
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-13

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

2002-10-28

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

Paulina Pilch Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dariusz Płatek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Henryk Wujec 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 tymczasowych 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
Liczba beneficjentów: 178 322 osoby

Z myślą o dzieciach, w 2019 roku rozwinęliśmy programy edukacyjne oraz budowę latryn i punktów wodnych w szkołach, a także 
zorganizowaliśmy tymczasowe przestrzenie do nauki w miejscach, gdzie dostęp do infrastruktury szkolnej był ograniczony. We 
wszystkich naszych projektach rozszerzyliśmy spektrum dostępnej pomocy dla najbardziej potrzebujących osób. Ponadto 
uwzględniliśmy w nich specjalny program pomocy dla kobiet, które doświadczają przemocy ze względu na płeć, a także 
usprawniliśmy dostęp do wsparcia psychospołecznego – ponieważ pomoc psychologiczna jest kluczowa w leczeniu stresu 
pourazowego, będącego częstą konsekwencją przemocy.

Pomoc natychmiastowa dla najbardziej narażonych społeczności dotkniętych kryzysem – dostęp do wody, sanitariatów, 
bezpieczeństwo higieniczne, zapewnienie schronienia i pomocy nieżywnościowej.
Pomoc otrzymało 73129 osób, Lokalizacja: cały kraj, Źródło finansowania: European Civil Protection and Humanitarian Aid 
Operations (ECHO), Rapid Response Facility (RRF), South Sudan Humanitarian Fund (SSHF), wpłaty osób fizycznych
Zapewniliśmy podstawowe usługi wodno-sanitarne, m.in. dostęp do czystej wody poprzez naprawę studni. Dostarczyliśmy 
produkty sanitarne pierwszej potrzeby i przeprowadziliśmy szkolenia higieniczne. Dostarczaliśmy nieżywnościowe artykuły 
pierwszej potrzeby. Wszystkie nasze działania uwzględniały elementy ochrony beneficjentów (protection mainstreaming). W 
stanie Ekwatoria Środkowa przeszkoliliśmy mechaników do utrzymania i naprawy studni, a także promotorów higieny i członków 
komitetów wodnych. Zapewniliśmy lokalnym instytucjom stacje do mycia rąk oraz mydło

Pomoc w sektorze wodno-sanitarnym na terenach objętych konfliktem
Pomoc otrzymały 20382 osoby, Lokalizacja: stan Ekwatoria Środkowa, Źródło finansowania: RRF, fundusze z United States 
Agency for International Development, te fundusze otrzymała Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, a my jesteśmy jego 
partnerem implementującym
Naprawiliśmy ujęcia wodne. Zorganizowaliśmy kampanię promocji higieny. Przeszkoliliśmy mechaników do utrzymania i 
naprawy studni, a także promotorów higieny i członków komitetów wodnych. Zapewniliśmy lokalnym instytucjom stacje do 
mycia rąk oraz mydło.

Poprawa dostępu do podstawowych produktów nieżywnościowych oraz zapewnienie bezpiecznego schronienia tymczasowego 
dla osób powracających do domu, osób wewnętrznie przemieszczonych oraz lokalnych społeczności przyjmujących
Pomoc otrzymały 40454 osoby, Lokalizacja: stany Bor i Jonglei, Źródło finansowania: SSHF
Przeprowadziliśmy dystrybucję podstawowych artykułów nieżywnościowych oraz materiałów do budowy schronienia wśród 
osób najbardziej dotkniętych kryzysem. Przeprowadziliśmy szkolenia z konstrukcji schronień oraz korzystania z 
nieżywnościowych artykułów pierwszej potrzeby. Przygotowaliśmy i rozdystrybuowaliśmy vouchery na określone produkty. 
Uwzględniliśmy również działania z zakresu ochrony beneficjentów z grup szczególnie wrażliwych.
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Usprawnienie usług wodno-sanitarnych dla osób wewnętrznie przemieszczonych oraz społeczności przyjmujących, narażonych 
na przemoc na tle płciowym związaną z dostępem do urządzeń wodno-sanitarnych; mobilna pomoc w miejscach, gdzie może 
być wymagana w związku z potrzebami wodno-sanitarnymi
Pomoc otrzymało 16561 osób, Lokalizacja: stany Bor i Jonglei, Źródło finansowania: SSHF
Naprawiliśmy ujęcia wodne. Zapewniliśmy lampy solarne, aby korzystanie z sanitariatów było bardziej bezpieczne. 
Zorganizowaliśmy szkolenia z zakresu ochrony. Usprawniliśmy działanie urządzeń sanitarnych (latryn i stacji do mycia rąk). 
Przeprowadziliśmy działania promujące higienę osobistą i domową (mycie warzyw/owoców w bezpiecznej wodzie itp.).

Dostarczenie zestawów do rybołówstwa, nasion zbóż i warzyw, konewek do podlewania oraz zapewnienie szkoleń 
stabilizujących źródło utrzymania dla osób wewnętrznie przemieszczonych, powracających oraz społeczności przyjmujących
Pomoc otrzymało 24000 osób, Lokalizacja: stanu Wau i Bahr el Ghazal Zachodni, Źródło finansowania: SSHF
Rozdystrybuowaliśmy nasiona do upraw zboża i narzędzia rolnicze. Przeprowadziliśmy szkolenia na temat dobrych praktyk 
rolniczych. Zapewniliśmy zestawy do uprawy warzyw i rybołówstwa. Przeprowadziliśmy szkolenie na temat efektywniejszego 
łowienia ryb.

Zwiększenie dostępu do edukacji, poprawa jakości nauczania oraz wzmacnianie lokalnego wsparcia edukacji dzieci dotkniętych 
kryzysem poprzez zapewnienie dostępu do infrastruktury wodno-sanitarnej w szkołach oraz szkolenia dotyczące zapobiegania 
chorobom przenoszonym przez wodę i ochrony przed wirusem Ebola
Pomoc otrzymało 1061 osób, Lokalizacja: stany Ekwatoria Środkowa i Unity, Źródło finansowania: SSHF
Zainstalowaliśmy lub naprawiliśmy stacje do mycia rąk. Zainstalowaliśmy lub naprawiliśmy ujęcia wodne wraz z 
monitorowaniem/testowaniem jakości wody i systemem zbierania wody deszczowej. Przeszkoliliśmy komitety wodne i 
mechaników pomp. Założyliśmy szkolne kluby zdrowia oraz przeszkoliliśmy nauczycieli i dyrekcje szkół. Zbudowaliśmy lub 
naprawiliśmy latryny szkolne. Przeprowadziliśmy szkolenia dla członków społeczności na temat zdrowia, właściwego odżywiania, 
właściwego obchodzenia się z żywnością, ochrony osobistej, higieny wodno-sanitarnej.

