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REALIZACJA STRATEGII ORGANIZACJI

Zobowiązania 
długofalowe

Zrealizowano w 2018 roku

Rozszerzenie zakresu  
pomocy humanitarnej  
i rozwojowej udzielanej 
zagranicą

• W Somalii PAH został współkoordynatorem klastra wodno-sanitarnego

• Misje PAH rozpoczęły działania w nowych sektorach – na Ukrainie w sektorze 
wodno-sanitarnym (WASH), w Somalii rozpoczęliśmy wielofunkcyjną pomoc 
gotówkową (ang. multipurpose cash assistance), w Sudanie Południowym 
wprowadziliśmy koncepcję ochrony bezpieczeństwa beneficjentów  
(ang. protection mainstreaming)

• PAH rozpoczął działania pomocowe na uchodźców jemeńskich w Dżibuti  
oraz pomoc rozwojową w Kenii

• PAH opracował nowe wytyczne programowe dla Project Cycle Management

Konsolidacja sytuacji 
finansowej: dywersyfikacja 
źródeł przychodów  
i usprawnienie systemu 
raportowania

• Wzrost obrotów dotyczących działalności statutowej w 2018 roku o 16.2 % 
w porównaniu do roku poprzedniego.

• Wzrost środków od polskiego społeczeństwa o ok. 2,7 mln PLN w stosunku do 
roku poprzedniego.

• Prace wdrożeniowe systemu CRM, którego celem było zarządzanie informacjami 
o pozyskanych środkach z darowizn.



3

2018 był pełen wyzwań dla organizacji humanitarnych. Rozpoczął się siódmy 
rok wojny w Syrii i siódmy rok dramatu setek tysięcy rodzin. PAH kontynuowała 
pomoc na miejscu realizując największy w swojej historii program pomocy 
żywnościowej. Co miesiąc dostarczyliśmy paczki z żywnością do 15tu tysięcy 
syryjskich rodzin.

2018 to także eskalacja konfliktu w Jemenie. Działania zbrojne spowodowały 
największy kryzys humanitarny na świecie. Oprócz walk militarnych, 
Jemeńczycy narażeni byli na epidemie chorób, prawie 8,5 miliona 
mieszkańcom tego kraju groził głód. Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła 
natychmiastową pomoc. Wprowadziliśmy projekt pomocowy dla jemeńskich 
uchodźców w obozie Markazi w Dżibuti. Złożyliśmy także dokumenty 
potrzebne do rejestracji misji PAH na terenie Jemenu.

W Sudanie Południowym, pomimo zawieszenia broni, sytuacja jest nadal 
bardzo niestabilna. 7 milionów Sudańczyków nadal potrzebuje pomocy humanitarnej. Pracownicy PAH, którzy 
specjalizują się w pomocy wodno-sanitarnej, opracowywali też strategie łączenia pomocy w sektorze wodno-sanitarnym 
z pomocą żywieniową i działaniami edukacyjnymi.

W Somalii, gdzie od lat prowadzimy działania wodno-sanitarne, spotkało nas ważne wyróżnienie – w uznaniu 
naszych osiągnieć i profesjonalizmu, jeden z pracowników PAH otrzymał stanowisko współkoordynatora klastra wodno-
sanitarnego.

Niekończący się konflikt zbrojny odcisnął też piętno na wschodzie Ukrainy. Najbardziej narażeni są dzieci i osoby 
starsze mieszkające przy tak zwanej linii kontaktu, bo to tereny bezpośrednio narażone na działania wojenne. Właśnie 
tam koncentrujemy nasze działania. Organizujemy pomoc psychologiczną dla uczniów i osób starszych. Chcemy aby 
nawet w tak trudnych warunkach, mogli poczuć się bezpiecznie. W 2018 roku PAH rozpoczął też współpracę z nowym 
donatorem – UNICEF.

W Iraku, kontynuując pomoc w sektorze wodno-sanitarnym, rozpoczęliśmy udzielanie pomocy pieniężnej tak aby ludzie 
mogli wyremontować domy zniszczone przez działania wojenne. Otrzymaliśmy także dofinansowanie od funduszu 
Madad, a zespół PAH zaczął działać w ramach konsorcjum organizacji humanitarnych.

Rozszerzyliśmy naszą pomoc o tzw. działania DRR (disaster risk reduction). W krajach narażonych na negatywne skutki 
zmian klimatu, takie działania mają ogromne znaczenie bo zapewniają poczucie bezpieczeństwa całym społecznościom 
i pozwalają im rozwijać rolnictwo i lokalną przedsiębiorczość bez negatywnych skutków dla środowiska naturalnego.

Wszystkie te działania były możliwe dzięki naszym donatorom, wsparciu partnerów biznesowych, a przede wszystkim 
hojności polskiego społeczeństwa, które, od początku naszego istnienia, wielokrotnie pokazało, że nie przechodzi 
obojętnie nad cierpieniem drugiego człowieka. Dziękujemy Wam wszystkim z całego serca.

Janina Ochojska i zespół PAH
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WODA  
I GODNE WARUNKI 
SANITARNE

DOSTĘP  
DO ŻYWNOŚCI

SCHRONIENIE 
I POMOC 
NIEŻYWNOŚCIOWA

CO ROBIMY

• wiercenie studni i rehabilitacja infrastruktury
• zakładanie lokalnych komitetów wodnych
• promocja higieny
• dystrybucja zestawów wodno-sanitarnych
• dystrybucja wody z użyciem cystern wodnych
• zarządzanie odpadami

• dystrybucja pomocy żywnościowej
• wsparcie w odbudowaniu rolnictwa i biznesu 

lokalnego
• szkolenia zawodowe

• wsparcie osób mieszkających w obozach dla 
uchodźców

• tymczasowe schronienie
• dystrybucja przedmiotów pierwszej potrzeby 

i moskitier

EDUKACJA • budowanie szkół
• zapewnienie dostępu do infrastruktury  

wodno-sanitarnej w szkołach
• edukacja uczniów w zakresie higieny

OCHRONA • wsparcie psychospołeczne
• pomoc prawna
• przestrzeń przyjazna dzieciom
• bezpieczeństwo beneficjentów
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W 2018 ROKU 
POMOGLIŚMY  

1 194 818 
OSOBOM

BUDŻET PAH W 2018
USD 21 889 945

DŁUGOTERMINOWE DZIAŁANIA PAH  
W 2018 ROKU
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Irak, Jemen

Sudan Południowy, Somalia, Kenia
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POPULACJA: 12 mln
OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY HUMANITARNEJ: 7,5 mln
OSOBY WEWNĘTRZNIE PRZESIEDLONE: 1,9 mln

DZIAŁANIA

Działania pomocowe PAH od 2006 roku.
OBSZAR DZIAŁAŃ: stany Central Equatoria, Eastern Equatoria, 
Jonglei, Unity.
W 2018 roku PAH dotarła z pomocą do 543 345 osób.
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W 2018 roku zespół PAH w Sudanie Południowym koncentrował się na zwiększeniu bezpieczeństwa 
beneficjentów, w szczególności pomocy ofiarom przemocy seksualnej. Koncepcja ochrony bezpieczeństwa 
beneficjentów (ang. protection mainstreaming) a także troska o takie elementy takie jak ochrona środowiska, 
czy dostosowanie pomocy w zależności od płci jest uznawane za elementy szczególnie wyznaczające jakość 
udzielanej pomocy humanitarnej. Nasze działania stały się bardziej kompleksowe i objęły następujące sektory 
– pomoc wodno-sanitarna, pomoc żywnościowa, pomoc w zapewnieniu schronienia, edukacja, bezpieczeństwo 
osób potrzebujących pomocy. Nasi pracownicy, którzy są ekspertami w zakresie pomocy wodno-sanitarnej 
uczestniczyli również w opracowaniu strategii łączenia pomocy w ramach tego sektora z odżywianiem 
osób dotkniętych głodem oraz w działaniach edukacyjnych. Przeprowadziliśmy także przygotowania do 
wprowadzenia pomocy pieniężnej i voucherów (ang. Cash and vouchers assistance). W długoterminowych 
planach misji w Sudanie Południowym planujemy pomoc lokalnych rynków oraz działania w zakresie pomocy 
rozwojowej. Pracownicy PAH zamierzają również wprowadzić innowacje technologiczne takie jak odnawialne 
źródła energii czy nowe technologie produkcji brykietu.

W SUDANIE POŁUDNIOWYM

RODZAJ DZIAŁANIA POMOC OTRZYMAŁO LOKALIZACJA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Dostęp do wody, 
sanitariatów 
i bezpieczeństwo 
higieniczne – pomoc 
natychmiastowa 
i zapobieganie 
dla szczególnie 
narażonych 
społeczności

52592 Jonglei ECHO, fundusze własne

W ramach mobilnych interwencji dostarczyliśmy podstawowe środki 
nieżywnościowe i materiały ułatwiające schronienie najbardziej zagrożonym 
społecznościom uchodźców wewnętrznych adekwatnie do pojawiających się 
potrzeb natychniastowych.

Przygotowanie 
pomocy 
natychmiastowej 
dla społeczności 
dotkniętych kryzysem 
– dostęp do 
wody, sanitariatów 
i bezpieczeństwo 
higieniczne

116877 cały kraj ECHO, wpłaty 
indywidualne

Wyszkoliliśmy lokalnych promotorów higieny, przeprowadziliśmy rewitalizację 
pomp i chlorowanie wody. Przeszkoliliśmy 138 mechaników do naprawy pomp. 
10615 osób otrzymało zestawy do mycia rąk, 19499 środki higieniczne pierwszej 
potrzeby, rozdystrybuowaliśmy 5,5 tysiąca kostek mydła. Przeprowadziliśmy 
szkolenia z zakresu higieny w szkołach, przeprowadziliśmy rehabilitację 
odwiertów studni. Przeszkoliliśmy liderów społecznych i członków klubów higieny. 
Naprawiliśmy 6 spalarni odpadów

Pomoc 
natychmiastowa 
mieszkańcom hrabstwa 
Uror – dostęp do 
wody, sanitariatów 
i bezpieczeństwo 
higieniczne

26452 Uror (Jonglei) OCHA HF

Zapewniliśmy dostęp do czystej wody i sanitariatów dla osób wewnętrznie 
przemieszczonych, przyjmujących wewnętrznych uchodźców i powracających 
do domów – naprawiliśmy lub zrehabilitowaliśmy 24 odwierty, 15 sanitariatów 
do mycia rąk. Rozdaliśmy 2 tys. voucherów na zakup mydła. Naprawiliśmy 
24 latryny. Wykopaliśmy 7 dołów na odpady. Przeszkoliliśmy 30 lokalnych 
promotorów higieny.
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RODZAJ DZIAŁANIA POMOC OTRZYMAŁO LOKALIZACJA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Wsparcie 
mechanizmów 
koordynacyjnych 
klastra WASH, 
zapewnienie 
dostępu do czystej 
wody i materiałów 
szkoleniowych 
dla najbardziej 
narażonych 
społeczności

28086 Bor (Jonglei) GIZ,środki własne

Pomogliśmy najbardziej narażonym na skutki kryzysu uzyskać dostęp do czystej 
wody – wywierciliśmy 7 odwiertów, przeszkoliliśmy 21 członków komitetów 
wodnych. Udrożniliśmy latryny w 2 szkołach, w 3 szkołach założyliśmy biblioteki  
– dostarczyliśmy 390 książek.

