianie z nieczystości i wywóz, odbiór 
brudnej wody (w porozumieniu z lokalnym zarządcą do bezpiecznej lokalizacji). Zatrudniliśmy 77 pracowników sprzątających 
codziennie sanitariaty w 35 obozach.
Liczba beneficjentów: 34 153 osób
Źródło finansowania: wpłaty indywidualne

W ramach interwencji dla osób wewnętrznie przemieszczonych uciekających ze wschodniej Ghouty do miejsowości Beyta w 
prowincji Idlib zapewniliśmy 300 rodzinom na okres miesiąca zestawy higieniczne, bezpieczną wodę pitną (dostarczaną 
cysterną), wywóz nieczystości oraz zestawy podstawowych produktów kuchennych/domowych, materacy, kocy oraz środki 
finansowe. 
Liczba beneficjentów: 1 257 osób
Źródło finansowania: wpłaty indywidualne

W ramach przekrojowego projektu wodno-sanitarnego w Idlib, Al Ma’ra, Saraqeb, Jabal Saman w prowincjach Idlib i Aleppo 
mającego na celu prewencję chorób, zabezpieczyliśmy dostęp do bezpiecznej wody, właściwą infrastrukturę sanitarną i 
promocję praktyk z zakresu higieny osobistej w utrudnionych warunkach. Dotarliśmy do dzieci, pacjentów, klientów i personelu 
poprzez wsparcie w ww. zakresie szkół, szpitali, klinik dotkniętych skutkami konfliktu w Syrii. Dotarliśmy także bezpośrednio do 
osób indywidualnych. Zapewniliśmy sanitariaty społecznej dostępności: naprawiliśmy 197 toalet w 24 szkołach, wykonaliśmy 
remonty sanitariatów (pomieszczeń, wyposażenia podstawowego i porządkowego), dostarczyliśmy i zamontowaliśmy zbiorniki 
wodne (pojemności 1000 litrów) oraz generatory prądu, zapewniliśmy śmietniki i spalarnie odpadów medycznych, zapewniliśmy 
2 traktory dla społeczności, rozdaliśmy zestawy higieniczne.
 Liczba beneficjentów: 113 799 osób (w tym 52 293 dzieci).
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (OCHA HF).

W ramach przekrojowego projektu wodno-sanitarnego w Harim w prowincji Idlib odpowiadającego na potrzeby osób z 
niepełnosprawnościami skierowanego do osób wewnętrznie przemieszczonych osiadłych w obozach oraz osób osiedlających się 
poza obozami poprawiliśmy warunki wodno-sanitarne. Osobom żyjącym w 56 obozach dostarczyliśmy cysternami bezpieczną 
czystą (chlorowaną) wodę pitną, zapewniliśmy 223 zbiorniki wodne, zbudowaliśmy 81 i odnowiliśmy 196 sanitariatów (odrębne 
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dla pań i panów, w tym 27 nowych toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami), dostarczyliśmy 895 100-litrowych 
koszy na śmieci, zapewniliśmy wywóz nieczystości i odbiór śmieci. W 47 z obozów zatrudniliśmy 101 pracowników do sprzątania 
toalet (program „wynagrodzenie za pracę”). Osobom żyjącym w 41 obozach oraz osiedlających się poza nimi w dystryktach 
Harim i Idlib (prowincja Idlib) rozdystrybuowaliśmy 5 700 zestawów higienicznych oraz przeprowadziliśmy promocje higieny. 
Wyszkoliliśmy 20 lokalnych społecznych promotorów higieny.
Liczba beneficjentów: 11 772 osób.
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (OCHA HF).

W ramach interwencji żywnościowej w prowincjach Idlib i Hama zapewniliśmy miesięczne wyżywienie dla 992 osób w postaci 
paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących rodzin w Al Maar'a.
Liczba beneficjentów: 992 osób.
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (GOAL)

W ramach projektu w prowincjach Hama i Idlib (w miejscowościach Al Ma ’ra, Heish, Kafr Nobol, Khan Shaykun, 
Tamanaah,Ma’rratAn’Numan, oraz dystrykcie As-Suqaylabiyah, Madiq Castle w prowincji Idlib) bezpośrednią pomocą 
humanitarną z zakresu dostępności żywności i dożywiania objęliśmy osoby wewnętrznie przemieszczone i społeczność 
przyjmująca. Najbardziej narażone na niedożywanie osoby otrzymały regularne, comiesięczne wsparcie żywnościowe. 
Rozdysponowaliśmy miesięcznie 14 500 paczek żywnościowych dla 72 tysięcy zarejestrowanych odbiorców oraz 3 624 odżywki 
terapeutyczne dla niedożywionych dzieci. 
Liczba beneficjentów: 87 547 osób.
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (WFP) oraz wpłaty indywidualne