Zwiększenie dostępu do ratujących życie usług wodno-sanitarnych i nieżywnościowych artykułów pierwszej potrzeby wśród 
społeczności dotkniętych powodziami; działania wielosektorowe i pomoc mobilna
Projekt rozpoczęty 15 grudnia 2019, liczba beneficjentów będzie ujęta w sprawozdaniu na 2020r., Lokalizacja: stan Jonglei, 
Źródło finansowania: SSHF
Dostarczyliśmy zestawy higieniczne dla lokalnych społeczności. Naprawiliśmy infrastrukturę sanitarną w przestrzeni publicznej i 
instytucjach. Naprawiliśmy ujęcia wodne, przeprowadziliśmy chlorowanie wody. Zatrudniliśmy i przeszkoliliśmy mechaników 
pomp. Przeprowadziliśmy szkolenia w lokalnych społecznościach z zakresu higieny osobistej i ochrony środowiska, 
zachowywania dostępu do bezpiecznej wody itp. Osobom najbardziej dotkniętym kryzysem dostarczyliśmy podstawowe 
nieżywnościowe artykuły pierwszej potrzeby i niezbędne materiały do budowy schronień.

Koordynowanie działań w sektorze wodno-sanitarnym, tak aby odpowiednie usługi docierały na czas do najbardziej 
potrzebujących społeczności
Projekt finansował stanowisko koordynatora klastra wodno-sanitarnego, Lokalizacja: stan Jonglei, Źródło finansowania: UNICEF, 
wpłaty osób fizycznych
Lokalny pracownik Polskiej Akcji Humanitarnej – specjalista zajmujący się pomocą z zakresu dostępu do wody, toalet i 
bezpiecznej higieny – był koordynatorem działań klastra WASH (Water, Sanitation and Hygiene – program pomocowy w sektorze 
wodno-sanitarnym) w regionie Jonglei. Regionalny klaster WASH jest częścią mechanizmu koordynacji ONZ, który ma na celu 
zwiększyć efektywność i współpracę podmiotów zapewniających pomoc w regionie.

Projekt wierceń studni
Pomoc otrzymały 22602 osoby, Lokalizacja: stan Jonglei, Źródło finansowania: wpłaty osób fizycznych, 1% - przychody i koszty, 
Dornwell, biegacze charytatywni, miasto Jaworzno, Electrolux Poland Sp. Z o.o.
Zbudowaliśmy 6 studni.

Green Belt Academy WASH Electrolux
Pomoc otrzymało 525 osób, Lokalizacja: stany Bor i Jonglei, Źródło finansowania: Electrolux Poland Sp. Z o.o.
Zbudowaliśmy 3 szeregi, podzielonych według płci, latryn. Założyliśmy szkolne kluby zdrowia, przeszkoliliśmy nauczycieli i 
dyrekcje szkół. Poprawiliśmy warunki w bursach dla dziewczynek. Zainstalowaliśmy system gromadzenia wody deszczowej.

Stabilizowanie źródeł utrzymania najbardziej zagrożonych społeczności poprzez zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego
Liczba beneficjentów została ujęta w danych z 2018r (pomoc otrzymało 63309 osób), w 2019 roku przeprowadziliśmy kolejne 
szkolenia w tych samych grupach, Lokalizacja: stany Wau i Bahr el Ghazal Zachodni, Źródło finansowania: Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Przeprowadziliśmy szkolenie z technik rolniczych i systemu irygacji do uprawy warzyw oraz rybołówstwa. Zorganizowaliśmy 
szkolenie z czyszczenia kanistrów do noszenia wody oraz kampanię promocji higieny. Rozdystrybuowaliśmy vouchery na mydło 
dla rodzin zagrożonych niedożywieniem. Przeprowadziliśmy szkolenie z właściwego odżywiania dla osób indywidualnych, 
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lokalnych społeczności i instytucji publicznych.

2. Somalia – pomoc humanitarna
Liczba beneficjentów: 289 346 osób

W 2019 roku w Somalii kluczowe były dla nas działania odpowiadające na pogłębiający się kryzys klimatyczny oraz pomagające 
zapewnić dostęp do wody. Rozwijaliśmy m.in. projekty związane z tzw. redukcją ryzyka katastrof, aby wzmocnić przygotowanie 
lokalnych społeczności do reagowania na skutki coraz częstszego występowania klęsk żywiołowych, takich jak susze i powodzie. 
Znaczącym docenieniem naszej dotychczasowej pracy w Somalii był wybór PAH na ogólnokrajowego współkoordynatora 
programy wodno-sanitarnego (WASH), co pozwoliło nam przełożyć naszą ekspertyzę i kompetencje nie tylko na dalsze działania 
własne w Somalii, ale też na krajową koordynację pomocy w tym zakresie.

Pomoc humanitarna dla osób wewnętrznie przemieszczonych, społeczności przyjmującej oraz wsi dotkniętych konfliktem, 
powodzią i suszą
Pomoc otrzymały 131132 osoby, Lokalizacja: region Galgaduud, Źródło finansowania: ARCHE NOVA
Naprawiliśmy 7, ważnych dla lokalnych społeczności, studni. Skonstruowaliśmy zlewnię wody, zatrudniając do budowy lokalnych 
mieszkańców (program cash for work/gotówka za pracę). Skonstruowaliśmy 3 zbiorniki wodne w lokalnych szkołach, 
przeszkoliliśmy członków komitetów wodnych. Skonstruowaliśmy i naprawiliśmy 20 obiektów sanitarnych i stacji do mycia rąk w 
4 szkołach. Założyliśmy klub higieny w 3 szkołach. Przeszkoliliśmy promotorów higieny, którzy prowadzili zajęcia w obozach dla 
wewnętrznie przemieszczonych – dotarli do ponad 54 tys. Osób. Na terenach dotkniętych suszą przeprowadziliśmy dystrybucję 
nieżywnościowych artykułów pierwszej potrzeby oraz artykułów higienicznych. Naprawiliśmy 40, zniszczonych przez 
powodzenie, latryn. Po zanotowanych w grudniu 2019 przypadkach cholery, dostarczyliśmy zestawy higieniczne osobom, które 
były leczone w szpitalu. Przygotowaliśmy radiowe komunikaty zwiększające świadomość nt. wpływu powodzi oraz promujące 
higienę.

Zintegrowana pomoc natychmiastowa w sektorze wodno-sanitarnym oraz dystrybucja transferów gotówkowych dla najbardziej 
zagrożonych rodzin.
Pomoc otrzymały 62862 osoby, Lokalizacja: regiony Banaadir i Środkowe Shabelle, Źródło finansowania: ECHO, MEBLIK SP. Z o. 
o., MSZ
Dostarczyliśmy wodę do 39 obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Zbudowaliśmy 180 nowych latryn w obozach. 
Dostarczyliśmy cysterny z wodą do wsi dotkniętych suszą. 400 osób otrzymało transfery gotówkowe.

Budowanie odporności na przyszłe kataklizmy poprzez kompleksowy dostęp do usług wodno-sanitarnych w wybranych szkołach, 
ośrodkach zdrowia i lokalnych społecznościach 
Pomoc otrzymało 67708 osób, Lokalizacja: region Banaadir, Źródło finansowania: UNICEF, CARITAS POLSKA, NOXAN, wpłaty 
osób fizycznych, 1% - przychody i koszty, zbiórka na wodę w grudniu 2019
Wybudowaliśmy i naprawiliśmy stacje wodne w 5 szkołach oraz zbiorniki wodne w szkołach i ośrodkach zdrowia. 
Wybudowaliśmy i naprawiliśmy latryny w szkołach i ośrodkach zdrowia. Dostarczyliśmy narzędzia i części zapasowe operatorom 
wyszkolonym w utrzymaniu i naprawie ujęć wodnych. Przeszkoliliśmy społecznych promotorów higieny oraz uczniów 
promujących higienę w swoich szkołach. Nastoletnie dziewczynki przeszły szkolenie z higieny menstruacyjnej i otrzymały 
zestawy z podpaskami.