Terminowe 
dostarczenie dostępu 
do usług sanitarnych 
i żywnościowych dla 
społeczności z wysoką 
liczbą przypadków 
SAM/MAM na 
terenach konfliktu 
zbrojnego

29002 Pibor w stanie Jonglei OCHA HF

Zrehabilitowaliśmy 4 punkty wodne w centrach terapeutycznych oraz 13 w innych 
lokalizacjach. Wyszkoliliśmy 20 mechaników pomp, 63 członków komitetów 
wodnych. Dostarczyliśmy 1500 zestawów higienicznych dla dziewczynek 
i kobiet, zrehabilitowaliśmy sanitariat do mycia rąk. Wyszkoliliśmy 30 lokalnych 
promotorów higieny.

Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
żywnościowego 
osobom wewnętrznie 
przemieszczonym 
I powracającym

45713 Magwi (stan Wschodnia 
Equatoria) 

GIZ

Rozdaliśmy nasiona i zestawy do hodowli warzyw. Przeszkoliliśmy 2040 rolników,, 
zaopatrzyliśmy ich w zestawy narzędzi do uprawy ziemi. Przeszkoliliśmy  
30 mechaników irygacyjnych i rozdaliśmy 175 pomp i 250 zestawów do irygacji 
dla rolników hodujących warzywa. 40 rolników otrzymało rowery. 45713 osób 
wzięło udział w działaniach nt. promocji higieny. Przeszkoliliśmy 30 promotorów 
higieny. W lokalnych szkołach przeprowadziliśmy 11 szkoleń z promocji higieny, 
zbudowaliśmy 20 sanitariatów do mycia rąk.

Odpowiedź na suszę 
w Sudanie 
Południowym 
(DREAMS) – 
kontynuacja projektu

1500 Koch (Unity) wpłaty indywidualne

Pomoc dla ludzi na terenach dotkniętych klęską suszy – przeszkoliliśmy 314 osób  
w zakresie rybołówstwa, rozprowadziliśmy 250 zestawów do uprawy zboża i hodowli 
warzyw. Przeszkoliliśmy 266 rolników. Założyliśmy 6 szkół dla rolniczych liderów

Stabilizowanie 
źródeł utrzymania 
osób najbardziej 
narażonych na konflikt 
poprzez zapewnienie 
bezpieczeństwa 
żywnościowego.

63309 Wau (stan Western Bahr 
el Ghazal)

GIZ

Rozdystrybuowaliśmy 2600 zestawów narzędzi rolnicznych, 3700 zestawów 
z nasionami, 400 zestawów do rybołówstwa. Założyliśmy 30 szkół upraw. 
Wyszkoliliśmy 20 promotorów higieny i promotorów właściwego odżywiania.  
W instytucjach i lokalnych społecznościach przeprowadziliśmy szkolenie nt. 
właściwego odżywiania, czyszczenia kanistrów do noszenia wody oraz mycia rąk.
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RODZAJ DZIAŁANIA POMOC OTRZYMAŁO LOKALIZACJA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Bezpieczne 
schronienie i produkty 
pierwszej potrzeby

5873 Mayendit, Koch, Leer, 
Uror (Unity)

 OCHA HF

Natychmiastowa pomoc w zakresie schronienia I środków nieżywnościowych  
dla 750 gospodarstw domowych w Yei, 400 w Ibba, 700 w Lobone.  
350 gospodarstw domowych otrzymało zestawy do kuchni.

Bezpieczne 
schronienie i produkty 
pierwszej potrzeby

17021 Kajokeji (stan 
Wschodnia Equatoria)

 OCHA HF

Dostarczyliśmy zestawy środków nieżywnościowych i zestawy zapewniające 
schronienie dla najbardziej narażonych na skutki konfliktu osobom wewnętrznie 
przemieszczonym.

Zapewnienie 
nieżywnościowych 
produktów pierwszej 
potrzeby i materiałów 
do budowy schronień 
schronienia dla 
szczególnie 
narażonych osób 
wewnętrznie 
przemieszczonych. 

34137 cały kraj OCHA HF

Zapewniliśmy pomoc dla osób wewnętrznie przemieszczonych i powracających, 
dostarczyliśmy materiały pierwszej potrzeby – 446 materaców, 7946 moskitier, 
5122 zestawów do gotowania, 6396 pledów, 846 lamp solarnych.

Dostęp do 
nieżywnościowych 
artykułów 
pierwszej potrzeby 
I materiałów do 
budowy schronienia 
dla najbardziej 
narażonych osób 
wewnętrznie 
przesiedlonych 
i społeczności 
powracających 
domów. Pomoc 
udzielona przez 
mobile response

11695 hrabstwa Nyirol, Pibor 
i Uror w stanie Jonglei; 
hrabstwa Morobo 
i Yei w byłym stanie 
Środkowa Ekwatoria; 
hrabstwa Guit, Koch, 
Leer, Mayendit, 
Panyijar w byłym 
stanie Unity; hrabstwa 
Ezo, Nzara, Yambio, 
Tambura, Nagero 
Counties w byłym stanie 
Zachodnia Ekwatoria

OCHA HF

Dostarczyliśmy nieżywnościowe artykuły pierwszej potrzeby – 4667 moskitier, 
1954 zestawów kuchennych, 2967 kocy, 200 lamp solarnych, 1267 wiaderek.
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POPULACJA: 12,3 mln
OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY HUMANITARNEJ: 5 mln
OSOBY WEWNĘTRZNIE PRZESIEDLONE: 1,7 mln

Działania pomocowe PAH od 2011 roku.
OBSZAR DZIAŁAŃ: region South Central.
W 2018 roku PAH dotarła z pomocą do 267 881 osób.

DZIAŁANIA
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W 2018 roku skoncentrowaliśmy się na łączeniu wielofunkcyjnej pomocy finansowej z pomocą wodno-sanitarną 
i żywnościową. Działania naszych pracowników miały na celu połączenie pomocy wodno-sanitarnej ze 
wsparciem lokalnych rynków. Koncentrowaliśmy się także na budowaniu odporności lokalnego społeczeństwa 
na przyszłe klęski humanitarne – np. oczyszczanie systemów irygacyjnych i kanałów będzie ograniczało straty 
związane z powodziami. Rozszerzyliśmy zakres naszej pomocy o region Galgadud. W regionie środkowego 
Shabelle, dzięki pomocy wodno-sanitarnej, dwie wioski w których działa PAH, uzyskały certyfikaty higieniczne 
od rządu somalijskiego. W uznaniu osiągnięć i eksperckiej wiedzy PAH w Somalii, jeden z naszych pracowników 
otrzymał stanowisko współkoordynatora klastra wodno-sanitarnego.

 

RODZAJ DZIAŁANIA POMOC OTRZYMAŁO LOKALIZACJA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Natychmiastowa 
pomoc w zakresie 
dostępu do wody, 
sanitariatów 
i bezpieczeństwa 
higienicznego na 
terenach dotknętych 
suszą

140283 Banaadir, dolna 
i środkowa Shabelle, 
południowo – centralna 
Somalia 

UNICEF, środki własne, 
ToiToi

Rozdystrybuowaliśmy zestawy higieniczne dla 60,320 osób. Zapewniliśmy 
tymczasowy dostęp do bezpiecznej wody – chlorowanie wody, dostęp 
do beczkowozów, vouchery, dopłaty do paliwa i uzdatnianie wody 
w gospodarstwach domowych dla 70, 908 osób. Dotarliśmy do 258,532 osób 
przez sesje promocji higieny przeprowadzone przez 64 promotorów w lokalnych 
społecznościach, centrach żywieniowych, klinikach, szkołach. W obozach 
dla uchodźców wewnętrznych w Kabs i Weydow zbudowaliśmy 560 latryn 
wyposażonych w stacje do mycia rąk. Rehabilitując i konstruując nowe źródła 
wodne, zapewniliśmy dostęp do wody dla 60,000 osób na terenach wiejskich 
i miejskich. Zainstalowaliśmy system paneli słonecznych przy 2 studniach 
w dystrykcie Balcad. Zbudowaliśmy i zrehabilitowaliśmy system wodny  
w 3 szkołach. Wdrożyliśmy system promujący higienę w 7 szkołach. 
Skonstruowaliśmy 33 podwójne latryny w instytucjach publicznych i centrach 
zdrowia. Przeszkoliliśmy 21 komitetów wodno-sanitarnych wśród uchodźców 
wewnętrznych i lokalnej społeczności aby zapewnić wydolność systemu 
zarządzania wodą.

Poprawa warunków 
życia przez 
zapewnienie 
kompleksowego 
dostępu do 
infrastruktury 
wodno-sanitarnej 
w wybranych szkołach, 
klinikach i dla 
lokalnych społeczności

27106 Banaadir, południowo-
centralna Somalia

UNICEF, środki własne

Zrehabilitowaliśmy lub wybudowaliśmy obiekty dostarczające wodę szkołom, 
klinikom i kioskom wodnym. Przeprowadziliśmy zajęcia z promocji higieny. 
Przeszkoliliśmy też komitety wodno-sanitarne, społeczne komitety edukacyjne, 
wsparliśmy zaangażowanie liderów społeczności w zarządzanie systemami 
wodnymi

W SOMALII
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RODZAJ DZIAŁANIA POMOC OTRZYMAŁO LOKALIZACJA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Natychmiastowa 
pomoc w zakresie 
dostępu do wody, 
sanitariatów 
i bezpieczeństwa 
higienicznego oraz 
multi-purpose cash 
dla najbardziej 
narażonych rodzin 

59590 Baanadir, dolna 
i środkowa Shabelle, 
południowo-centralna 
Somalia

ECHO, środki własne, 
Meblik, Noxan, KPRM

Dostęp do wody i rozwój infrastruktury wodnej dla 70,800 osób. 15, 480 osób uzyskało 
dostęp do sanitariatów dostosowanych do płci zarządzanych przez członków lokalnej 
społeczności. Rozdystrybuowaliśmy zestawy higieniczne dla 5,425 wewnętrznie 
przemieszczonych rodzin. Zapewniliśmy 3-miesięczne wsparcie finansowe dla  
2268 wewnętrznych uchodźców. Zrehabilitowaliśmy płytkie studnie w regione Środkowa 
Shabelle przez co 7200 osób uzyskało dostęp do bezpiecznej wody. 575 rodzin 
przemieszczonych przez powódź otrzymało zestawy higieniczne. W 5 wioskach 
położonych przy brzegach rzeki wprowadziliśmy antypowodziowe rozwiązania, które 
zabezpieczyły infrastrukturę 21,240 mieszkańców. Skonstruowaliśmy 215 latryn dla 
15,480 osób, 15 z nich powstało jako cześć programu „cash for work” dla uchodźców 
wewnętrznych. Promotorzy higieny co tydzień dystrybuowali mydło dla 1355 osób. 
6000 rodzin otrzymało zestawy higieniczne.