Zrealizowaliśmy także projekt pomocy rozwojowej mający na celu podniesienie dostępności do żywności poprzez udział 3 500 
osób wewnętrznie przemieszczonych, osób ze społeczności przyjmującej oraz osób powracających w produkcji rolnej w 
prowincjach Idlib i Hama. Podnieśliśmy wiedzę z zakresu produkcji i zbioru warzyw w Kafr Nobol i Mara't Numan (prowincja 
Idlib). Po wnikliwym rozpoznaniu potrzeb i zakwalifikowaniu beneficjentów przeszkoliliśmy 67 komitetów rolnych (które dzielą 
się wiedzą z pozostałymi beneficjentami) z uprawy i przechowywania warzyw oraz podstaw marketingu. Rozdystrybuowaliśmy 
zestawy nasion/sadzonek do przydomowej uprawy warzyw wszystkim 3 500 beneficjentom wraz z podstawowym szkoleniem.  
Przeprowadziliśmy rozszerzone szkolenia dla 120 reprezentantów z zakresu produkcji, przechowywania i podstaw marketingu. 
Całość projektu została objęta monitoringiem i ewaluacją. 
Liczba beneficjentów: 3 500 osób.
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (FAO)

Kolejny projekt pomocy rozwojowej skierowanej do najbardziej narażonych osób wewnętrznie przemieszczonych i społeczności 
przyjmujących w południowym Idlib i północnej Hamie zrealizowaliśmy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego 
i samodzielności. W tym celu rozdaliśmy pomoc rzeczową oraz 1350 voucherów na odtworzenie własnej produkcji małorolnej 
oraz wsparcie rodziny na okres zimy.  2000 osób w miejscowościach Heish, Kafr Nobul, Madiq Castle, Tammana and Khan 
Shaykoun (prowincja Idlib) zapewniliśmy szkolenia w centrach wsparcia kobiet i dzieci. Szkolenia zawierały element zysku z 
wiązania produkcji rolnej i hodowlanej. Zapewniliśmy także dofinansowanie dla 50 osób na rozpoczęcie własnej działalności na 
bazie własnego planu biznesowego. 
Liczba beneficjentów:  9 956 osób.
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (OCHA HF).

3.2 Pomoc dla uchodźców z Syrii na terenie Turcji 
W ramach projektu pomocy rozwojowej dla najbardziej narażonych uchodźców syryjskich oraz dla społeczności przyjmującej w 
Hatay/Antakya w Turcji zapewniliśmy transport do szkół/ośrodków edukacyjnych, naukę języka tureckiego zarówno dla dzieci z 
Syrii jak Turcji oraz dofinansowanie szkoleń zawodowych. 
Liczba beneficjentów: 255 osób.
Źródło finansowania: wpłaty indywidualne

4. Irak – pomoc humanitarna
Od 2014 roku sytuacja w Iraku jest bardzo niestabilna. Ciągłe zagrożenie i trwający konflikt sprawiły, że ponad milion osób w 
Iraku potrzebuje pomocy humanitarnej. W 2018 dotarliśmy z pomocą z zakresu dostępu do wody i godnych warunków 
sanitarnych oraz opieki socjalnej. 
W ramach projektu wsparcia osób wewnętrznie przemieszczonych, powracających oraz społeczności przyjmującej w 
gubernatorstwie Ninewa and Salah-Al-Din wyremontowaliśmy i oddaliśmy do użytku 10 publicznych kompleksowych ujęć 
infrastruktury sanitarnej oraz przeprowadziliśmy szkolenia dla lokalnych organizacji społecznych.
Liczba beneficjentów: 7541 osób. 
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (Madad Fund) oraz wpłaty indywidualne

W ramach projektu zapewnienia pomocy humanitarnej i opieki socjalnej dla najbardziej narażonych  osób w Erbilu i prowincji 
Duhok (Sulaymaniyah) zapewniliśmy bezpośrednie wsparcie finansowe, opiekę prawną, warsztaty aktywizacji zawodowej i 
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granty na samozatrudnienie.
Liczba beneficjentów: 4104 osób. 
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (MSZ RP) oraz wpłaty indywidualne