Zapewnienie odpornego na powodzie dostępu do usług wodno-sanitarnych w narażonej na kryzys społeczności
Pomoc otrzymało 26600 osób, Lokalizacja: region Środkowe Shabelle, Źrodło finansowania: Sudan Humanitarian Fund (SHF)
Wybudowaliśmy 24 studnie i 266 latryny, dostarczyliśmy potrzebne narzędzia i części zapasowe. Przeprowadziliśmy promocję 
higieny oraz dystrybucję 302 zestawów higienicznych. Przeszkoliliśmy 83 komitety wodno-sanitarne.

Dostarczenie ratującej życie pomocy wodno-sanitarnej w społecznościach dotkniętych powodzią
Pomoc otrzymały 744 osoby, Lokalizacja: region Środkowe Shabelle, Źródło finansowania: SHF
Przeprowadziliśmy promocję higieny – jak właściwie myć ręce, czyścić wodę, dbać o środowisko – promotorzy przeprowadzali 
pokazy, chodząc od domu do domu.

Program żywnościowy – dostarczanie suplementarnej żywności dla najbardziej potrzebujących osób
Pomoc otrzymało 300 osób, Lokalizacja: region Środkowe Shabelle, Źródło finansowania: MEBLIK Sp. Z o. o.
Przeprowadziliśmy dystrybucję suchej żywności (kukurydza, cukier, olej, itp.) oraz suplementów przeznaczonych dla 
niedożywionych osób.

3. Irak – pomoc humanitarna
Liczba beneficjentów: 43 044 osoby

W 2019 roku rozszerzyliśmy nasz program pomocowy w sektorze wodno-sanitarnym (WASH). Dokonaliśmy licznych napraw 
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infrastruktury wodno-sanitarnej, przeprowadziliśmy sesje edukacyjne o higienie, zadbaliśmy o poprawę dostępu do wody w 
szkołach. Nasze działania skoncentrowaliśmy głównie w prowincji Niniwa, przede wszystkim w mieście Mosul, gdzie szybko 
staliśmy się jedną z wiodących organizacji zajmujących się naprawą systemów wodnych. Potwierdził to również fakt, że 
pracownik PAH został współkoordynatorem klastra wodno-sanitarnego w prowincji Niniwa, co pozwoliło nam dzielić się naszą 
ekspertyzą i kompetencjami z innymi podmiotami w regionie.

Wsparcie osób wewnętrznie przemieszczonych, osób powracających oraz społeczności przyjmującej; poprawa dostępu do wody 
i urządzeń sanitarnych
Pomoc otrzymało 26377 osób, Lokalizacja: prowincja Niniwa, Źrodło finansowania: EU Regional Trust Fund in Response to the 
Syrian crisis (EU MADAD), MSZ
Przeprowadziliśmy remont 10 publicznych obiektów wodno-sanitarnych w od niedawna dostępnych regionach w Iraku oraz 
szkolenia dla lokalnych organizacji pozarządowych. Projekt realizowany w konsorcjum z EU MADAD, People in need (PIN), 
ACTED, Welthungerhilfe (WHH).

Pomoc natychmiastowa oraz uzupełniająca pomoc socjalna dla najbardziej potrzebujących osób
Pomoc otrzymało 1506 osób, Lokalizacja: prowincje Irbil, Dahuk i As-Sulajmanijja, Źródło finansowania: MSZ, wpłaty osób 
fizycznych
Przeprowadziliśmy dystrybucję jednorazowej pomocy finansowej, zapewniliśmy pomoc prawną i wsparcie socjalne, 
zorganizowaliśmy szkolenia zawodowe. Projekt realizowany z partnerem lokalnym – Mercy Hands.

Zapewnienie zintegrowanego wsparcia infrastruktury wodno-sanitarnej dla syryjskich uchodźców w obozie Bardarash
Pomoc otrzymało 15161 osób, Lokalizacja: Iracki Kurdystan, obóz dla uchodźców Bardarash, Źródło finansowania: Klub PAH SOS, 
wpłaty osób fizycznych, środki przekazane przez Urzędy Skarbowe w ramach odpisu 1% podatku, zbiórka „Syria” w grudniu 2019
Przeprowadziliśmy regularne serwisowanie i naprawę istniejących sieci wodnych oraz infrastruktury wodno-sanitarnej (latryn i 
pryszniców). Wykonaliśmy testy jakości wody. Zapewniliśmy serwisowanie 4 odwiertów wodnych.

4. Syria – pomoc humanitarna
Liczba beneficjentów: 175 902 osób
W 2019 roku naszym priorytetem było sfinalizowanie programu pomocowego w północno-zachodniej części kraju. Nasze 
działania koncentrowały się na sektorze wodno-sanitarnym – sesjach edukacyjnych dotyczących dbania o higienę przy 
niewielkich zasobach wody, poprawie gospodarki odpadami, transporcie wody, dystrybucji cystern z wodą, naprawianie 
systemów wodno-kanalizacyjnych, dystrybucji zestawów higienicznych. Program wodno-sanitarny PAH był blisko powiązany 
także z innymi sektorami, takimi jak opieka zdrowotna, edukacja, ochrona osób najbardziej zagrożonych, dlatego wśród jego 
efektów były też: naprawa latryn szkolnych, wybudowanie spalarni odpadów medycznych, a także toalet dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zapewnienie dostępu do wody, sanitariatów i bezpieczeństwa higienicznego – pomoc na terenach objętych konfliktem
Pomoc otrzymało 123085 osób, Lokalizacja: prowincje Idleb i Halab, Źródło finansowania: Norwegian Church Aid
Naprawiliśmy 6 sieci wodnych i przeszkoliliśmy ich pracowników. Zbudowaliśmy latryny szkolne dla niepełnosprawnych uczniów. 
Zapewniliśmy infrastrukturę do chlorowania dla wszystkich obsługiwanych przez nas stacji wodnych. Przeprowadziliśmy 
naprawę 4 systemów kanalizacyjnych. Zapewniliśmy kubły na śmieci. Zbudowaliśmy spalarnie odpadów medycznych. Regularnie 
przeprowadzaliśmy szkolenia z zakresu higieny w szkołach i wśród lokalnej społeczności.

Zapewnienie dostępu do wody, sanitariatów i bezpieczeństwa higienicznego, z uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych, w obozach i nieformalnych osadach na terenie północnego Idleb
Pomoc otrzymało 52817 osób, Lokalizacja: prowincja Idleb, Źródło finansowania: United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA)
Zapewniliśmy bezpieczną, chlorowaną wodę dla osób wewnętrznie przemieszczonych mieszających w obozach i nieformalnych 
osadach. Rozdystrybuowaliśmy stalowe zbiorniki wodne i zestawy higieniczne dla przemieszczonych rodzin. Zbudowaliśmy 
trwałe toalety z cementu i przeprowadziliśmy naprawę prawie 200 już istniejących. Zbudowaliśmy toalety dla osób 
niepełnosprawnych mieszkających w obozach. Usunęliśmy śmieci, dostarczyliśmy kubły na odpady.