Zapewnienie 
zrównoważonego 
i odpornego na 
powodze dostępu 
do wody oraz usług 
wodno-sanitarnych 
I higienicznych dla 
najbardziej narażonych 
społeczności.

781 dystrykt Jowhar, 
południowo-centralna 
Somalia

OCHA HF

Zapewniliśmy niezawodny I trwały dostęp do wody oparty na zidentyfikowanych, 
strategicznych punktach wodnych. Zorganizowaliśmy odpowiedni, inkluzywny system 
zarządzania i utrzymania infrastruktury wodnej. Zapewniliśmy zrównoważony 
i trwały dostęp do ekologicznych warunków sanitarnych.

Kompleksowa 
wodno-sanitarna 
i wielosektorowa 
pomoc 
społecznościom na 
terenach dotkniętych 
suszą w południowo-
środkowej Somalii. 

1000000 osób Banaadir, środkowa 
I dolna Shabelle, 
Jowhar, południowo  
– centralna Somalia

ECHO, Noxan, DAP, 
środki własne

Zapewniliśmy natychmiastową pomoc dla społeczności dotkniętych klęską 
żywiołową – 600 rodzin wewnętrznie przemieszczonych przez suszę otrzymało 
pomoc nieżywnościową. Co miesiąc dostarczaliśmy wodę mieszkańcom obozów 
dla wewnętrznie przemieszczonych, przeszkoliliśmy 16 operatorów i techników 
studni, kiosków wodnych, rurociągów i beczkowozów. Wybudowaliśmy  
95 latryn, które służą 950 rodzinom w obozach dla wewnętrznie 
przemieszczonych. Przeszkoliliśmy 8 promotorów higieny działających w lokalnych 
społecznościach. 665 rodzin otrzymało 3-miesięczne wsparcie finansowe na 
zakup podstawowych towarów żywnościowych. 

Zapewnienie 
natychmiastowej 
pomocy żywnościowej 
i wodno-sanitarnej 
dla osób wewnętrznie 
przemieszczonych, 
społeczności lokalnych 
I społeczności 
szczególnie 
narażonych 
w regionach Gego 
i Galgaduud

14822 Adado, Dusamareeb, 
południowo-centralna 
Somalia

Niemieckie Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, 
środki własne

Zapewniliśmy natychmiastową pomoc dla najbardziej narażonych społeczności 
dotkniętych suszą: dostarczyliśmy wodę w 6 obozach dla wewnętrznie 
przemieszczonych w Adado i Dusmareeb. Skonstruowaliśmy 3 krany wodne w obozach 
dla wewnętrznie przemieszczonych, 200 awaryjnych latryn (100 w obozie w Adado, 
20 w obozie w Bahdo, 80 w obozach w Dusmareeb). Rozdystrybuowaliśmy  
400 zestawów higienicznych nowoprzybyłym osobom w obozach. Przeszkoliliśmy 
20 społecznych promotorów higieny w Dusmareeb, którzy przeprowadzili działania 
promocji higieny w obozach dla wewnętrznie przemieszczonych
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POPULACJA: 18,5 mln
OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY  
HUMANITARNEJ: 13,5 mln (w tym 2,7 mln w Turcji)
OSOBY WEWNĘTRZNIE PRZESIEDLONE: 6,5 mln 
OSOBY PRZEMIESZCZONE WEWNĄTRZ SYRII: 6,3 mln

Działania pomocowe PAH od 2013 roku.
OBSZAR DZIAŁAŃ: prowincje Idlib, Hama i Aleppo (Syria), 
prowincja Hatay (Turcja).
W 2018 roku PAH dotarła z pomocą do 324 861 osób.

DZIAŁANIA
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W 2018 r. PAH realizował w Syrii swój największy w historii program pomocy żywnościowej dostarczając co 
miesiąc paczki z żywnością do 15 tys. rodzin. Rozszerzyliśmy oferowaną pomoc o szkolenia zawodowe, pomoc 
finansową potrzebną do rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej a także wsparcie w zakresie produkcji 
rolnej. Zespół PAH stale zwiększał jakość działań wodno-sanitarnych w Syrii, zwracając szczególną uwagę na 
tzw. cross cutting issues czyli równość płci, ochronę środowiska oraz pomoc osobom niepełnosprawnym w ramach 
wszystkich działań związanych z rehabilitacją infrastruktury wodno-sanitarnej. Szczególną uwagę zwrócono 
również na komunikację z lokalnym społeczeństwem, jego aktywną partycypację w planowaniu i realizacji działań 
pomocowych oraz budowaniu zdolności lokalnego społeczeństwa w utrzymaniu odbudowanej infrastruktury 
wodno-sanitarnej po zakończeniu działań przez zespół PAH.

RODZAJ DZIAŁANIA POMOC OTRZYMAŁO LOKALIZACJA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

 Wsparcie wodno-
sanitarne społeczności 
w Idleb i Aleppo

61630 Al Ma’ra, Jisr AshShugur, 
Jabel Saman, Idleb

NCA

Zapewniliśmy bezpieczny i trwały dostęp do wody (25l/dziennie) wystarczającej 
do picia, gotowania, użytku osobistego i domowego. Zapewniliśmy dostęp 
do bezpiecznych sanitariatów odpowiednich dla obu płci, promocji higieny. 
Dostarczyliśmy generatory, naprawiliśmy pompę i panele elektryczne. 
Konserwacja sieci wodnej, cysterny, konstrukcja stacji wodnej, pomieszczenia 
z generatorem i zbiornika naziemnego. Zainstalowaliśmy polietylenowe rury 
używane do przepływu wody.

Dostęp do wody, 
sanitariatów 
i bezpieczeństwo 
higieniczne – pomoc 
natychmiastowa 
w obozach dla 
osób wewnętrznie 
przemieszczonych

34153 Idleb środki własne

Zapewniliśmy dostęp do bezpiecznej wody i sanitariatów ludziom na terenach 
dotkniętych konfliktem. Dostarczyliśmy 25,371 litrów wody chlorowanej do picia 
i użytku domowego za pomocą cystern, miesięcznie usunęliśmy 2,430 metrów 
sześciennych odpadów z terenów obozów, miesięcznie usunęliśmy 2,695,5 litrów 
płynnych odpadów i odprowadziliśmy je do systemu kanalizacji. Zatrudniliśmy  
77 osób do codziennego czyszczenia latryn w 35 obozach.

Dostęp do wody, 
sanitariatów 
i bezpieczeństwo 
higieniczne – pomoc 
na terenach objętych 
konfliktem.

113799 Idleb, Al Ma’ra, 
Saraqeb, Jabal Saman, 
Idleb, Aleppo

NCA

W ramach przekrojowego projektu wodno-sanitarnego mającego na celu 
prewencję chorób, zabezpieczyliśmy dostęp do bezpiecznej wody, właściwą 
strukturę sanitarną i promocję praktyk z zakresu higieny dla 113,799 osób. 
Dotarliśmy do dzieci, pacjentów, klientów i personelu poprzez wsparcie 
w szkołach, szpitalach, klinikach dotkniętych skutkami konfliktu w Syrii. 
Naprawiliśmy 197 toalet w 24 szkołach, wyremontowaliśmy sanitariaty 
(drzwi, krany, umywalki), dostarczyliśmy i zamontowaliśmy 21 zbiorniki wodne 
(pojemność 1000 litrów) oraz generatory prądu, zapewniliśmy śmietniki i spalarnie 
odpadów medycznych, zapewniliśmy 2 traktory dla społeczności, rozdaliśmy 
zestawy higieniczne. Przeprowadziliśmy 280 sesji higienicznych w 24 szkołach. 

W SYRII I TURCJI
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RODZAJ DZIAŁANIA POMOC OTRZYMAŁO LOKALIZACJA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Zapewnienie dostępu 
do wody, sanitariatów 
I bezpieczeństwa 
higienicznego 
biorąc pod uwagę 
potrzeby osób 
niepełnosprawntch 
w obozach 
i nieformalnych 
osadach na terenie 
północnego Idleb

11772 Harim, Idleb OCHA HF

Projekt rozpoczął się na początku listopada 2018 roku. Wdrożenie i dane będą 
raportowane w 2019 roku.

Interwencja 
żywnościowa 
na terenach 
dotkniętych konfliktem 
w prowincjach Idlib 
I Hana

992 Al Maar’a, Idleb GOAL

Zapewniliśmy miesięczne wyżywienie (paczki żywnościowe) dla 992 osób

Podniesienie 
dostępności do 
żywności poprzez 
udział w produkcji 
rolnej dla najbardziej 
narażonych osób 
wewnętrznie 
przemieszczonych, 
członków społeczności 
przyjmującej i osób 
powracających 
w gubernatorstwach 
Idleb I Hama

3500 Kafr Nobol,Mara’t 
Numan, Idleb

FAO

Zrealizowaliśmy projekt pomocy rozwojowej, który zwiększył dostępność do 
żywności dla 3500 osób wewnętrznie przemieszczonych, osób ze społeczności 
przyjmującej oraz osób powracających. Przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu 
produkcji zboża i uprawy warzyw. Po rozpoznaniu potrzeb przeszkoliliśmy  
67 komitetów rolnych z zakresu uprawy rolnej, przechowywania warzyw 
i podstaw marketingu. Komitety dzielą się zdobytą wiedzą z innymi beneficjentami. 
Rozdystrybuowaliśmy zestawy nasion dla przydomowej uprawy warzyw wraz 
z podstawowym szkoleniem. Przeprowadziliśmy rozszerzone szkolenia dla  
120 reprezentantów z zakresu produkcji, przechowywania i podstaw marketingu. 
Cały projekt był monitorowany, na koniec została przeprowadzona ewaluacja.

Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
żywnościowego 
i samodzielności 
dla najbardziej 
narażonych osób 
wewnętrznie 
przemieszczonych 
oraz społeczności 
przyjmujących 
w południowym Idleb 
i północnej Hamie. 

9956 Heish, Kafr Nobul, 
Madiq Castle, Tammana, 
Khan Shaykoun, Idleb

OCHA HF

Osoby wewnętrznie przemieszczone oraz członkowie społeczności przyjmującej 
dotkniętej konfliktem w południowym Idleb i północnej Hamie otrzymali pomoc 
rzeczową lub vouchery gotówkowe na odtworzenie własnej produkcji małorolnej 
oraz wsparcie na przeżycie zimy. Stworzyliśmy okazję do zwiększania dochodów 
wśród rolników, kobiet i młodzieży. Rozdystrybuowaliśmy 1350 voucherów 
na projekty rolnicze. W centrach przystosowanych do potrzeb kobiet i dzieci 
przeszkoliliśmy 2000 beneficjentów z zakresu rolnictwa i produkcji żywego 
inwentarza. Zapewniliśmy małe granty w wys. 150-5000 usd dla 50ciu osób, 
które przedstawiły biznes plan na rozpoczęcie własnej działalności.
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RODZAJ DZIAŁANIA POMOC OTRZYMAŁO LOKALIZACJA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Wsparcie najbardziej 
narażonych osób 
wewnętrznie 
przemieszczonych 
i członków 
społeczności 
przyjmującej 
w gubernatorstwach 
Hama i Idleb 
przez dożywanie 
i zapewnienie pomocy 
żywnościowej

87547 Regiony Al Ma’ra, As-
Suqaylabiyah(Madiq 
Castle), Idleb

WFP, środki własne

Najbardziej narażone osoby otrzymały regularne, comiesięczne wsparcie 
żywnościowe. Miesięcznie dystrybuowaliśmy 14,500 paczek żywnościowych 
zarejestrowanym 72 tysiącom beneficjentów. Rozdystrybuowaliśmy 3624 odżywki 
lecznicze dla niedożywionych dzieci.

Natychmiastowa 
pomoc dla osób 
wewnętrznie 
przemieszczonych 
przybywających do 
Idleb ze wschodniej 
Ghouty

1257 wieś Beyta, Idleb środki własne

Za pomocą cystern wodnych zapewniliśmy wodę dla 1257 osób (300 rodzin). 
Usunęliśmy 90 metrów sześciennych odpadów, rozdaliśmy 50 kosze na odpady. 
Rozdystrybuowaliśmy 300 zastawów higienicznych – podpaski, proszek do 
prania, mydło, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, szampon, płyn do mycia 
naczyń, pieluchy, moskitiery. Rozdaliśmy 300 zestawów pomocy nieżywnościowej 
– materacy, koce, izolatory, narzędzia kuchenne. 

TURCJA

RODZAJ DZIAŁANIA POMOC OTRZYMAŁO LOKALIZACJA ŹRÓDŁO 
FINANSOWANIA

Wsparcie uchodźców 
i członków społeczności 
przyjmującej przez 
zapewnienie środków 
finansowych na edukację, 
we współpracy z tureckim 
Public Education Centre 
(PEC) and Provincial 
directorate of Ministry 
of National Education 
(MONE) 

255 Antakya, Hatay środki własne

202 uczniów otrzymało 100 TL miesięcznie na pokrycie kosztów transportu do szkół. 
267 dzieci (uchodźców syryjskich i członków lokalnej społeczności) wzięło udział 
w nauce języka tureckkiego. Rozdystrybuowaliśmy środki finansowe na szkolenia 
zawodowe.
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POPULACJA: 36 mln
OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY HUMANITARNEJ: 11 mln
OSOBY WEWNĘTRZNIE PRZESIEDLONE: 3 mln

Działania pomocowe PAH od 2016 roku.
OBSZAR DZIAŁAŃ: Mosul, Irbil.
W 2018 roku PAH dotarła z pomocą do 11 645 osób.

DZIAŁANIA



19

RODZAJ DZIAŁANIA POMOC OTRZYMAŁO LOKALIZACJA ŹRÓDŁO 
FINANSOWANIA

Wsparcie społeczności 
przyjmującej, osób 
powracających 
I osób wewnętrznie 
przemieszczonych 
w Iraku

7541 Gubernatorstwa Ninewa 
i Salah-Al.-Din

Madad Fund, środki własne

W ramach projektu wsparcia osób wewnętrznie przemieszczonych, powracających 
oraz społeczności przyjmującej wyremontowaliśmy i oddaliśmy do użytku  
10 publicznych, kompleksowych ujęć infrastruktury sanitarnej oraz  
przeprowadziliśmy szkolenia dla lokalnych organizacji społecznych.

Natychmiastowe 
wsparcie i wsparcie 
socjalne dla najbardziej 
narażonych osób 
w Erbilu i prowincji 
Duhok.

4104 Gubernatorstwa Erbil, 
Dohuk, Sulaymaniyah

fundusze instytucjonalne 
(MSZ RP), wpłaty 
indywidualne

Zapewniiliśmy pomoc dla osób wewnętrznie przesiedlonych i lokalnych społeczności 
– 767 rodzin (4664 osób) otrzymało wsparcie gotówkowe, 200 osób otrzymało 
pomoc prawną, 40 osób otrzymało szkolenie zawodowe, 20 z nich dodatkowo 
wzięło udział w stażach zawodowych.

W 2018 roku rozpoczęliśmy w Iraku dostarczanie pomocy pieniężnej, rehabilitacje systemów wodno-
sanitarnych oraz edukacje o higienie. Dodatkowo, we współpracy z lokalnym partnerem, zaczęliśmy 
udzielać pomocy zawodowej oraz prawnej. Rozszerzyliśmy dostarczanie pomocy o regiony Dohuk i Niniwa. 
Szczególnie w prowincji Niniwa ze stolicą w Mosulu, skala potrzeb humanitarnych jest bardzo duża bo 
niedawno zakończono tam działania militarne przeciwko ISIS. Nasze działania otrzymały dofinansowanie od 
funduszu Madad, a zespół PAH zaczął działać w ramach konsorcjum organizacji humanitarnych. Konsorcja 
łączą doświadczenie i możliwości kilku organizacji pomocowych i stają się coraz bardziej popularną metodą 
finansowania sektora humanitarnego wśród czołowych donorów.

W IRAKU



20

U
kr

ai
ne

, 2
01

9,
 p

ho
to

: K
ar

ol
 G

ry
go

ru
k/

PA
H

POPULACJA: 45 mln 
OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY HUMANITARNEJ: 3,8 mln

Działania pomocowe PAH od 2014 roku.
OBSZAR DZIAŁAŃ: wschodnia Ukraina.
W 2018 roku PAH dotarła z pomocą do 22 589 osób.

DZIAŁANIA
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RODZAJ DZIAŁANIA POMOC OTRZYMAŁO LOKALIZACJA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Interwencja w sektorze 
wodno-sanitarno-
higienicznym

16575 Regiony Nowoajdarski, 
Popasniański, Staniczno-
Ługański, tereny 
kontrolowane przez rząd 
Ukrainy

środki własne, środki 
przekazane przez US 
w ramach odpisu 1% 
podatku

Odnowiliśmy podstawową infrastructurę sanitarną w 10ciu wybranych instytucjach 
publicznych (szkoły, szpitale, domy opieki, wiejskie ambulatoria i centra 
zdrowotne, centra pomocy społecznej, centra pomocy psycho-neurologicznej, itd.). 
Przeprowadziliśmy sesje promocji higieny dla dzieci, nauczycieli, rodziców i osób 
starszych. Rozdystrybuowaliśmy zestawy higieniczne.

Ochrona najbardziej 
narażonych osób na 
terenach objętych 
konfliktem w rejonie 
Doniecka 

597 Donieck, tereny 
kontrolowane przez rząd 
Ukrainy

fundusze instytucjonalne 
(OFDA), środki przekazane 
przez US w ramach odpisu 
1 % podatku

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 też ciepłe posiłki poprzez stołówki i grupy mobilne.

W 2018 roku nadal koncentrowaliśmy nasze działania na wsparciu psychospołecznym oraz pomocy dla 
osób starszych. Rozszerzyliśmy jednak zakres naszych działań – chcieliśmy połączyć pomoc finansową, 
wodno-sanitarną, żywnościową, wsparcie rolnicze z działaniami wzmacniającymi bezpieczeństwo naszych 
beneficjentów w zakresie pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, doradztwa zawodowego oraz 
tworzenia wspólnych miejsc dla lokalnych społeczności. Nasze wsparcie objęło także nowe grupy docelowe 
takie jak młodzież i ich rodzice. Różnorodność działań misji PAH na Ukrainie pozwala skuteczniej pomagać 
najbardziej potrzebującym osobom, które często mają złożone potrzeby. Działaliśmy przede wszystkim na 
obszarze tzw. linii kontaktowej czyli na terenach bezpośrednio narażonych na działania zbrojne. Zespół PAH 
pozyskał też wsparcie od nowego donora – UNICEF.

NA UKRAINIE
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RODZAJ DZIAŁANIA POMOC OTRZYMAŁO LOKALIZACJA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Zapewnienie 
pomocy humanitarnej 
i opieki społecznej 
dla osób wewnętrznie 
przemieszczonych 
oraz członków lokalnej 
społeczności na 
wschodniej Ukrainie. 

3000 Zaporoże i Donieck, tereny 
kontrolowane przez rząd 
Ukrainy

fundusze instytucjonalne 
(MSZ RP), środki 
przekazane przez 
US w ramach odpisu 
1 % podatku, wpłaty 
indywidualne

Rozdystrybuowaliśmy transfery gotówkowe. Kontynuowaliśmy pracę 3 centrów 
Informacji i Integracji dla uchodźców wewnętrznych oraz członków lokalnych 
społeczności Zaporoża, Bachmutu I Awdijiwki i okolicznych terenów wiejskich. 
Zapewniliśmy pomoc prawną, psychologiczną oraz wsparcie socjalne. 
Przeprowadziliśmy sesje doradztwa zawodowego oraz sesje szkoleniowego 
podczas wizyt na terenach wiejskich wzdłuż tzw. linii kontaktowej. W Awdijiiwce 
w świetlicy społecznej przeprowadziliśmy kursy komputerowe oraz internetowe 
szkolenia z poszukiwania zatrudnienia. Zorganizowaliśmy czas wolny dla dzieci.

Ochrona i pomoc 
humanitarna dla 
najbardziej narażonych 
Seniorów, którzy 
mieszkają przy tzw. linii 
kontaktowej 

1998 Donieck i Ługańsk, tereny 
kontrolowane przez rząd 
Ukrainy

OFDA

Dostarczyliśmy natychmmiastową pomoc, wsparcie psychospołeczne. 
Rozdystrybuowaliśmy wsparcie gotówkowe. Usprawniliśmy infrastrukturę sanitarną 
w instytucjach świadczących usługi starszym ludziom. Wsparliśmy uprawy rolnicze 
na małą skalę.