5. Ukraina – pomoc humanitarna
Konflikt zbrojny we wschodniej Ukrainie trwa od 2014 roku. Mieszkańcy regionu zmuszani są do opuszczenia swoich domów w 
poszukiwaniu bezpiecznego schronienia w innych częściach kraju. Pomoc potrzebna jest nie tylko tym, którzy uciekli, ale 
również tym, którzy przyjęli uciekających w swoich stronach. W 2018 dotarliśmy z pomocą z zakresu dostępu do wody i godnych 
warunków sanitarnych oraz opieki socjalnej i aktywizacji.
W ramach projektu ochrony osób najbardziej narażonych w wyniku konfliktu zbrojnego w rejonie Doniecka w celu wzmocnienia 
systemu wsparcia socjalnego zapewniliśmy opiekę psychologiczną dla seniorów i osób dotkniętych konfliktem. Przeszkoliliśmy 
opiekunów socjalnych, zapewniliśmy ogólne i celowe wsparcie psychologiczne. Zapewniliśmy także ciepłe posiłki poprzez 
stołówki i grupy mobilne. Warto podkreślić, że funkcjonowanie stołówki przekłada się także na wsparcie społeczne w ramach 
korzystającej grupy.
Liczba beneficjentów: 597 osób.
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (OFDA) oraz środki przekazane przez US w ramach odpisu 1 procent podatku. 

W ramach projektu zapewnienia pomocy humanitarnej i opieki społecznej dla osób wewnętrznie przemieszczonych i lokalnej 
społeczności przyjmującej we wschodniej Ukrainie (w okręgu donieckim i zaporoskim) dotarliśmy do społeczności w Zaporożu, 
Zaporożce, Awdiejewce, Bakhmucie oraz okolicach. Przekazaliśmy bezpośrednie wsparcie finansowe potrzebującym (tzw. 
Multipurpose Cash Transfers MPCTs), zapewniliśmy nieprzerwane funkcjonowanie 3 centrów informacji i integracji dla osób 
wewnętrznie przemieszczonych i społeczności lokalnych Zaporoża, Bakhmutu i Awdijewki oraz pobliskich terenów wiejskich; 
zapewniliśmy opiekę prawną, psychologiczną i wsparcie socjalne a także doradztwo zawodowe i sesje terapeutyczne w ramach 
funkcjonowania centrów a także w ramach wizyt na obszarach wiejskich (w okręgu zaporoskim oraz wzdłuż linii kontaktu w 
okręgu donieckim); zapewniliśmy lekcje obsługi komputera oraz korzystania z wyszukiwarki w szczególności w celu poszukiwania 
ofert pracy online (wraz z Community Space w Awdiejewce); zapewniliśmy zajęcia dla dzieci w Zaporożce i Berdiańsku (w okręgu 
Zaporożka).
Liczba beneficjentów: 3000 osób.
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (MSZ RP), środki przekazane przez US w ramach odpisu 1 procent podatku oraz 
wpłaty indywidualne. 

W ramach interwencji z zakresu wodno-sanitarnego w Ługańsku (region Novoaidarskyi, Popasnianskyi, Stanychno-Luhanskyi) 
we wschodniej Ukrainie podnieśliśmy standard podstawowej infrastruktury sanitarnej w wybranych 10 publicznych instytucjach 
(takich jak szkoły, szpitale, domy opieki, wiejskie ambulatoria i punkty opieki zdrowotnej, centra opieki społecznej, psychiatrii i 
neurologii) oraz przeprowadziliśmy sesje promocji higieny połączone z dystrybucją pakietów higienicznych dla dzieci, nauczycieli 
rodziców i seniorów.
Liczba beneficjentów: 16 575 osób.
Źródło finansowania: środki przekazane przez US w ramach odpisu 1 procent podatku oraz wpłaty indywidualne. 

W ramach projektu ochrony osób starszych najbardziej narażonych w wyniku konfliktu zbrojnego w rejonie Ługańska i Doniecka 
zapewniliśmy opiekę, wsparcie psychologiczne, wsparcie finansowe, wsparcie sanitarne i żywnościowe. Zrealizowaliśmy 
bezpośrednio do seniorów znajdujących się w strefie linii kontaktu opiekę psychologiczną i finansową (Multipurpose cash 
assistance, MCA), poprawę warunków sanitarnych instytucji zapewniających usługi dla seniorów oraz wsparcie rolnictwa 
(produkcji małorolnej).
Liczba beneficjentów: 1998 osób.
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (OFDA)

W ramach projektu psychospołecznego wsparcia dzieci i rodziców/opiekunów we wschodniej Ukrainie (w okręgu donieckim i 
ługańskim) zapewniliśmy wsparcie psychospołeczne dla dzieci z 16 szkół i młodzieży z technikum.
Liczba beneficjentów: 419 osób.
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (UNICEF), środki przekazane przez US w ramach odpisu 1 procent podatku oraz 
wpłaty indywidualne. 