5. Ukraina – pomoc humanitarna
Liczba beneficjentów: 11 159 osób

W 2019 r. koncentrowaliśmy się głównie na zapewnianiu opieki dla lokalnej ludności poprzez wsparcie psychospołeczne oraz 
wspomaganie lokalnych instytucji w budowaniu profesjonalnego zaplecza wspierającego mieszkańców regionu. Zapewniliśmy 
także pomoc finansową dla najbardziej potrzebujących, pomoc sanitarną w instytucjach publicznych oraz wsparcie produkcji 
rolnej na małą skalę. Priorytetem naszych działań we wschodniej Ukrainie była pomoc grupom pozostającym w szczególnie 
trudnej sytuacji – seniorom i seniorkom, dzieciom, osobom wymagającym dodatkowej opieki ze względu na 
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niepełnosprawności.

Wsparcie psychospołeczne dla dzieci i rodziców/opiekunów
Pomoc otrzymało 477 nastolatków i 141 rodziców/opiekunów, Lokalizacja: obwód doniecki, Źródło finansowania: UNICEF
Z pomocą wykwalifikowanych psychologów zapewniliśmy wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i 
opiekunów dotkniętych konfliktem zbrojnym. W ramach projektów zostały zrealizowane:
- sesje wsparcia psychospołecznego dla dzieci i młodzieży w szkołach;
- sesje wsparcia psychospołecznego oraz organizacja warsztatów z pozytywnego rodzicielstwa;
- utworzenie trzech zespołów inicjatywy społecznej (CIT) spośród najbardziej aktywnej młodzieży i innych członków 
społeczności;
- zorganizowanie 3 szkoleń z zakresu mobilizowania i budowania potencjału społeczności lokalnej, pisania wniosków 
projektowych oraz tworzenia strategii projektowej;
- przyznanie niewielkich dotacji dla CIT w celu stworzenia „Bezpiecznych przestrzeni” w lokalizacjach projektu

Zapewnienie ochrony i pomocy humanitarnej najbardziej narażonym seniorom mieszkającym przy tzw. linii kontaktowej
Pomoc otrzymało 4108 osób, Lokalizacja: obwód doniecki i Ługański, Źródło finansowania: Office of Foreign Disaster Assistance 
(OFDA)
Projekt ma 4 główne komponenty:
1. Wsparcie psychospołeczne dla seniorów oraz szkolenia dla pracowników społecznych, prowadzenie centrów wsparcia 
społecznego z lokalnymi seniorkami i seniorami;
2. Uniwersalna pomoc gotówkowa (MCA) umożliwiająca zakup podstawowych produktów przez osoby najbardziej potrzebujące, 
sesje wsparcia psychospołecznego dla najbardziej potrzebujących seniorów;
3. Remont infrastruktury sanitarnej w instytucjach świadczących usługi dla osób starszych;
4. Wsparcie małej produkcji rolnej poprzez pomoc lokalnej społeczności w prowadzeniu przydomowych ogródków – szkolenia z 
technik uprawy rolniczej, dystrybucja nasion i podstawowych narzędzi do samodzielnego utrzymania ogródka oraz uprawy 
warzyw i owoców, dystrybucja voucherów na nasiona i narzędzia.

Usprawnienie dostępu do dobrej jakości infrastruktury i usług socjalnych dla społeczności dotkniętych konfliktem w regionie 
donieckim
Pomoc otrzymało 179 osób, Lokalizacja: obwód doniecki, Źródło finansowania: MSZ
Przeprowadziliśmy szkolenia dla managerów i pracowników instytucji opieki społecznej, którzy pracują bezpośrednio z osobami 
starszymi, często mającymi depresje lub traumy związane z życiem przy linii frontu, przez co budowaliśmy potencjał 
pracowników i instytucji społecznych w lokalizacjach projektów. Wśród pracowników instytucji społecznych i lokalnych 
aktywistów wybraliśmy członków Społecznych Grup Inicjatywnych, którzy będą odbywać warsztaty i treningi z zakresu m.in. 
radzenia sobie ze stresem, pisania projektów, zarządzania projektami, zarządzania czasem itp. Na poziomie lokalnym i 
regionalnym przeprowadziliśmy kampanie rzecznicze promujące lepszy dostęp do usług socjalnych. Budowaliśmy również 
platformę do dyskusji i wypracowania rozwiązań na problemy lokalnej społeczności poprzez organizowanie tzw. Okrągłych 
stołów z aktywistami i lokalnymi władzami. Projekt jest kontynuowany w ramach Modułu 2, w którym m.in. Społeczne Grupy 
Inicjatywne otrzymają granty finansowe na stworzenie Społecznych Centrów Usług Psychospołecznych. Projekt realizowany z 
partnerem lokalnym – Child Smile.

Zapewnienie opieki społecznej (social protection) dla osób wewnętrznie przemieszczonych oraz członków społeczności lokalnej 
we wschodniej Ukrainie
Pomoc otrzymały 1144 osoby, Lokalizacja: obwód doniecki, Źródło finansowania: wpłaty osób fizycznych, wpłata – Raben – 
Fundacja Uśmiech i Radość Dziecka, Mercedes-Benz Polska Sp. Z o. o. 
Prowadziliśmy dwa centra informacji integracji w Awdijiwce i Bachmucie. Zapewniliśmy okolicznym mieszkańcom pomoc 
prawną, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe i społeczne. Wszystkie te usługi działały także mobilnie. W Awdijiwce 
prowadzimy też Centrum Społeczne. Projekt realizowany z partnerem lokalnym – Child Smile.

Ochrona i pomoc humanitarna dla najbardziej narażonych osób starszych dotkniętych konfliktem zbrojnym z obwodów 
donieckiego i ługańskiego
Pomoc otrzymało 3995 osób, Lokalizacja: obwody doniecki i Ługański, Źródło finansowania: OFDA
Projekt ma 5 głównych komponentów:
1. Wsparcie psychospołeczne oraz szkolenia dla pracowników społecznych
2. Uniwersalna pomoc gotówkowa (MCA) umożliwiająca zakup podstawowych produktów przez osoby najbardziej potrzebujące
3. Remont infrastruktury sanitarnej w instytucjach świadczących usługi dla osób starszych (toalety w instytucjach publicznych)
4. Wsparcie małej produkcji rolnej w celu zwiększenia umiejętności i możliwości produkcji żywności w przydomowych ogródkach 
– poprzez naukę ulepszonych metod produkcji, dystrybucję voucherów na nasiona i narzędzia
5. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego (dystrybucja zestawów żywnościowych)

Świadczenie usług psychospołecznych dla nastolatków, młodzieży, rodziców i opiekunów mieszkających w pobliżu tzw. linii 
kontaktowej
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Pomoc otrzymało 1003 nastolatków i 112 dorosłych, Lokalizacja: obwód doniecki, Źródło finansowania: UNICEF, wpłaty osób 
fizycznych, Futuro Finance
Z pomocą wykwalifikowanego personelu udzieliliśmy pomocy psychospołecznej dla dzieci i młodzieży. Zespoły inicjatywy 
społecznej (CIT) zorganizowały i zrealizowały usługi psychospołeczne i działania społeczne. Rodzice i opiekunowie wzięli udział w 
szkoleniu z pozytywnego rodzicielstwa. Przeprowadzono dwudniowe szkolenia na temat pisania wniosków o dotacje, 
zarządzania projektami i organizacji wydarzeń społecznych dla nastolatków, młodzieży i ich opiekunów. Dzięki małym grantom 
udzielonym przez PAH utworzono „Bezpieczne przestrzenie” dla lokalnych społeczności.