Zapewnienie wsparcia 
psycho-społecznego 
dla dzieci i rodziców/
opiekunów 

419 Donieck, tereny 
kontrolowane przez rząd 
Ukrainy

UNICEF, środki własne, 
środki przekazane przez  
US w ramach odpisu  
1 % podatku

Zapewniliśmy psychospołeczne wsparcie dla dzieci, rodziców i opiekunów. 
Zorganizowaliśmy konsultacje psychologiczne dla 385 nastolatków oraz działania 
mające na celu zwiększenie świadomości na różne tematy, m.in. przemoc seksualna 
i jak z nią walczyć. Założyliśmy Zespoły Inicjatyw Społecznych, które wspierają 
dzieci i zaangażowanie społeczne. Stworzyliśmy mobilne zespoły wsparcia, które 
zapewniają wsparcie psychologiczne na trudno dostępnych terenach objętych 
konfliktem zbrojnym.
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OUR WORK 

POPULACJA: 47,6 mln 
OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY HUMANITARNEJ: 5,6 mln

Działania pomocowe PAH od 2018 roku.
OBSZAR DZIAŁAŃ: Machakos, Kitui, Mwingi.
W 2018 roku PAH dotarła z pomocą do 5 670 osób.

DZIAŁANIA
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RODZAJ DZIAŁANIA POMOC OTRZYMAŁO LOKALIZACJA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Poprawa warunków 
życia przez 
przyjazne środowisku 
programy rozwojowe 
w południowej Kenii.

5670 hrabstwa Machakos, 
Makueni, Kitui 

wpłaty indywidualne, 
fundusze instytucjonalne 
(MSZ)

Zapewniliśmy dostęp do wody i szkolenie z higieny dla 2 szkół i członków  
2 kooperatyw rolniczych. Zorganizowaliśmy szkolenia i warsztaty dla 3 kooperatyw 
rolniczych z zakresu umiejętności koniecznych do ochrony źródeł wodnych i gleby 
przed negatywnym skutkami zmian klimatu. 4 kooperatywy rolnicze wzięły udział 
w szkoleniach i wizytach szkoleniowych z zakresu komercyjnego wykorzystania 
źródeł wody i rolnictwa przynoszącego zysk. Lokalne NGO uczestniczyło 
w specjalistycznym szkoleniu zapobiegania skutkom katastrof naturalnych i zmian 
klimatycznych przez szkolenia z zakresu higieny.

Kenia jest pierwszym krajem, gdzie PAH realizuje kompleksowe działania DRR (ang. Disaster risk reduction) 
w ramach pomocy rozwojowej. Zwiększyliśmy świadomość jak skutecznie przeciwdziałać negatywnym zmianom 
klimatu na poziomie lokalnej społeczności jak i administracji publicznej. Zapewniliśmy także dostęp do wody 
i pomogliśmy w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Dzięki tym działaniom, mieszkańcy hrabstw Makueni, 
Machakos i Kitui mogli, dbając o środowisko, podnieść jakość życia.

W KENII
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DZIAŁANIA
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Sytuacja mniejszości etnicznej Rohingnya z Birmy, która szukała schronienia w sąsiednim Bangladeszu, była 
często dramatyczna. PAH zorganizowała wsparcie dla uchodźców w obozie w Cox’s Bazar. Przeprowadziliśmy 
dystrybucję paczek żywnościowych i nieżywnościowych przedmiotów pierwszej potrzeby. 

W DŻIBUTI

RODZAJ DZIAŁANIA POMOC OTRZYMAŁO LOKALIZACJA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Rozpoznanie 
potrzeb wśród 
jemeńskich 
uchodźców 
w Dżibuti

Pomoc rozpoczęliśmy 
w 2019

obóz Markazi w Obock środki własne  
(w tym Klub PAH oraz 
wpłaty indywidualne)

W dniach 13-28 grudnia 2018 przeprowadziliśmy rozpoznanie potrzeb wśród 
jemeńskich uchodźców w obozach Markazi w Obock 

RODZAJ DZIAŁANIA POMOC OTRZYMAŁO LOKALIZACJA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Pomoc dla 
uchodźców 
Rohingya 
z Birmy w obozach 
w Bangladeszu 
zniszczonych przez 
powodzie i osunięcia 
ziemi

1600 Cox’s Bazar środki własne  
(w tym Klub PAH oraz 
wpłaty indywidualne)

 Zapewniliśmy pomoc z zakresu dostępu do żywności i nieżywnościowych środków 
pierwszej potrzeby. Trzykrotnie rozdystrybuowaliśmy materiały do wzmocnienia 
schronień – tarpoliny, liny, płaszcze przeciwdeszczowe, latarki solarne, oraz paczki 
żywnościowe (ryż, soczewica, olej, cukier, sól i inne) na 30 dni dla 800 rodzin. 

W 2018 roku, w związku z coraz większą skalą kryzysu w Jemenie, PAH rozpoczęła natychmiastowe działania na 
rzecz Jemeńczyków. Zaczęliśmy w Dżibuti – kraju prowadzącym politykę otwartych drzwi dla uchodźców z Jemenu. 
Rozpoczęliśmy analizę potrzeb i nawiązaliśmy współpracę z lokalnym partnerem z którym wprowadziliśmy w życie 
pierwszy kompleksowy projekt wspierający Jemeńczyków w obozach w Markazi w Obock. W tym samym czasie 
złożyliśmy dokumenty potrzebne do rejestracji misji na terenie Jemenu.

W BANGLADESZU
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Program dożywiania dzieci w Polsce Pajacyk działa od 1998 roku. 
Obszar działań: cała Polska
W roku szkolnym 2017/2018 (2 semestr) PAH dotarła do 1736 dzieci.
W roku szkolnym 2018/2019 (1 semestr) PAH dotarła do 1537 dzieci. 
W okresie wakacyjnym PAH dotarła do 843 dzieci.

DZIAŁANIA
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RODZAJ 
DZIAŁANIA

ZASIĘG  
DZIAŁANIA

LOKALIZACJA ŹRÓDŁO 
FINANSOWANIA

Pajacyk nabór 
na rok szkolny 
2017/2018  
(drugie półrocze,  
od stycznia 2018 
do czerwca 
2018)

Sfinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlicach. 
Beneficjentami programu są dzieci i młodzież wymagający 
wsparcia w zakresie dożywiania, pochodzący z środowisk 
defaworyzowanych, żyjących w ubóstwie, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

cała Polska Wydawnictwo 
Altenberg,  
DHL Global 
Forwarding  
sp. z o.o., Bank 
Zachodni BZ WBK

Pajacyk nabór 
na rok szkolny 
2018/2019 
(pierwsze  
półrocze od 
września do 
grudnia)

Sfinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlicach. 
Beneficjentami programu są dzieci i młodzież wymagający 
wsparcia w zakresie dożywiania, pochodzący z środowisk 
defaworyzowanych, żyjących w ubóstwie, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

cała Polska Wydawnictwo 
Altenberg

Pajacyk  
w Wakacje  
2018

W ramach projektu sfinansowano posiłki dzieciom i młodzieży 
uczęszczających do placówek wsparcia dziennego w okresie 
wakacji letnich. 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.

cała Polska Zakłady 
Tłuszczowe 
„Bielmar”  
Sp. z o.o., 
International Paper 
Company, Sodexo, 
NCAB Group

Pajacykowa 
Sieć Pomocowa 
2017/2018 
(drugie półrocze 
od stycznia do 
czerwca 2018)

Pajacykowa Sieć Pomocowa, to program regrantingowy, który 
powstał z potrzeby docierania do najbardziej potrzebujących 
dzieci, których szkoły nie są na tyle aktywne aby samodzielnie 
postarać się o środki na dożywianie. PAH rekrutuje organizacje 
działające lokalnie z terenów najbardziej zagrożonych 
ubóstwem i przekazuje im środki finansowe na prowadzenie 
dożywiania w regionie. W edycji 2017/2018 udział wzięło 
8 organizacji, które objeły programem 52 szkoły, łącznie 
finansując posiłki dla 581 dzieci.  

cała Polska wpłaty 
indywidualne

Pajacykowa 
Sieć Pomocowa 
2018/2019 
(pierwsze 
półrocze od od 
września do 
grudnia 2018)

Sfinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlicach. 
Beneficjentami programu są dzieci i młodzież wymagający 
wsparcia w zakresie dożywiania. W edycji 2017/2018 
udział wzięło 8 organizacji, które objeły programem 8 szkoły, 
łącznie finansując posiłki dla 574 dzieci. 

cała Polska Audiofon, Auchan, 
BP, DHL Global 
Forwarding, 
NCAB Group, 
BZ WBK, wpłaty 
indywidualne

Celem programu Pajacyk jest dożywianie dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program przeznaczony 
jest dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, które z różnych przyczyn nie są objęte wsparciem Ośrodków Pomocy 
Społecznej w zakresie dożywiania a takiego wsparcia potrzebują. Beneficjentami Programu są dzieci i młodzież (od 
6 do 15 roku życia) zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, 
niepełnosprawności lub innych przyczyn oraz organizacje pozarządowe z nimi pracujące. Pajacyk finansuje 
posiłki dla dzieci uczęszczających do szkoły lub świetlicy. W ramach finansowania uznawane są koszty: zakupu 
produktów żywnościowych – w przypadku, gdy Placówka posiada własną kuchnię i samodzielnie przygotowuje 
posiłki, zakupu gotowych posiłków – w przypadku, gdy Placówka nie ma kuchni i zapewnia dzieciom posiłek 
w formie cateringu. Program Pajacyk ma trzy odsłony: program podstawowy skierowany do szkół i świetlic, program 
wakacyjny, skierowany do placówek wsparcia dziennego oraz program regrantingowy skierowany do organizacji 
pozarządowych tzw. Pajacykowa Sieć Pomocowa.

W POLSCE
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Kampanie społeczne i edukacyjne
Zgodnie naszą misją nie tylko udzielamy pomocy humanitarnej, lecz także promujemy wartości humanitarne. Cel 
ten realizujemy tworząc materiały edukacyjne, współpracując bezpośrednio z nauczycielami i szkołami, prowadząc 
kampanie społeczne i informacyjne oraz mobilizując społeczeństwo polskie do solidarnego pomagania.