6. Bangladesz – pomoc humanitarna
Prześladowania etniczne, represje ze strony władz wojskowych Birmy i przymusowe przesiedlenia zmusiły setki tysięcy osób z 
mniejszości Rohingya do schronienia się w prowizorycznych obozach na terenie Bangladeszu. Sytuację uchodźców 
dramatycznie pogorszyła pora monsunowa. Ulewne deszcze spowodowały powodzie i osunięcia ziemi, które zniszczyły słabe 
schronienia Rohingya w obozach. W rejonie Cox's Bazar zapewniliśmy pomoc z zakresu dostępu do żywności oraz 
nieżywnościowych środków pierwszej potrzeby. Trzykrotnie rozdystrybuowaliśmy materiały do wzmocnienia schronień (w tym 
tarpoliny, liny, płaszcze przeciwdeszczowe, latarki solarne) oraz paczki żywnościowe wystarczające na 30 dni zawierające ryż, 
soczewicę, olej, cukier, sól i inne – każdorazowo dla 800 rodzin.
Liczba beneficjentów: 800 rodzin / 1600 osób. 
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Źródło finansowania: środki własne (w tym Klub PAH SOS oraz wpłaty indywidualne) 

7. Dżibuti – rozpoznanie potrzeb
W Jemenie od 2014 roku trwa wojna, wiele milionów Jemeńczyków potrzebuje pomocy humanitarnej, w tym także ci, którzy 
przed wojną schronili się w sąsiednim Dżibuti. Pomoc rozpoczęliśmy w 2019, jednak już w grudniu 2018 przeprowadziliśmy 
rozpoznanie potrzeb wśród jemeńskich uchodźców w obozach Markazi camp, Obock. 
Źródło finansowania: środki własne (w tym Klub PAH SOS oraz wpłaty indywidualne) 

8. Kenia – pomoc rozwojowa
Rozszerzyliśmy naszą obecność pomocową w regionie Afryki północno-wschodniej o zintegrowany i przyjazny środowisku 
projekt pomocy rozwojowej w południowej Kenii (Machakos County, Makueni County, Kitui County). Wsparliśmy lokalne 
kooperatywy rolne poprzez poprawę dostępu do wody i szkolenia z zakresu higieny dla 2 szkół i 2 kooperatyw rolnych oraz 
szkolenia z zakresu zrównoważonego wykorzystania źródeł wody dla 3 kooperatyw rolnych, szkolenia i wyjazdy studyjne dla 4 
kooperatyw rolnych z zakresu wykorzystania źródeł wody i opłacalnych upraw rolnych. Wzmocniliśmy także lokalną organizację. 
Projekt jest nakierowany także na przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych. 
Liczba beneficjentósw: 5 670 osób. 
Źródło finansowania: fundusze instytucjonalne (MSZ RP), wpłaty indywidualne

9. Polska – program dożywiania dzieci Pajacyk
Zrealizowaliśmy ogólnopolskie dożywianie dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia i zagrożonych wykluczeniem 
realizowane w szkołach i świetlicach w roku szkolnym.   
W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 (czyli od stycznia do czerwca 2018) sfinansowaliśmy posiłki dla 1155 dzieci i 
młodzieży, w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 (od września do grudnia 2018) sfinansowaliśmy posiłki dla 963 
dzieci i młodzieży. 
Źródło finansowania: Wydawnictwo Altenberg, DHL Global Forwarding sp. z o.o., Bank Zachodni BZ WBK

Oprócz bezpośredniego dofinansowania tych placówek prowadziliśmy także program  regrantingowy dla organizacji lokalnych 
działających na terenach najbardziej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem pod nazwą Pajacykowa Sieć Pomocowa (realizujący 
działania także w trybie roku szkolnego). W sprawozdawanym okresie w ramach sieci zadanie realizowało 8 organizacji, które 
objęły dożywianiem 581 dzieci w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 i 574 dzieci w pierwszym semestrze roku 
szkolnego 2018/2019. 
Źródło finansowania: Audiofon, Auchan, BP, DHL Global Forwarding, NCAB Group, BZ WBK, wpłaty indywidualne