6. Kenia – pomoc humanitarna
Liczba beneficjentów: 10204 osoby

W Kenii rozszerzyliśmy nasz program kompleksowego zmniejszania zagrożenia katastrofami naturalnymi oraz tworzenia miejsc 
pracy przyjaznych dla środowiska. Zwiększyliśmy liczbę grup samopomocowych i rolników uczestniczących w naszych 
przedsięwzięciach, dzięki czemu jeszcze więcej mieszkańców hrabstw Makueni, Machakos, Kitui mogła poprawić jakość swojego 
życia bez negatywnych skutków dla środowiska naturalnego.

Poprawa warunków życia przez przyjazne środowisku programy rozwojowe w południowej Kenii
Pomoc otrzymało 5670 osób, Lokalizacja: hrabstwa Machakos, Makueni, Kitui, Źródło finansowania: MSZ
Zapewniliśmy dostęp do wody (budowa zbiornika wodnego i infrastruktury do zbierania wody) w 2 szkołach. Przeprowadziliśmy 
promocję higieny w szkołach i lokalnych społecznościach. Wybudowaliśmy 4 tamy piaskowe i 4 studnie. Przeprowadziliśmy 
szkolenia dla rolników z zakresu zrównoważonego rolnictwa i zwiększenia dochodów z uprawy pól. Ponadto przeprowadziliśmy 
dystrybucje nasion zbóż odpornych na suszę i założyliśmy i pokazowe pola uprawne oraz pastwiska do wypasania zwierząt 
hodowlanych. Projekt realizowany z partnerem Africa Sand Dam Foundation (ASDF).

7. Jemen/Dżibuti – pomoc humanitarna
Liczba beneficjentów: 61 549 osoby

Pierwszą odpowiedzią PAH na kryzys humanitarny w Jemenie była pomoc uchodźcom jemeńskim w obozie Markazi w Dżibuti. 
Nasza stacjonarna misja w Jemenie powstała w lipcu 2019r w Adenie. Skoncentrowaliśmy się na zintegrowanej pomocy w 
sektorach wodno-sanitarnym i zdrowotnym, tak aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób. Zapewniliśmy dostęp do 
bezpiecznej wody, wybudowaliśmy i przeprowadziliśmy naprawę latryn oraz instalacji wodno-ściekowej, przeprowadziliśmy 
kampanie higieniczne, zapewniliśmy wsparcie medyczne. Pracowaliśmy z lokalną społecznością, ośrodkami zdrowia i szkołami. 
W szkole podstawowej w prowincji Lahj, położonej wzdłuż linii frontu w strefie dotkniętej głodem, pomagaliśmy ludziom, którzy 
mierzą się ze skutkami konfliktu zbrojnego. Nasz projekt naprawy instalacji wodno-ściekowej w Adenie został uznany za jedną z 
najbardziej zaawansowanych interwencji wśród międzynarodowych organizacji pozarządowych działających w tym mieście. 
Według inżynierów instalacja powinna dobrze służyć mieszkańcom przez kolejne 60 lat.

Zintegrowane działania w sektorze medycznym i wodno-sanitarnym mające na celu poprawę zdrowia ludzi oraz infrastruktury 
wodno-sanitarnej w prowincji Aden 
Pomoc otrzymało 58978 osób, Lokalizacja: prowincja Aden, Źródło finansowania: MSZ, CARITAS POLSKA, wpłaty osób fizycznych
W klinice we wsi Imram zapewniliśmy mieszkańcom i osobom wewnętrznie przemieszczonym dostęp do opieki medycznej – 
zatrudniliśmy i przeszkoliliśmy personel medyczny, zakupiliśmy lekarstwa, środki i sprzęt medyczny. Przeprowadziliśmy 
szczepienia dzieci poniżej 5 roku życia i kobiet w wieku reprodukcyjnym. Wyremontowaliśmy budynek kliniki, naprawiliśmy 
infrastrukturę sanitarną, wybudowaliśmy spalarnię odpadów medycznych. Wykonaliśmy także naprawę systemu 
kanalizacyjnego z dobrej jakości materiałów dających gwarancję na 60 lat użytkowania. Projekt realizowany z partnerem 
lokalnym Yemen Family Care Association (YFCA).

Jemen
Zapewnienie zrównoważonego dostępu do usług wodno-sanitarnych dla ludzi zagrożonych głodem
Pomoc otrzymało 2499 osób, Lokalizacja: prowincja Lahj, Źródło finansowania: wpłaty osób fizycznych, zbiórka „Jemen” w 
grudniu 2019, Akademia Rozwoju Filantropii
Zbudowaliśmy 8 szkolnych latryn i podłączyliśmy je do sieci kanalizacyjnej. Zainstalowaliśmy panele słoneczne do zasilania 
oświetlenia i pompy wodnej. Przeprowadziliśmy sesje promocji higieny dla dzieci. Zapewniliśmy zbiorniki wodne do obsługi 
latryn i dostarczania wody. Projekt realizowany z partnerem lokalnym YFCA.

Dżibuti
Promowanie zrównoważonych źródeł utrzymania wśród uchodźców z Jemenu w obozie Markazi oraz społeczności przyjmującej
Pomoc otrzymały 72 osoby, Lokalizacja: dystrykt Obock, Źródło finansowania: Klub PAH SOS, wpłaty osób fizycznych, Caritas 
Polska
Przeprowadziliśmy szkolenia z zarządzania biznesowego, bezpieczeństwa i właściwego przechowywania ryb. Dostarczyliśmy 7 
łodzi rybackich oraz przenośne lodówki chłodnicze. Przekazaliśmy dotacje gotówkowe na rozwój działalności (połów i sprzedaż 
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złowionych ryb), która przynosi dochód na utrzymanie rodziny. W wyniku tych działań powstały także dwa lokalne 
stowarzyszenia gromadzenia oszczędności i udzielania pożyczek. Projekt realizowany z partnerem lokalnym Lutheran World 
Federation(LWF).