Współpraca ze szkołami przede wszystkim koncentruje się na tworzeniu angażujących i merytorycznych materiałów 
edukacyjnych – w 2018 roku m.in. stworzyliśmy pakiety plakatów o tematyce dostępu do wody, quizy i scenariusze. 
Kontynuowaliśmy także edukację poprzez gry planszowe, które prowadzone były w szkołach przez naszych 
wolontariuszy-edukatorów. Nasze gry cieszyły się też dużą popularnością na letnich festiwalach.

W Kampanię „Niosę pomoc” zaangażowaliśmy kilkaset szkół w całej Polsce – zachęcając do edukowania w oparciu 
o nasze materiały oraz angażowanie się w mądre i solidarne pomaganie – m.in. poprzez akcję Zamiast Kwiatka 
Niosę Pomoc. Dla nauczycieli z doświadczeniem w edukacji globalnej zorganizowaliśmy drugą edycję intensywnego 
szkolenia Summer PAH Academy. Z 15tką szkół współpracowaliśmy regularnie przez rok, szkoląc nauczycieli i uczniów, 
organizując warsztaty i wspierając w organizowaniu akcji szkolnych w ramach programu edukacyjnego Szkoła 
Humanitarna. Rozpoczęliśmy 5ty rok współpracy z Pozytywną Szkołą Podstawową w Gdańsku, gdzie wprowadzamy 
program edukacji globalnej angażując całą społeczność szkolną.

KAMPANIA OPIS DZIAŁANIA ODBIORCY

Ratujmy ludzi 
z Jemenu

W ramach kampanii powstał spot z celebrytami oraz 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. 

społeczeństwo 
polskie

Daj znak 
wodny

W ramach kampanii została przeprowadzone działanie z okazji Światowego 
Dnia Wody. Użytkownicy sieci społecznościowych zostali zaangażowani poprzez 
prowadzoną komunikację oraz możliwość wyrażenia swojej solidarności poprez 
użycie dedykowanej ramki do zdjęcia profilowego. Naklejki na lustra zostały 
zamontowane w toaletach w warszawskich centrach handlowych.

społeczeństwo 
polskie

Światowy 
Dzień 
Pomocy 
Humanitarnej

Kampania z okazji Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej, składała się na 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.

społeczeństwo 
polskie

The 
Incredlible 
Ordinary

Zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w międzynardowej kampanii WFP z okazji 
Światowego Dnia Walki z Głodem jako polski partner. W ramach kampanii powstał 
pop-up shop, w którym były prezentowane produkty oraz human stories.  
Na kampanię składa się też seria materiałów wideo-human stories.

społeczeństwo 
polskie

Świąteczny 
Stół Pajacyka

Kampania została przeprowadzona w ramach promocji wydarzenia Świąteczny 
Stół Pajacyka - jednodniowej akcji charytatywnej, która polega na zaangażowaniu 
restauratorów i klientów. W jednym wybranym dniu na początku grudnia lokale, 
które biorą udział w akcji przekazują 10% swojego utargu na rzecz programu 
Pajacyk. Promocja działa dwutorowo - z jednej strony poprzez zachęcanie 
restauratorów do udziału, z drugiej zaś poprzez zapraszanie klientów do jedzenia 
posiłków w wybranym dniu. 

społeczeństwo 
polskie

Kampania 
1%

W ramach kampanii 1% zostały przeprowadzone poniższe działania: kampania 
digitalowa kierująca do dedykowanego landing page: http://www.pah.org.
pl/1procent-na-PAH/, kampania poprzez kanały własne PAH - stronę www, 
działania płatne oraz bezpłatne na SM, wysyłkę mailingu bezadresowego (3 tury, 
4 miasta Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk), wysyłkę mailngu papierowego do 
darczyńców (1 tura), wysyłkę newsletterów do darczyńców.

społeczeństwo 
polskie
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RODZAJ DZIAŁANIA ZASIĘG DZIAŁANIA LOKALIZACJA ŹRÓDŁO 
FINANSOWANIA

Szkoła Humanitarna 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. 

Polska (woj. 
kujawsko - 
pomorskie, 
warmińsko 
- mazurskie, 
pomorskie, 
łódzkie, 
wielkopolskie, 
śląskie, 
małopolskie)

wpłaty indywidualne, 
darczyńcy biznesowi 
(Early Stage, Oknoplast)

Program edukcaji 
globalnej w Pozytywnej 
Szkole Podstawowej

Stała, wielopoziomowa współpraca 
z Pozytywną Szkołą Podstawową 
polegająca na wprowadzeniu edukacji 
globalej jako integralnego elementu 
nauczania i wychowania, obejmująca 
szkolenie kadry, warsztaty dla uczniów 
i uczennic, zajęcia pozalekcyjne, warsztaty 
z rodzicami oraz tworzenie materiałów 
edukacyjnych. 

Gdańsk miasto Gdańsk

Globalnie w Bibliotekach 2 edycje ogólnopolskiego programu dla 
bibliotek - pierwsza w temacie krytycznego 
myślenia w edukacji globalnej, druga 
- o głodzie jako globalnym wyzwaniu. 
Biblioteki realizują działania (spotkania, 
warsztaty, gry) w oparciu o materiały PAH. 

Polska wpłaty indywidualne

Kampania „Niosę 
Pomoc” 

Ogólnopolski program dla szkół 
obejmujący 5 akcji: Zróbmy Pokój, 
Studnia dla Południa, Świat bez Głodu, 
Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc oraz 
Akcja (Krytyczna) Edukacja. Placówki 
w ramachw współpracy, prowadzą zajęcia 
w oparciu materiały edukacyjne PAH oraz 
realizują działania świadomościowe oraz 
zbiórkowe. Kampania wspierana jest za 
pomocą regularnych webinarów. 

Polska wpłaty indywidualne

Wodna Dystrybucja 
Kanałami Wiedzy

Stworzenie zestawu materiałów 
edukacyjnych oraz seria warsztatów na 
temat dostępu do wody w krajach objętych 
kryzysami humanitarnymi 

 Toruń Gmina miasta Toruń

GLEN - Global Learning 
and Education Network 

Roczny cykl edukacyjnych dla osób 
zainteresowanych edukacją globalną 
obejmujy 2 międzynarodowe szkolenia, 
3 miesieczne staże w krajach 
Południa, seminarium podsumowujące 
i wolontariacką działalność edukacyjną. 

Polska, Ghana, 
Uganda, Zambia, 
Malawi, Gambia

wpłaty indywidualne

Woda jest ważna - 
działania edukacyjne 
Polskiej Akcji 
Humanitarnej

Przeprowadzenie działań edukacyjnych 
uświadamiających znaczenie dostępu 
do wody na świecie mieszkankom oraz 
mieszkańcom Krakowa oraz uczniom 
i uczennicom w wybranych szkołach 
Krakowa i Małopolski.

Kraków, 
Owczary, Liszki, 
Iwanowice, Wola 
Zachariaszowska

Małopolski Urząd 
Marszałkowski, wpłaty 
indywidualne
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Źródła finansowania

DONATORZY INSTYTUCJONALNI

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej  
i Ochrony Ludności (ECHO)

9 100 038,00

Dotacje ONZ – DUN 6 208 846,27

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 6 048 508,30

Norwegian Church Aid (NCA) 3 621 321,08

UNICEF 3 178 560,58

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) 3 127 089,42

The Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA) 1 924 380,48

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 488 661,57

Arche Nova 390 638,62

Komisja Europejska – EU MADAD 334 163,12

Międzynarodowa Organizacja ds.. Migracji (IOM) 272 179,68

GOAL 151 560,22

FAO (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION ) 114 011,00

Zespół szkół – Dotacja od samorządu gminy Kokoszki 97 658,12

OXFAM 45 768,29

Ambasada Holandii 13 935,96

Gmina miasta Toruń UM.NR14/NGO/2018 9 100,00

Urząd Marszałkowski IXA/650/EK/14 8 500,00

RAZEM 35 134 920,71
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DARCZYŃCY KORPORACYJNI

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAH (SPPAH) 581 248,86

WYDAWNICTWO ALTENBERG  420 908,00 

FUTURO FINANCE  135 000,00 

DHL 127 388,00

WPŁATY OD FIRM – ŚWIĄTECZNY STÓŁ PAJACYK 93 554,70

JOP-SZAFRAŃSKI MICHAŁ GABRIELA 88 971,10

NOXAN 80 000,00

MEBLIK SP. Z O.O. (umowa TAK, rozliczenie TAKl 80 000,00

ELECTROLUX POLAND SP. Z O.O. 50 000,00

NCAB GROUP POLSKA SP.Z O.O. 50 000,00

SODEXO 49 771,00

LOYALTY PARTNER POLSKA 39 844,80

FUNDACJA MARATON WARSZAWSKI 31 269,80

WPŁATY FIRM WG.UMÓW BEZ ROZLICZEŃ 14 009,60

BP POLSKA 13 173,00

NESTLE POLSKA S.A. 7 325,00

WPŁATY PIENIĘŻNE FIRMY BEZ UMÓW I BEZ ROZLICZEŃ 6 548,43

SIGNUM BIURO AKTUARIALNE SP. Z O.O. 6 000,00

PRYZMAT SP. Z O.O 5 000,00

OGÓLNOPOLSKI PANEL BADAWCZY 3 004,76

NORSTAT POLSKA SP. Z O.O. 1 880,00

BILLBIRD SP. AKCYJNA 1 865,16

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 1 000,00

P4 768,00

IMAS INTERNATIONAL SP. Z O.O. 250,00

RAZEM 1 888 780,21
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DARCZYŃCY INDYWIDUALNI

darczyńcy indywidualni 11 285 302,78

1 procent 1 506 059,71

KLUB PAH SOS 883 234,85

zbiórki publiczne 73 109,83

szkoły 136 824,76

RAZEM 13 884 531,93

DAROWIZNY RZECZOWE

WFP 30 767 369, 69

FAO 133 345,05

UNICEF 485 716,12

GOAL 138 731,05

darowizny rzeczowe 14 538,12

darowziny usług 14 246,26

RAZEM 31 553 946,29
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KLUB PAH SOS
883 234,85 PLN

1 PROCENT
1 506 059,71 PLN

Kontrole i audyty
PAH regularnie poddaje się kontrolom i audytom. Rok 2018 został podsumowany niezależnym audytem rocznego 
sprawozdania finansowego (przeprowadzony przez kancelarię Moore & Stephens). W ciągu roku kolejni audytorzy 
zewnętrzni kontrolowali wydatkowanie środków finansowych pochodzących od donatorów instytucjonalnych i/lub 
zastosowanie systemu kontroli wewnętrznej na różnych poziomach funkcjonowania fundacji (dot.: USAID, OCHA, 
UNICEF, UNDP, GIZ, NCA, ECHO). We wrześniu sfinalizowaliśmy złożony proces audytu finansowego i instytucjo-
nalnego, zleconego przez ECHO.