Zrealizowaliśmy także dożywianie w okresie wakacji letnich dla 843 dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek wsparcia 
dziennego.  Do tego typu placówek uczęszczają najczęściej dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, które 
szczególnie narażone są na deficyty w zakresie żywienia. Dzieci przyjmowane są do placówki najczęściej na wniosek kuratorów i 
pracowników socjalnych.
Źródło finansowania: Zakłady Tłuszczowe "Bielmar" Sp. z o.o., International Paper Company, Sodexo, NCAB Group

10. Kampanie społeczne i działania edukacyjne
10.1 Działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Polsce
W ramach programu Szkoła Humanitarna zrealizowaliśmy roczny program szkolny z zakresu edukacji globalnej oraz krytycznego 
myślenia obejmujący m.in. szkolenia dla kadry, warsztaty w szkołach, Refleksyjny Kurs Online oraz lekcje i akcje realizowane 
przez szkoły. W działaniach (w tym m.in.:  2 szkolenia dla nauczycieli,  30 warsztatów dla uczniów) udział wzięło 450 uczniów i 
uczennic, 62 nauczycieli/ek, a w akcjach realizowanych przez nauczycieli i nauczycielki kolejnych 4 000 odbiorców.
Program zrealizowaliśmy w województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, łódzkim, wielkopolskim, 
śląskim i małopolskie. 
Źródło finansowania: Early Stage i Oknoplast oraz wpłaty indywidualne
Zrealizowaliśmy we współpracy z organizacją Pozytywne Inicjatywy dedykowany program edukacji globalnej w Pozytywnej 
Szkole Podstawowej w Gdańsku. Przeszkoliliśmy kadrę pedagogiczną, przeprowadziliśmy warsztaty dla uczniów i uczennic, 
zajęcia pozalekcyjne, warsztaty z rodzicami, opracowaliśmy materiały edukacyjne. Programem objęliśmy 1000 uczniów i 
uczennic, 100 nauczycieli i nauczycielek. 
Źródło finansowania: środki partnera (Pozytywne Inicjatywy)

Zrealizowaliśmy 2 edycje ogólnopolskiego programu dla bibliotek „Globalnie w Bibliotekach” - pierwszą w temacie krytycznego 
myślenia w edukacji globalnej, drugą - o głodzie jako globalnym wyzwaniu. Dostarczyliśmy dedykowane materiały w oparciu o 
które 177 bibliotek zrealizowało spotkania, warsztaty, gry dla łącznie 2782 osób. 
Źródło finansowania: wpłaty indywidualne

Zrealizowaliśmy ogólnopolską kampanię edukacyjną „Niosę pomoc” w ramach której przeprowadziliśmy 5 akcji: Zróbmy Pokój, 
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Studnia dla Południa, Świat bez Głodu, Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc oraz Akcja (Krytyczna) Edukacja. W ramach programu 465
 placówek przeprowadziło zajęcia w oparciu o materiały edukacyjne PAH oraz zrealizowały działania świadomościowe oraz 
zbiórkowe. Wsparliśmy szkoły także za pomocą regularnych webinarów. Programem objęto 35 tys. uczniów i uczennic w całej 
Polsce. 
Źródło finansowania: wpłaty indywidualne

Stworzyliśmy zestaw materiałów edukacyjnych oraz przeprowadziliśmy serię warsztatów na temat dostępu do wody w krajach 
objętych kryzysami humanitarnymi w ramach projektu „Wodna Dystrybucja Kanałami Wiedzy”. W warsztatach udział wzięło 158
 uczniów i uczennic toruńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, powstały 2 quizy, karta dyskusji, edukacyjne puzzle 
wodne oraz 3 rodzaje plakatów edukacyjnych. 
Źródło finansowania: Gmina Miasta Toruń

W ramach projektu „Woda jest ważna - działania edukacyjne Polskiej Akcji Humanitarnej” we współpracy z Kołem Naukowym 
Analiz Makroekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego przeprowadziliśmy działania edukacyjne uświadamiające znaczenie 
dostępu do wody na świecie 350 mieszkankom oraz mieszkańcom Krakowa oraz 153 uczniom i uczennicom w wybranych 
szkołach Krakowa i Małopolski (Owczary, Liszki, Iwanowice, Wola Zachariaszowska).
Źródło finansowania: Małopolski Urząd Marszałkowski, wpłaty indywidualne 