8. Wenezuela/Kolumbia – pomoc humanitarna
Liczba beneficjentów: 8400 osób

Od prawie dekady Wenezuela zmaga się z tragicznym w skutkach kryzysem gospodarczym. Sytuację pogarsza bardzo niestabilna 
sytuacja polityczna. Hiperinflacja doprowadziła do upadku firm, dramatycznego wzrostu bezrobocia, braków w dostawie wody i 
elektryczności, a także chronicznego niedoboru żywności i leków. Obecnie 94% mieszkańców kraju żyje w ubóstwie. Ponad 10 % 
- 3,4 mln osób – uciekło za granicę, głównie do sąsiedniej Kolumbii. I właśnie tam – w miejscach, do których dotarli wenezuelscy 
uchodźcy, a także na pograniczu kolumbijsko-wenezuelskim PAH niosła w 2019 roku natychmiastową pomoc humanitarną. 
Przede wszystkim prowadziliśmy dystrybucję wody, ciepłych posiłków, artykułów higienicznych i koców.

Rozpoznanie potrzeb i natychmiastowa pomoc wśród uchodźców z Wenezueli w Kolumbii
Pomoc otrzymało 8400 osób, Lokalizacja: regiony Norte de Santander i Santander, Źródło finansowania: Klub PAH SOS, wpłaty 
osób fizycznych, zbiórka „Wenezuela”, środki przekazane przez Urzędy Skarbowe w ramach odpisu 1% podatku
Dostarczyliśmy artykuły medyczne pierwszej potrzeby (leki, termometry, bandaże itp.) lokalnemu partnerowi, który pracował z 
lekarzami ochotnikami. Dostarczyliśmy produkty higieniczne pierwszej potrzeby, przeprowadziliśmy dystrybucję butelkowanej 
wody. Dostarczyliśmy żywność (mleko, ryż, mąkę, mięso, cukier, olej, fasolę, itp.), a lokalni partnerzy przygotowywali posiłki i 
prowadzili ich dystrybucję. Opłacaliśmy rachunki za elektryczność, gaz i czynsz w wynajmowanych obiektach przekształconych 
na centra przyjmujące uchodźców, prowadziliśmy dystrybucję koców i butelek na mleko dla najmłodszych dzieci. Projekt 
realizowany z partnerem lokalnym Fundación Venezolanos en Cucuta (FUNVECUC).

9. Polska – Pajacyk
Pajacyk to nasz program dożywiania dzieci i młodzieży w Polsce. Działania kierujemy do osób, które zagrożone są wykluczeniem 
społecznym z powodu ubóstwa, sytuacji rodzinnej, niepełnosprawności. Naszym celem jest zapewnienie każdemu 
potrzebującemu dziecku ciepłego i zdrowego posiłku, który nie tylko zaspokaja głód, ale dostarcza też odpowiednich wartości 
odżywczych. Pajacyk ma trzy odsłony: program podstawowy – skierowany do szkół i świetlic, program wakacyjny – skierowany 
do placówek wsparcia dziennego oraz program grantowy – skierowany do organizacji pozarządowych, które prowadzą dalszą 
dystrybucję posiłków wśród swoich podopiecznych.

Pajacyk: nabór na rok szkolny 2018/2019 (drugie półrocze – od stycznia do czerwca 2019)
Dożywiliśmy 962 dzieci w 82 placówkach, wydano ok. 97518 posiłków, Lokalizacja: cała Polska, Źródło finansowania: Świąteczny 
Stół Pajacyka, firma Jak Oszczędzać Pieniądze 

Pajacyk: nabór na rok szkolny 2019/2020 (pierwsze półrocze – od września do grudnia 2019)
Dożywiliśmy 1032 dzieci w 66 placówkach, wydano ok. 75384 posiłków, Lokalizacja: cała Polska, Źródło finansowania: Auchan, 
Sodexo, Wydawnictwo Altenberg, Fris Style Myślenia, Santander 

Pajacyk w wakacje 2019
W programie wakacyjnym uczestniczyło 35 organizacji. Dożywialiśmy 1322 dzieci, wydano 44807 posiłków, Lokalizacja: cała 
Polska, Źródło finansowania: Sodexo, DHL

Pajacykowa Sieć Pomocowa 2018/2019 (drugie półrocze – od stycznia do czerwca 2019)
8 organizacji partnerskich w ramach Pajacyka dożywiało 682 dzieci z 48 placówek. Przez ten rok szkolny wydano 92846 posiłków, 
Lokalizacja: województwa: łódzkie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, podlaskie, lubuskie, 
śląskie, Źródło finansowania: DHL, NCAB, BP, Auchan, Santander, wpłaty indywidualne 

Pajacykowa Sieć Pomocowa 2019/2020 (pierwsze półrocze – od września do grudnia 2019)
10 organizacji partnerskich, w ramach Pajacyka dożywiało 672 dzieci, w 57 placówkach, wydano 105088 posiłków, Lokalizacja: 
województwa: łódzkie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, podlaskie, lubuskie, lubelskie, 
śląskie, Źródła finansowania: NCAB, Wydawnictwo Altenberg, firma Jak Oszczędzać Pieniądze

10. Polska – Edukacja
Polska Akcja Humanitarna prowadzi edukację z zakresu globalnych nierówności społecznych, politycznych i gospodarczych. 
Tworzymy i rozpowszechniamy programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, współpracujemy ze szkołami i bibliotekami w całej 
Polsce. W 2019 roku zorganizowaliśmy Ogólnopolski Festiwal Gier Edukacji Globalnej w Toruniu, który zgromadził wiele osób 
zainteresowanych wykorzystaniem gier do wyjaśniania globalnych współzależności. Nauczycieli i nauczycieli z doświadczeniem 
w edukacji globalnej zaprosiliśmy na trzecią edycję intensywnego szkolenia Summer PAH Academy. Jak co roku nasze materiały 
edukacyjne były wykorzystywane w setkach polskich szkół.
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Godziny wychowawcze ze światem
Liczba odbiorców: 1355 wychowawców i wychowawczyń, Źródło finansowania: wpłaty indywidualne
„Godziny wychowawcze ze światem” to nasz nowy ogólnopolski program edukacyjny dla szkół. W oparciu o publikacje „A Ty, 
czujesz klimat?”, „Bazgrolnik. Świat i Ja” oraz materiały pomocnicze program wprowadza tematykę globalną podczas zajęć 
wychowawczych.

Niosę pomoc
Liczba odbiorców: 886 placówek edukacyjnych, 35093 uczniów i uczennic w całej Polsce, Źródło finansowania: wpłaty 
indywidualne
„Niosę pomoc” to nasza stała ogólnopolska kampania edukacyjna, w ramach której prowadzimy pięć akcji: Zróbmy Pokój, 
Studnia dla Południa, Świat bez Głodu, Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc, Akcja (Krytyczna) Edukacja. Uczestniczące w nich placówki 
edukacyjne prowadzą zajęcia w oparciu o materiały przygotowane przez PAH oraz realizują działania zwiększające świadomość i 
organizują zbiórki pieniężne na pomoc humanitarną. W ramach programu przeprowadziliśmy też serię webinarów.

Wiem i działam
Liczba odbiorców: 278 szkół, Źródło finansowania: wpłaty indywidualne
„Wiem i działam” to nasz nowy ogólnopolski program edukacyjny dla szkół. Ma formę trzystopniowego cyklu zajęć, który skupia 
się na temacie pomocy humanitarnej i łączy edukację z działaniem.