44%

39%

14%
3%

darczyńcy 
indywidualni

donatorzy 
instytucjonalni

darczyńcy 
korporacyjni  
(w tym darowizny 
rzeczowe)

wkady rzeczowe donatorów 
instytucjonalnych
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KRAJ PROJEKT PLN

Syria DOSTĘP DO ŻYWNOŚCI – Food, nutrition and livelihood assistance 29 999 929,91

Sudan 
Południowy

WODA I BEZPIECZEŃSTWO – Emergency WASH 
preparedness and response

4 697 675,00

Somalia „POMOC NATYCHMIASTOWA – Emergency WASH support 
for drought affected communities”

 4 356 688, 89

Sudan 
Południowy

„DOSTĘP DO ŻYWNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE – 
Stabilising the livelihoods of returnees, IDPs and the local population”

3 611 052,42

Somalia „POMOC NATYCHMIASTOWA – Integrated emergency 
WASH and MPC response”

 2 762 563,72

Syria „WODA I BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE – Integrated WASH 
humanitarian Assistance”

2 548 907,32

Syria DOSTĘP DO ŻYWNOŚCI – Support to vulnerable IDPs and 
host community through supplementary feeding and general 
food assistance

2 124 039,25

Sudan 
Południowy

„DOSTĘP DO ŻYWNOŚCI – Stabilizing the livelihoods of most 
vulnerable populations through Food Security Livelihood response”

2 536 805,17

Działalność statutowa ogólna – koszty administracyjne 2 097 506,43

Ukraina OCHRONA LUDNOŚCI CYWILNEJ – Providing Humanitarian 
Help and Social Protection for IDPs and Local Community 

1 628 510,63

Sudan 
Południowy

„DOSTĘP DO ŻYWNOŚCI – Emergency WASH Preparedness 
and Response”

1 595 182,89

Ukraina POMOC NATYCHMIASTOWA – meeting Acute Needs through 
Protection 

1 560 985,16

Syria POMOC HUMANITARNA 1 307 729,62

Irak POMOC NATYCHMIASTOWA – Emergency assistance and 
subsidiary social assistance for the most vulnerable persons 

1 262 030,56

Syria „WODA I BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE – Integrated WASH 
humanitarian Assistance”

1 230 798,44

Syria „DOSTĘP DO ŻYWNOŚCI – Food security and livelihood 
support to the most vulnerable IDPs and host communities”

1 169 088,92

Syria „DOSTĘP DO ŻYWNOŚCI – Support to vulnerable IDPs 
and host community members through blanket supplementary 
feeding and general food assistance”

1 134 112,23

POMOC HUMANITARNA 1 031 894,94

Somalia WODA I BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE – Comprehensive 
WASH and multisectoral Emergency Response 

931 255,02

Podział kosztów według projektów
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KRAJ PROJEKT PLN

Sudan 
Południowy

„POMOC NATYCHMIASTOWA – Provision of life-sustaining 
Non-food items and life-saving emergency shelter materials 
through mobile response”

867 648,56

Syria „WODA I BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE – Complementary 
WASH Emergency Response to IDP Camps and Self Settlements”

830 177,06

Sudan 
Południowy

„DOSTĘP DO ŻYWNOŚCI, WODA I BEZPIECZEŃSTWO 
SANITARNE – Provision of equitable and integrated 
WASH’NUT services”

811 824,34

Kenia „POMOC ROZWOJOWA – Livelihoods improvements through 
integrated and environmental friendly employment development”

776 208,15

Pajacyk DOSTĘP DO ŻYWNOŚCI – Program dożywiania dzieci 
w Polsce Pajacyk (2017,2018)

733 587,28

Ukraina „OCHRONA LUDNOŚCI CYWILNEJ – Psycho-Social Support 
to Children and Parents/Caregivers”

636 389,49

Sudan 
Południowy

„WODA I BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE – Enhancing 
WASH Cluster coordination and access to safe water”

592 942,10

Somalia DOSTĘP DO ŻYWNOŚCI, WODA I BEZPIECZEŃSTWO 
SANITARNE – Provision of emergency and sustainable food 
and WASH services to IDPs, host communities and vulnerable 
populations

472 580,04

Irak koszty pozaprojektowe 441 142,80

Ukraina „OCHRONA LUDNOŚCI CYWILNEJ – Psycho-Social Support 
to Children and Parents/Caregivers”

421 725,93

Pajacyk Pajacyk Sieć Pomocowa 400 000,00

Syria „WODA I BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE – Integrated 
Emergency WASH Response to IDPs”

399 517,95

Klub PAH SOS 391 458,37

PROJEKT WODNO-SANITARNY 383 404,63

Ukraina „POMOC NATYCHMIASTOWA – Water, Sanitation and 
Hygiene intervention”

370 546,77

Irak – Madad „WODA I BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE – Supporting 
resilience for host communities, returnees and internally 
displaced persons (IDPs)”

341 195,94

Sudan 
Południowy

„POMOC NATYCHMIASTOWA – Emergency Shelter and 
NFI support to vulnerable conflict-affected internally displaced 
communities”

311 215,50

wszystkie projekty, których kwoty nie przekroczyły 300 tys. PLN 4 446 462,59

RAZEM 82 956 232,46
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Informacje o zatrudnieniu

Zatrudnieni (według prawa polskiego i miejscowego): Stan na 31.12.2018

Pracownicy zatrudnieni wg polskiego prawa w biurach w Polsce 
 (Warszawa, Kraków, Toruń)

68

Pracownicy zatrudnieni wg polskiego prawa na misjach 9

Pracownicy zatrudnieni wg prawa miejscowego na misji w Sudanie Południowym 75

Pracownicy zatrudnieni wg prawa miejscowego na misji w Syrii 69

Pracownicy zatrudnieni wg prawa miejscowego na misji w Turcji 13

Pracownicy zatrudnieni wg prawa miejscowego na misji na Ukrainie 25

Pracownicy zatrudnieni wg prawa miejscowego na misji w Somalii 25

Pracownicy zatrudnieni wg prawa miejscowego na misji w Iraku 17

RAZEM 301

Wynagrodzenia:

Wynagrodzenia brutto pracowników 4 609 581,74 zł 

wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło 19 548,00 zł

wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 87 421,07 zł

RAZEM 4 716 550,81 ZŁ

Pracownicy PAH w roku 2018 nie otrzymali premii.

Średnie roczne zatrudnienie pracowników wg prawa polskiego: 73,8, w tym 71,2 etatów.

Łączna liczba zatrudnionych wg prawa polskiego w dniu 31.12.2018 r. to 77 osoby, w tym: Ekspert - 4,  
Dyrektor –  4, Kierownik – 15, Audytor – 1, Kontroler – 1, Reprezentant – 0, Koordynator – 26, Specjalista – 14,  
Księgowy – 4, Asystent – 4, Sekretarz – 1, Pracownik administracyjny – 3.
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Struktura organizacji

Zarząd
Komisja  

Rewizyjna

Janina Ochojska
Grzegorz Gruca

Sylvie Prokopowicz
Maciej Bagiński

Katarzyna Górska

Koordynator
MEAL

Ekspert  
Programowy

Audytor  
Wewnętrzny

Ekspert ds. Współpracy  
z Darczyńcami

Compliance  
Officer

Dział Pomocy  
Humanitarnej
i Rozwojowej

Dział Komunikacji,  
Edukacji i Współpracy  

z Darczyńcami

Dział  
Finansowy

Dział  
Operacyjny

Zespół  
Programowy

Zespół Pomocy  
Natychmiastowej

Zespół Misji

Program 
Dożywiania 

dzieci w Polsce 
„Pajacyk”

Zespół  
Komunikacji

Zespół  
Edukacji

Zespół  
Współpracy  

z Darczyńcami  
Indywidualnymi

Zespół  
Współpracy  
z Donorami  

Instytucjonalnymi

Zespół HR
Zespół  

Logistyki  
i Administracji

Zespół IT Sekretariat

Zespół  
Księgowości

Zespół  
Finansowy

Biuro  
w Krakowie

Biuro  
w Toruniu

Henryk Wujec
Dariusz Płatek
Paulina Pilch

Rada Fundacji

Janina Ochojska
Włodzimierz Sarna

Misja  
w Sudanie  

Południowym

Misja  
w Somalii

Misja  
w Syrii i Turcji

Misja  
w Iraku

Misja  
na Ukrainie
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Informacje finansowe
Przychody z działalności statutowej

01.01-31.12.2017r. 2018

wpłaty określone statutem 70 980 870,66

inne przychody określone statutem 0,00

RAZEM 70 980 870,66
       
       

Przychody z działalności statutowej – struktura wg źródeł finansowania

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017

Ambasady obcych rządów 13 935,96 83 770,27

Darowizny rzeczowe 31 539 700,56 20 875 337,81

Darowizny usług 14 246,99 1 750,00

Dotacje od instytucji państwowych polskich 3 615 750,99 3 351 982,63

Dotacje od instytucji samorządowych polskich 115 258,12 70 184,54

Instytucje rządowe zagraniczne 0,00 0,00

Nawiązki komornicze 0,00 0,00

NGO – polskie 0,00 76 049,25

NGO – zagraniczne 4 209 288,21 10 014 564,93

Organizacja rządowa zagraniczna 6 048 508,30 507 037,39

Organizacje EU 9 434 201,31 11 997 227,55

Organizacje międzyrządowe 272 179,68 461 325,79

Organizacje UN 9 501 418,25 9 164 897,66

Wpłaty 1% 1 506 059,71 1 529 697,18

Wpłaty od osób prywatnych i prawnych 14 268 872,39 11 526 346,27

Zagraniczne Agencje Rządowe 1 924 380,48 1 320 699,39

Finansowanie z uzyskanych odsetek bankowych

RAZEM 82 463 800,22 70 980 870,66
       
       
       

Inne przychody finansowe

01.01-31.12.2018r. 01.01-31.12.2017r. 

Środki pieniężne 52 012,97 145 019,42

odsetki 8 834,08 145 019,42

przyrost wartości rynkowej 43 178,89

Pozostałe, w tym: 1 399,65 0,00

odwrócenie odpisów aktualizujących odsetki od należności 0,00 0,00

nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w tym: 0,00 0,00

- dodatnie różnice kursowe zrealizowane z br 0,00 0,00

- 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: 1 399,65 0,00

RAZEM 53 412,62 145 019,42
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FUNDUSZE WŁASNE FUNDACJI

na dzień 
31.12.2018r.