10.2 Program międzynarodowej sieci edukacyjnej GLEN
Wyłoniliśmy i wdrożyliśmy 8 uczestników z Polski do programu międzynarodowej sieci edukacyjnej GLEN (GLEN - Global 
Learning and Education Network). Uczestnicy wzięli udział w 2 międzynarodowych szkoleniach, 3-miesięcznych stażach w 
krajach globalnego Południa (Ghana, Uganda, Zambia, Malawi, Gambia) oraz seminarium podsumowujący. W ramach rocznego 
programu uczestnicy po powrocie realizują także razem z PAH wolontariat polegający na działalności edukacyjnej w Polsce. 
Partnerzy: ASA Programm, Engagement Global gGmbH, INEX – Association for Voluntary Activities (INEX-SDA) (Czechy), GLEN 
Latvia (Łotwa), Hungarian Volunteer Sending Foundation (Węgry), Zavod Voluntariat (Słowenia), Pagalbe National NGDO 
Platform (Litwa), Le Centre Régional de Recherche et d’Education pour un Développement Intégré – CREDI-ONG (Benin)
Źródło finansowania: wpłaty indywidualne oraz wkład partnerów

10.3 Kampanie społeczne skierowane do społeczeństwa polskiego
Zrealizowaliśmy ogólnopolską kampanię społeczną „Ratujmy ludzi z Jemenu”. W ramach kampanii przygotowaliśmy spot video 
(reż. Karolina Lewicka, montaż Papaya Films) i radiówkę w której wzięły udział osoby opiniotwórcze: Krystyna Janda, Martyna 
Wojciechowska, Jurek Owsiak, Agnieszka Holland, Andrzej Seweryn, Monika Brodka, Magda Cielecka, ks. Kazimierz Sowa. 
Dodatkowo powstała seria kreacji graficznych z przeznaczeniem do emisji digitalowej i outdoorowej. Spot był emitowany w TV 
(TVN) i radio (Polskie Radio), kinach (sieć kin studyjnych i Multikina). Przekaz kampanii docierał do widzów również poprzez 
działania reklamowe (social, digital). Kampania była emitowana też w ramkach w autobusach w głównych miastach Polski.
Źródło finansowania: całość spotu powstała nieodpłatnie, dzięki zaangażowaniu charytatywnemu twórców i Papaya Films. 
Dotarcie kampanii zrealizowane dzięki wpłatom indywidualnym. 

W związku ze Światowym Dniem Wody w marcu zrealizowaliśmy ogólnopolską kampanię społeczną „Daj znak wodny”. 
Użytkownicy sieci społecznościowych zostali zaangażowani poprzez prowadzoną komunikację oraz możliwość wyrażenia swojej 
solidarności poprzez użycie dedykowanej ramki do zdjęcia profilowego. Naklejki na lustra zostały zamontowane w toaletach w 
warszawskich centrach handlowych. 
Źródło finansowania: większość działań w ramach współpracy non profit z agencją 4Frame. Dotarcie kampanii zrealizowane 
dzięki wpłatom indywidualnym. 

W związku ze Światowym Dniem Pomocy Humanitarnej w sierpniu zrealizowaliśmy ogólnopolską kampanię „Nie odwracam 
wzroku”. Przygotowaliśmy cykl krótkich materiałów wideo z pracownikami PAH. Materiały ukazywały spektrum zawodów w 
ramach pracy w sektorze humanitarnym z informacją o ideowej podwalinie humanitaryzmu - nie odwracania wzroku od 
cierpienia. Dodatkowo powstał spot z pracownikami oraz beneficjentami działań pomocowych emitowany w Światowy Dzień 
Pomocy Humanitarnej na kanałach własnych PAH.
Źródło finansowania: wpłaty indywidualne

W związku ze Światowym Dniem Żywności oraz Światowym dniem Walki z Ubóstwem realizowaliśmy jako partner 
międzynarodową kampanię „The Incredlible Ordinary”. W ramach kampanii powstał pop-up shop, w którym były prezentowane 
produkty oraz human stories. Na kampanię składa się też seria materiałów video z historiami osób. 
Partnerzy (i źródło finansowania projektu): EU ECHO, WFP

W ramach akcji Świąteczny Stół Pajacyka zrealizowaliśmy 3 spoty promocyjne, które były emitowane na kanałach własnych PAH. 
Spot został zrealizowany charytatywnie przy udziale partnerów (Cisco Polska, Teatr Stu w Krakowie, wolontariusze Kraków). 
Dodatkowo emisja materiałów była prowadzona: na ekranach na stacjach BP, w pociągach PKP Intercity, na przestrzeniach 
reklamowych należących do miast (Rzeszów, Katowice). Kampania była prowadzona na kanałach własnych PAH - poprzez media 
społecznościowe, stronę www Pajacyka. 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

108 szkół

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1238790

13

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Źródło finansowania: większość działań w ramach współpracy non profit z partnerami. 