Festiwal Gier Edukacji Globalnej
Liczba odbiorców: 118 edukatorów i edukatorek, 675 uczestników escape roomu, Źródło Finansowania: MSZ
„Festiwal Gier Edukacji Globalnej” to dwudniowe ogólnopolskie wydarzenie, którego pierwszą edycję zorganizowaliśmy w 2019 
roku w Toruniu. Podczas festiwalu edukatorzy i edukatorki uczyli się, jak wykorzystać gry do wyjaśniania globalnych 
współzależności. Uruchomiliśmy też wypożyczalnię gier przygotowanych przez PAH, dzięki której w szkołach w całym kraju 
zorganizowano 54 rozgrywki naszych gier planszowych i edukacyjnego escape roomu. Po festiwalu powstał zestaw filmów i 
plakatów, które stanowią świetny materiał pomocniczy przy prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem gier.

Narzędziownia
Liczba odbiorców: 12 trenerów i trenerek, Źródło finansowania: MSZ
„Narzędziownia” to dwudniowe spotkanie, które zorganizowaliśmy dla trenerów i trenerek planujących nowe materiały 
edukacyjne. Efektem wspólnej pracy są publikacje plakatowe: „Zmień perspektywę”, „Mądra pomoc”, „Wojna i pokój” oraz 
pakiet „Pomocnik PAH” – poradnik, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy edukatora/ki globalnego/ej.

Szkoła Humanitarna
Liczba odbiorców: 420 uczniów i uczennic, 56 nauczycieli i nauczycielek, Źródło finansowania: wpłaty indywidualne
„Szkoła humanitarna” to roczny program o edukacji globalnej i wadze krytycznego myślenia. Obejmuje m.in. szkolenia dla 
nauczycieli i uczniów, warsztaty szkolne, Refleksyjny Kurs Online oraz lekcje i akcje organizowane przez szkoły. Program 
dedykowany jest nauczycielom i nauczycielkom oraz uczniom i uczennicom ze szkół w całej Polsce. Pośrednio – poprzez lekcje i 
wydarzenia organizowane w szkołach – program dotarł do 2141 odbiorców i odbiorczyń.

Edukacja globalna
Liczba odbiorców: 1000 uczniów i uczennic, 100 nauczycieli i nauczycielek, Źródło finansowania: środki partnera (organizacja 
Pozytywne Inicjatywy)
Program edukacji globalnej w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku zrealizowaliśmy razem z organizacją Pozytywne 
Inicjatywy. Regularnie szkoliliśmy i wspieraliśmy kadrę pedagogiczną, uczestniczyliśmy w lekach dla uczniów i uczennic, festynie 
rodzinnym i ważnych wydarzeniach szkoły. Współtworzyliśmy program zajęć pozalekcyjnych, założyliśmy i prowadziliśmy Klub 
Nauczycielski, opracowaliśmy materiały edukacyjne, na podstawie których nauczyciele i nauczycielki realizowali lekcje i akcje 
szkolne.

Globalnie w Bibliotekach
Liczba odbiorców: 1269 osób, 97 bibliotek, Źródło finansowania: wpłaty indywidualne
„Globalnie w bibliotekach. Edycja 3” to ogólnopolski program, który zrealizowaliśmy wspólnie z Fundacją Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. W oparciu o nasze materiały o dostępie do wody na świecie biblioteki organizowały spotkania, 
warsztaty i gry dla zainteresowanych.

GLEN
Liczba odbiorców: 7 osób, Źródło finansowania: wpłaty indywidualne oraz wkład partnerów
Program międzynarodowej sieci edukacyjnej GLEN (Global Learning and Education Network) to roczny cykl edukacyjny dla osób 
zainteresowanych edukacją globalną. Wybraliśmy i przygotowaliśmy uczestników programu z Polski, którzy wzięli udział w 
dwóch międzynarodowych szkoleniach, trzymiesięcznych stażach w krajach globalnego Południa (Ghana, Uganda, Indie, Kenia, 
Nepal, Gambia) oraz seminarium podsumowującym. W ramach programu uczestnicy realizują po powrocie wolontariat z PAH, 
prowadząc działalność edukacyjną w Polsce.
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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)

97 bibliotek, 278 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

777936

0

11. Polska – Kampanie Społeczne
Pomagamy.pl
To platforma crowdfundingowa PAH, pozwalająca każdemu założyć własną zbiórkę pieniędzy na pomoc osobom, które 
wspieramy naszymi działaniami. Platforma ułatwia zorganizowanie zbiórki z dowolnej okazji, np. urodzin, ślubu, rocznicy itp., 
oraz wybranie jej celu finansowego. To znakomity sposób na świętowanie ważnych dla siebie momentów i wspólne działanie 
razem z bliskimi nam ludźmi na rzecz innych

Kampania 1%
Aby zachęcić społeczeństwo do przekazywania 1% podatku dochodowego na działania pomocowe PAH, przeprowadziliśmy 
kampanię informacyjną, obejmującą marketing cyfrowy, promocję w mediach społecznościowych i na stronie PAH, mailingi 
biznesowe i indywidualne.

Klub PAH SOS
Program pomocowy, w którym klubowicze zobowiązują się przekazywać cykliczną darowiznę na pomoc natychmiastową.

Snapshots from the Borders – Capital Event Warsaw
Źródło finansowania: Amref Health Africa (AMREF), Development Education and Awareness Raising (EuropeAID DEAR)
W ramach międzynarodowej kampanii Snapshots from the Borders, która objęła wszystkie 28 stolic UE, zorganizowaliśmy w 
Warszawie i Krakowie pokazy filmowe, dyskusje i wystawy poświęcone tematyce migracyjnej. Wydarzeniom towarzyszyla akcja 
zbierania podpisów pod petycją w sprawie ustanowienia 3 października Europejskim Dniem Ponad Granicami.

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej
W ramach obchodów Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej zorganizowaliśmy w Warszawie całodzienną dyskusje o tym, jak 
mówić, pisać i dokumentować kryzysy humanitarne.

#Biegamdobrze
To akcja towarzysząca biegom organizowanym przez Maraton i Półmaraton Warszawski, która daje możliwość pobiegnięcia 
charytatywnie między innymi na rzecz PAH i wspólnego zbierania środków na nasze działania zapewniające dostęp do wody.

Świąteczny Stół Pajacyka
To jednodniowa ogólnopolska akcja charytatywna, która skierowana jest do restauratorów i ich klientów. W wybranym dniu na 
początku grudnia uczestniczące w akcji lokalne gastronomiczne przekazują 10% swoich zysków na nasz program dożywiania 
dzieci w Polsce – Pajacyk.