10 762 655,88

Fundusz statutowy 1500
wniesiony w równych częścicch przez 

fundatorów
Wynik finansowy 1 403 630,09

Zysk z lat ubiegłych 12 164 785,97
RAZEM 10 762 655,88

             
 
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE          
             

Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
stan na 31.12.2018 stan na 31.12.2017

Krótkoterminowe 25 081 140,65 16 954 280,94

umowy darowizny 264 907,40 492 907,40
umowy dotacji 24 724 982,91 16 360 968,08

pozostałe 91 250,34 100 405,46
RAZEM 25 081 140,65 16 954 280,94

      

Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe – umowy dotacji
stan na 31.12.2018 stan na 31.12.2017

Projekty realizowane w Sudanie Płd. 4 230 030,99 5 059 217,05
Projekty realizowane w Syrii 5 700 577,87 6 251 066,25

Projekty realizowane na Ukrainie 3 761 166,92 1 502 609,01
Projekty realizowane w Somalii 8 598 779,46 3 499 258,77

Projekt Edukacyjny 0,00 0,00
Projekty realizowane w Iraku 2 336 246,63 0,00

Pozostałe projekty 98 181,04 48 817,00
RAZEM 24 724 982,91 16 360 968,08

          

Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe – umowy darowizny
stan na 31.12.2018 stan na 31.12.2017

Projekty realizowane w Syrii 0 0
Projekty realizowane w Somalii 60 000 100 000,00

Projekty realizowane w Polsce i na świecie 68 907,40 71 907,40
Projekty realizowane wSudanie Płd. 136 000,00 321 000,00

Projekty realizowane na Ukrainie 0 0,00
RAZEM 264 907,40 492 907,40

             

Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe – pozostałe
Stan na 31.12.2018 Stan na 31.12.2017

Rezerwa na badanie przez biegłego rewidenta 27000 27 000
Projekty realizowane we współpracą  

ze Szkołą Podstawową w Kokoszkach w ramach 
programu Edukacji Globalnej

21 747,34 73 405 46

Umowa darowizny samochodu Toyota Avensis  
UM. DAROW. 15/03/2018

42 503,00

RAZEM 91 250,34 100 405,46
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KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH

Koszty realizacji zadań statutowych – struktura wg źródeł finansowania

01.01-31.12.2018 01.01 – 31.12.2017

Ambasady obcych rządów 13 935,96 83 770,27

Darowizny rzeczowe 31 525 162,44 20 864 854,76

Darowizny usług 0 0

Dotacje od instytucji państwowych polskich 3 611 829,31 3 312 754,26

Dotaccje od instytucji samorządowych polskich 100 542,50 73 802,38

Instytucje rządowe zagraniczne 0,00 0,00

Organizacje pozarządowe polskie 0,00 69 999,99

Organizacje pozarządowe zagraniczne 4 162 593,94 9 899 830,38

Organizacje UE 9 377 577,22 11 757 302,87

Organizacje międzyrządowe 266 760,22 442 487,15

Organizacje rządowe zagraniczne 5 937 135,70 502 546,71

Organizacje ONZ 9 510 932,06 9 074 727,51

Finansowanie z uzyskanych odsetek bankowych 53 000,00

Wpłaty 1% 458 498,89 392 440,11

Wpłaty od osób prywatnych i prawnych 14 602 082,87 11 414 968,83

Zagraniczne Agencje Rządowe 1 914 107,87 1 320 699,39

RAZEM 81 481 158,96 69 263 184,59

Koszty administracyjne – struktura wg źródeł finansowania

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017

Darowizny rzeczowe 18 319,05

Darowizny usług 17 150,12 1 750,00

Dotacje od instytucji państwowych polskich 14 246,26 39 228,42

NGO – zagraniczne 45 924,00 34 423,21

Organizacja rządowa zagraniczna 59 110,04 222,75

Organizacje EU 127 836,06 70 520,45

Organizacje UN 77 623,39 100 321,81

Wpłaty 1% 0,00 0,00

Wpłaty od osób prywatnych i prawnych 1 139 273,24 1 163 133,62

Zagraniczne Agencje Rządowe 10 381,60

RAZEM 1 491 544,71 1 427 919,31
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Inne koszty finansowe

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017

Utworzenie rezerw 0 0

Pozostałe, w tym: 221 350,20 2 170 540,14

odpisy aktualizujące odsetki od należności 0 0

nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - 
 w tym:

199 223,83 2 163 042,87

dodatnie różnice kursowe zrealizowane z br. 417 555,47 3 134 283,47

ujemne różnice kursowe zrealizowane z br. 146 101,70 2 374 643,13

dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych 0,00 0,00

ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych 0,00 0,00

dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny 357 879,78 1 343 772,86

ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny 828 557,38 4 266 456,07

odestki zapłacone budżetowe 6 116,13 61,71

Pozostałe 16 010,21 7 435,56

RAZEM 221 359,17 2 170 540,14
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Bilans
AKTYWA

Lp. Tytuł Nr noty Stan na 31.12.2018r. Stan na 31.12.2017r.

A AKTYWA TRWAŁE 2 679 016,31 3 058 232,11

I Wartości niematerialne i prawne 1 0,00 26 752,50

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

2 Wartość firmy 0,00 0,00

3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 26 752,50

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

II Rzeczowe aktywa trwałe 2 679 016,31 3 031 479,61

1 Środki trwałe 2 2 679 016,31 3 031 479,61

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

b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 457 007,81 514 133,81

c urządzenia techniczne i maszyny 1 494 427,95 1 804 972,50

d środki transportu 679 713,76 643 453,42

e inne środki trwałe 47 866,79 68 919,88

2 Środki trwałe w budowie 3 0,00 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 37 725 962,47 31 502 918,25

I Zapasy 4 449,73 1 116 778,27

1 Materiały 5 4 449,73 1 116 778,27

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 21 592 768,17 14 146 345,75

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 21 592 768,17 14 146 345,75

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 21 345 619,49 13 944 786,19

- do 12 miesięcy 6 21 345 619,49 13 944 786,19

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0,00 20,89

c inne 247 148,68 201 538,67

d dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

III Inwestycje krótkoterminowe 15 709 738,79 15 876 214,01

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 465 238,79 15 631 714,01

a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

b w pozostałych jednostkach 3 741 343,33 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 4 3 741 343,33 0,00

c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 723 895,46 15 631 714,01

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11 524 568,71 11 455 515,85

- inne środki pieniężne 199 326,75 4 176 198,16

- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 4 244 500,00 244 500,00

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 419 005,78 363 580,22

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

D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00

 AKTYWA RAZEM 40 404 978,78 34 561 150,36
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PASYWA

Lp. Tytuł Nr noty Stan na 31.12.2018r. Stan na 31.12.2017r.

A FUNDUSZ WŁASNY 10 762 655,88 14 166 285,97

I Fundusz założycielski 8 1 500,00 1 500,00

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

III Fundusz podstawowy 0,00 0,00

IV Fundusz rezerwowy 8 0,00 2 000 000,00

V Zysk (strata) z lat ubiegłych 12 164 785,97 14 136 127,24

VI Zysk (strata) netto 9 -1 403 630,09 -1 971 341,27

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

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 29 642 322,90 20 394 864,39

I Rezerwy na zobowiązania 1 416 268,23 1 828 224,56

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

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 416 268,23 1 828 224,56

- długoterminowa 0,00 0,00

- krótkoterminowa 10 1 416 268,23 1 828 224,56

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 3 144 914,02 1 612 358,89

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 3 067 781,74 1 552 263,57

a kredyty i pożyczki 1 275 706,95 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: 1 418 569,57 1 194 952,61

- do 12 miesięcy 11 1 418 569,57 1 194 952,61

- 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 205 790,37 199 349,72

h z tytułu wynagrodzeń 126 161,41 73 320,94

i inne 41 553,44 84 640,30

4 Fundusze specjalne 77 132,28 60 095,32

IV Rozliczenia międzyokresowe 25 081 140,65 16 954 280,94

1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 12 25 081 140,65 16 954 280,94

- długoterminowe 0,00 0,00

- krótkoterminowe 25 081 140,65 16 954 280,94
 PASYWA RAZEM 40 404 978,78 34 561 150,36
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Lp. Tytuł Nr noty Wykonanie za okres
01.01 – 31.12.2018r.

Wykonanie za okres
01.01 – 31.12.2017r.

A Przychody z działalności statutowej: 82 463 800,22 70 980 870,66

I Wpłaty określone statutem 13 82 463 800,22 70 980 870,66

II Inne przychody określone statutem 0,00 0,00

B Koszty realizacji zadań statutowych, w tym: 81 481 158,96 69 263 184,57

I Amortyzacja 381 261,71 303 917,06

II Zużycie materiałów i energii 13 37 542 886,63 27 770 429,25

V Wynagrodzenia,Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 13 21 094 782,84 19 734 644,93

VI Pozostałe koszty rodzajowe 13 22 462 227,78 21 454 193,33

C Wynik finansowy działalności statutowej (A-B) 982 641,26 1 717 686,09

D Koszty administracyjne 13 1 491 544,71 1 427 919,31

I Amortyzacja 536 609,45 569 426,82

II Zużycie materiałów i energii 13 199,30 24 741,94

III Usługi obce 37 790,45 125 805,24

IV Podatki i opłaty 69,96 1 873,29

V Wynagrodzenia,Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 903 875,55 679 726,61

VI Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 26 345,41

E Wynik finansowy działalności statutowej po uwzględnieniu kosztów admin.(C-D) (508 903,45) 289 766,78

F Pozostałe przychody operacyjne 384 881,83 80 375,29

I Inne przychody operacyjne 14 384 881,83 80 375,29

G Pozostałe koszty operacyjne 1 111 670,92 315 962,62

I Inne koszty operacyjne 15 1 111 670,92 315 962,62

H Wynik finansowy na działalności operacyjnej (E+F-G) (1 235 692,54) 54 179,45

I Przychody finansowe 53 412,62 145 019,42

II Odsetki 16 52 012,97 145 019,42

II Różnice kursowe 16 0,00 0,00

III Inne 16 1 399,65 0,00

J Koszty finansowe 221 350,17 2 170 540,14

I Odsetki 6 116,13 61,71

II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00

III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00

IV Inne 16 16 010,21 7 435,56

V Różnice kursowe 199 223,83 2 163 042,87

K Wynik na działalności statutowej ogólnej (1 403 630,09) (1 971 341,27)

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) (1 403 630,09) (1 971 341,27)
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NIP: 525-14-41-253, KRS: 0000136833, REGON: 010849302

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wspierali Polską Akcję Humanitarną 
w 2018 roku! Państwa zaangażowanie miało bezpośrednie przełożenie  
na poprawę warunków życia tysięcy ludzi, którzy potrzebują wsparcia  

w wyniku konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych.

Dziękujemy!

Numer konta Polskiej Akcji Humanitarnej: 
02 2490 0005 0000 4600 8316 8772
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