10.4. Kampania 1 procent
Kampania miała na celu uwrażliwienie na trzy ważne tematy społeczne: pomocy humanitarnej w krajach dotkniętych konfliktem 
zbrojnym, prawie człowieka do dostępu do wody i godnych warunków sanitarnych oraz w obrębie wartościowego żywienia 
dzieci. W ramach tych trzech pól PAH informowała o działaniu charytatywnym oraz o możliwości wykonania dedykowanego 
odpisu 1% od podatku (na konkretny program PAH lub program Pajacyk). Kampania emitowana była w prasie (tygodniki 
społeczno-polityczne) i internecie (reklama oraz program do rozliczeń dostępny dla darczyńców na stronie www.pah.org.pl). 
Została także przeprowadzona dystrybucja ulotek i plakatów w hipermarketach Auchan (partner społeczny pro bono). 
Źródło finansowania: wpłaty indywidualne

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Polska Akcja Humanitarna prowadzi działania w 
zakresie edukacji globalnej w ramach oficjalnego 
systemu nauczania (np. kampanie edukacyjne 
skierowane do szkół) oraz prowadzi szkolenia dla 
nauczycieli, szkolenia dla wolontariuszy, a także 
promuje i wspiera wolontariat zagraniczny. 
Prowadzimy także kampanie społecznie 
skierowane do ogółu obywateli polskich, aby 
przybliżyć im tematy związane z pomocą 
humanitarną i rozwojową. Działania 
informacyjne dotyczą wszystkich działań PAH i są 
realizowane za pośrednictwem mediów 
wewnętrznych (www, fanpage), zewnętrznych 
oraz reklam, wystaw 
fotograficznych

85.60 Z 0,00 zł

2

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Polska Akcja Humanitarna prowadzi 
ogólnopolski program dożywiania dzieci Pajacyk. 
W ramach programu zapewniane są dzieciom 
pełnowartościowe (ciepłe) posiłki w stołówkach 
szkolnych i świetlicach środowiskowych. 
Działania prowadzone są zarówno w roku 
szkolnym jak i w okresie wakacji letnich. 
Program jest realizowany nie tylko bezpośrednio 
we współpracy ze szkołami i placówkami 
środowiskowymi lecz także poprzez współpracę z 
organizacjami lokalnymi (w ramach Pajacykowej 
Sieci Pomocowej). Pomoc dociera do dzieci na 
podstawie bezpośredniej informacji od 
pedagogów i nauczycieli i ma na celu 
uzupełnienie wsparcia systemowego (dotarcie 
do potrzebujących dzieci, które z powodów 
formalnych lub z powodu niefrasobliwości 
dorosłych nie zostały objęte wsparciem).

88.99.Z 0,00 zł

3
pomoc ofiarom katastrof, klęsk 
żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą

Fundacja działa głównie w rejonach dotkniętych 
przez klęski żywiołowe, katastrofy oraz konflikty 
zbrojne. Niesiemy pomoc poprzez zapewnienie 
dostępu do wody (np. budowa studni, 
beczkowozy), budowę sanitariatów, dostęp do 
żywności (np. kosze żywnościowe, stołówki), 
zapewnienie bezpiecznego schronienia (np. 
odbudowa domów), zaopatrzenie w 
podstawowe środki niezbędne do życia (np. 
środki higieniczne, ubrania, koce, środki 
opatrunkowe), odbudowę obiektów 
użyteczności publicznej (np. szkoły, przedszkola).

88.99.Z 408 498,89 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 82 902 094,67 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 82 463 800,22 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 53 412,62 zł

e) pozostałe przychody 384 881,83 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 14 315 333,42 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 506 059,71 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 731 009,11 zł

w 
tym:

0,00 zł

3 615 750,99 zł

115 258,12 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł

63 349 692,43 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 1 652 759,44 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 458 498,89 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 84 305 724,76 zł 458 498,89 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

82 972 703,67 zł 458 498,89 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

221 350,17 zł

0,00 zł

1 111 670,92 zł 0,00 zł

1 Działalność statutowa ogólna 50 000,00 zł

2 Pomoc humanitarna udzielona na wschodniej Ukrainie w zakresie dostępu do wody i godnych 
warunków sanitarnych oraz opieki socjalnej (w tym wsparcia psychologicznego)

408 498,89 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

12 257 408,69 zł

1 984 814,90 zł

73 109,83 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -508 903,45 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

102 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

71,20 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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26 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

6 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

6 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 716 550,81 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