Wojna. Mój Dom
To kampania społeczna zwracająca uwagę na los ludzi zmuszonych przez konflikty zbrojne do opuszczenia domów i 
pozostawienia całego dotychczasowego życia za sobą lub od lat żyjących w cieniu niekończącej się wojny. Na potrzeby kampanii 
powstał spot video, a także liczne publikacje na naszych kanałach społecznościowych.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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 społeczne 
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 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 2 132 344,52 zł

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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1 911 595,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 686 577,51 zł

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) 57 393 594,14 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 56 614 044,65 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 17 804,15 zł

e) pozostałe przychody 761 745,34 zł

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

4.1. 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

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

w 
tym:

0,00 zł

4 648 784,18 zł

37 793,33 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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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 13 650 233,90 zł

2.4. Z innych źródeł 37 145 187,73 zł

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 2 700 320,26 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 198 087,56 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: 57 836 364,31 zł 4 198 087,56 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

54 995 036,67 zł 4 198 087,56 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 025 451,06 zł

988 432,21 zł

827 444,37 zł 0,00 zł

1 Pomoc humanitarna natychmiastowa (Bangladesz, Dżibuti, Irak, Jemen, Wenezuela) 720 065,56 zł

2 Pomoc humanitarna - stałe Misje PAH 2 230 534,33 zł

3 Działalność statutowa ogólna 1 247 487,67 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

10 856 564,90 zł

2 664 085,00 zł

129 584,00 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. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 619 007,98 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)

99 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)

71,19 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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38 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)

17 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

17 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 767 166,06 zł

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

4 767 166,06 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)  

3 638,28 zł

33 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  w 
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)

31 osób

w 
tym:

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

31 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

33 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4 699 696,43 zł

4 228 156,21 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 471 540,22 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 67 469,63 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 4 767 166,06 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)

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 Program edukacji globalnej 
w Pozytywnej Szkole 
Podstawowej w Gdańsku

Wprowadzenie edukacji 
globalnej do codziennej pracy 
szkoły, wzrost umiejętności 
nauczycieli i nauczycielek we 
włączaniu treści edukacji 
globalnych na swoich zajęciach, 
zaangażowanie społeczności 
szkolnej w akcje i działania na 
rzecz globalnych wyzwań

Pozytywna Szkoła Podstawowa w 
Gdańsku

37 793,33 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

16 400,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

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

Przeprowadzenie dystrybucji 
jednorazowej pomocy 
finansowej, zapewnienie 
pomocy prawnej i wsparcie 
socjalne, zorganizowanie 
szkoleń zawodowych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1 100 000,00 zł

2 Poprawa dostępu do wody i 
urządzeń sanitarnych dla 
osób wewnętrznie 
przemieszczonych, osób 
powracających i społeczności 
przyjmujących w prowincji 
Niniwa

Przeprowadzenie remontu 10 
publicznych obiektów wodno-
sanitarnych w od niedawna 
dostępnych regionach w Iraku 
oraz szkolenia dla lokalnych 
organizacji pozarządowych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 296 228,30 zł

3 Zintegrowana kryzysowa 
interwencja wodno-
sanitarna dla najbardziej 
narażonych rodzin w 
południowo-środkowej 
Somalii

Dostarczenie wody do 39 
obozów dla osób wewnętrznie 
przemieszczonych. Budowa 180 
nowych latryn w obozach. 
Dostarczenie cystern z wodą do 
wsi dotkniętych suszą

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 247 821,56 zł

4 Zintegrowane działania w 
sektorze zdrowotnym i 
wodno-sanitarnym w celu 
poprawy warunków ochrony 
zdrowia i wodno-sanitarnym 
dla osób wrażliwych w 
prowincji Aden

Zapewnienie mieszkańcom i 
osobom wewnętrznie 
przemieszczonym dostępu do 
opieki medycznej - zatrudnienie 
i przeszkolenie personelu 
medycznego, zakupienie 
lekarstw, środków i sprzętu 
medycznego. Przeprowadzenie 
szczepień dla dzieci poniżej 5 
roku życia i kobiet w wieku 
reprodukcyjnym. Remont 
budynku kliniki, naprawienie 
infrastruktury sanitarnej, 
wybudowanie spalarni 
odpadów medycznych. 
Naprawa systemu 
kanalizacyjnego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1 000 000,00 zł

5 Zwiększenie dostępu do 
wysokiej jakości 
infrastruktury i usług 
społecznych we wschodniej 
Ukrainie

Szkolenia dla managerów i 
pracowników instytucji opieki 
społecznej, budowanie 
potencjału pracowników i 
instytucji społecznych w 
lokalizacjach projektów. 
Warsztaty z radzenia sobie ze 
stresem, pisania projektów, 
zarządzania projektami, 
zarządzania czasem. Kampanie 
rzecznicze promujące lepszy 
dostęp do usług socjalnych. 
Organizacja tzw. okrągłych 
stołów z aktywistami i lokalnymi 
władzami.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 369 109,00 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

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 Najwyższa Izba Kontroli - Departament Administracji Publicznej 1

2 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 1

6 Podnoszenie jakości życia 
poprzez kompleksowy i 
przyjazny środowisku rozwój 
przedsiębiorczości w 
Południowej Kenii

Zapewnienie dostępu do wody - 
budowa zbiornika wodnego i 
infrastruktury do zbierania 
wody w 2 szkołach. Promocja 
higieny w szkołach i lokalnych 
społecznościach. Budowa 4 tam 
piaskowych i 4 studni. Szkolenia 
dla rolników z zakresu 
zrównoważonego rolnictwa i 
zwiększania dochodów z 
uprawy pól. Dystrybucja nasion 
zbóż odpornych na suszę. 
Założenie pól uprawnych oraz 
pastwisk do wypasania zwierząt 
hodowlanych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1 089 480,86 zł

7 Podnoszenie jakości życia 
poprzez kompleksowy i 
przyjazny środowisku rozwój 
przedsiębiorczości w 
Południowej Kenii

Zapewnienie dostępu do wody - 
budowa zbiornika wodnego i 
infrastruktury do zbierania 
wody w 2 szkołach. Promocja 
higieny w szkołach i lokalnych 
społecznościach. Budowa 4 tam 
piaskowych i 4 studni. Szkolenia 
dla rolników z zakresu 
zrównoważonego rolnictwa i 
zwiększania dochodów z 
uprawy pól. Dystrybucja nasion 
zbóż odpornych na suszę. 
Założenie pól uprawnych oraz 
pastwisk do wypasania zwierząt 
hodowlanych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 825 156,00 zł
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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)

W przeciągu roku 2019 szereg projektów prowadzonych przez PAH został audytowany lub skontrolowany przez 
niezależne firmy audytorskie wynajęte przez donorów lub specjalnie do tego celu delegowane zespoły 
reprezentujące donora, miedzy innymi: Projekty UNICEF w Somali i Sudanie Płd, UNDP w Sudanie Płd, OCHA w 
Somalii i w Syrii, GIZ w Sudanie, NCA w Syrii. W 2019 roku roczne sprawozdanie finansowe PAH za 2018 rok było 
przedmiotem audytu i opinii przeprowadzonych przez firmę Moore Stephens. W przeciągu 2019 roku kolejni 
audytorzy zewnętrzni kontrolowali wydatkowanie środków finansowych pochodzących od donatorów 
instytucjonalnych i/lub zastosowanie systemu kontroli wewnętrznej na różnych poziomach funkcjonowania Fundacji. 
Kontrola NIK objęła wydatkowanie grantów uzyskanych od KPRM  i MSZ. Już w 2019 rozpoczęliśmy też 
przygotowania do tzw. Ex-ante Assessment poprzedzającego podpisanie nowej umowy ramowej z ECHO.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Janina Ochojska
Grzegorz Gruca
Maciej Bagiński

Sylvie Cambou-Prokopowicz
Katarzyna Górska

Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-13
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