4 716 550,81 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

393 045,90 zł

11 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

89 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

89 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

11 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4 609 581,74 zł

4 026 394,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 583 187,74 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 106 969,07 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 716 550,81 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Woda jest ważna - działania 
edukacyjne Polskiej Akcji 
Humanitarnej

Przeprowadzenie działań 
edukacyjnych w przestrzeni 
miejskiej Krakowa oraz szkołach 
Małopolski. Działania 
prowadzone przez 
wolontariuszy-edukatorów przy 
wsparciu pracowników PAH 
uświadamiają znaczenie 
dostępu do wody na świecie 
mieszkańcom oraz 
mieszkankom Krakowa i 
Małopolski

Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego

8 500,00 zł

2 Wodna dystrybucja kanałami 
wiedzy

Zwiększanie śiadomości 
mieszkańców i mieszkanek 
Toruniaa w temacie dostępu do 
wody i całej infrastruktury 
wodno-sanitarnej w krajach 
takich jak Sudan Południowy, 
Somalia czy Syria.

Gmina Miasta Toruń 9 100,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

33 478,89 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)
Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Zapewnienie pomocy 
humanitarnej oraz opieki 
społecznej (social 
protection) dla  wewnętrznie 
przesiedlonych osób oraz 
członków społeczności 
lokalnej we wschodniej 
Ukrainie (Obwód Doniecki i 
Zaporoski)

Zaproponowany projekt 
przyczyni się to osiągnięcia 
dwóch kluczowych celów: 
1.Polepszenie jakości 
kształcenia zawodowego jak 
również infrastruktury i 
wyposażenia ośrodków 
kształcenia i szkolenia 
zawodowego w Obwodzie 
Ługańskim we Wschodniej 
Ukrainie. 2.Polepszenie 
koniunktury gospodarczej oraz 
wzmocnienie pozycji 
ekonomicznej osób 
wewnętrznie przesiedlonych 
oraz członków lokalnej 
społeczności, w szczególności 
kobiet w Obwodzie Ługańskim 
we Wschodniej Ukrainie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1 354 557,60 zł

2 Podnoszenie jakości życia 
poprzez kompleksowy i 
przyjazny środowisku rozwój 
przedsiębiorczości w 
południowej Kenii

Zintegrowany rozwój 
społeczności rolniczej w 
południowej Kenii, żyjącej w 
strefie klimatu równikowego 
suchego, poprzez: - Poprawę 
gospodarki wodnej i 
podniesienie dostępu do wody i 
odpowiednich warunków 
sanitarnych i higienicznych - 
Poprawa system 
przeciwdziałania negatywnym 
skutków zmian klimatu - Wzrost 
zatrudnienia i podniesienie 
efektywności produkcji w 
sektorze rolniczym

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 783 152,80 zł

3 Pomoc natychmiastowa oraz 
uzupełniająca pomoc 
socjalna dla najbardziej 
potrzebujących osób w 
prowincji Irbil i Dahuk

Celem projektu jest wsparcie 
rządowego systemu dystrybucji 
pomocy osobom najbardziej 
potrzebującym poprzez pomoc 
natychmiastową jak również 
wzmocnienie odporności 
lokalnych grup społecznych 
poprzez uzupełniającą pomoc 
socjalną.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1 000 000,00 zł

4 Natychmiastowa pomoc 
wodno-sanitarna dla osób 
dotkniętych konfliktem, 
powodzią i/lub epidemią 
cholery w Sudanie 
Południowym

Szybkie i skoordynowane 
zaspokajanie bezpośrednich 
potrzeb humanitarnych w 
zakresie wodno-sanitarnym dla 
osób dotkniętych konfliktem, 
klęską naturalną i/lub epidemią 
cholery w regionie Kajo-Kaii w 
stanie Centralna Equatoria

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 351 584,77 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

5 Natychmiastowa pomoc 
wodno-sanitarna dla 
najbardziej potrzebujących 
rodzin w obozach

Ogólnym celem realizacji 
zadania publicznego jest 
zapewnienie w odpowiednim 
czasie natychmiastowej pomocy 
wodno-sanitarnej, w celu 
ratowania życia i zachowania 
godności rodzin dotkniętych 
kryzysem humanitarnym oraz 
zmuszonych do przemieszczania 
się wewnątrz kraju w wyniku 
suszy, konfliktów zbrojnych i 
okresowych powodzi w regionie 
Banadir w południowo-
środkowej Somalii.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 268 027,44 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Janina Ochojska
Grzegorz Gruca

Sylvie Cambou-Prokopowicz
Maciej Bagiński

Katarzyna Górska

Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-15
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