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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica ALEJA "SOLIDARNOŚCI" Nr domu 78A Nr lokalu 

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

Nr faksu 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

Katarzyna Górska Członek Zarządu TAK

Dorota Serafin Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Henryk Wujec Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dariusz Płatek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Paulina Zofia Pilch 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 dla 
osób dotkniętych konfliktami zbrojnymi oraz katastrofami naturalnymi. 
Składają się na to działania rozwojowe, dobroczynne, społecznie 
użyteczne i oświatowe oraz przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu. 
Polska Akcja Humanitarna prowadzi długofalowe projekty i stałe misje w 
miejscach kryzysów humanitarnych oraz dostarcza pomoc 
natychmiastową na całym świecie. Wszystkie aktywności poprzedzone są 
badaniem aktualnych potrzeb pomocy i dopasowywane tak, aby nieść jak 
najbardziej efektywną pomoc. Dodatkowo, Fundacja prowadzi działania 
edukacyjne w zakresie edukacji globalnej i tolerancji międzykulturowej 
poprzez zajęcia w placówkach oświatowych, kampanie informacyjne i 
tworzenie adekwatnych materiałów edukacyjnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje 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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. IRAK – liczba beneficjentów: 67 398 osób

Sfinalizowaliśmy projekt, w ramach którego nasz Zespół Reagowania Natychmiastowego analizował w Irackim Kurdystanie 
potrzeby ludności przemieszczającej się na skutek kryzysu w regionie. Działania skierowane były do osób, uciekających z Syrii, 
które schronienie znalazły w obozie Bardarash niedaleko miasta Dahuk. Działania miały na celu konserwację i naprawę 
infrastruktury wodno-sanitarnej i zapewnienie osobom przebywającym w obozie dostępu do czystej wody i toalet.
Liczba beneficjentów: 15 161 osób– (w całości była raportowana w sprawozdaniu za 2019 r., więc nie jest uwzględniania w 
obecnym);lokalizacja: Bardarash, prowincja Dahuk, Iracki Kurdystan, finansowanie: środki własne PAH

Zakończyliśmy dwuletnie działania mające na celu wzmocnienie sektora wodno-sanitarnego w prowincjach Salah Al Din i 
Niniwa w północnym Iraku. Naprawiliśmy infrastrukturę wodno-sanitarną w 8 szkołach, zapewniliśmy bezpieczne źródła wody 
pitnej. Przeszkoliliśmy miejscowe komitety wodne oraz 10 pracowników lokalnych władz w utrzymaniu i naprawie sieci wody 
pitnej, a także w temacie zabezpieczania się przed Covid-19. Zainicjowaliśmy współpracę między lokalnymi władzami a 
komitetami wodnymi, służącą szybkiej i skutecznej reakcji w razie awarii.
Liczba beneficjentów: 25 727 osób, lokalizacja: prowincje Niniwa i Salah Al Din, finansowanie: Fundusz powierniczy UE w 
odpowiedzi na kryzys w Syrii („The Madad Fund”), projekt realizowany w konsorcjum z EU MADAD, People in Need (PIN), 
ACTED, Welthungerhilfe (WHH)

Sfinalizowaliśmy kolejny projekt z obszaru WASH i wspierania odporności osób wewnętrznie przemieszczonych, powracających 
oraz społeczności przyjmujących w Iraku. W 5 szkołach w prowincji Niniwa naprawiliśmy infrastrukturę wodno-sanitarną, 
latryny oraz punkty mycia rąk, utworzyliśmy komitety wodne przeszkolone w zapobieganiu rozprzestrzeniania się Covid-19, 
przygotowaliśmy broszury informacyjne i przeprowadziliśmy dystrybucję środków czystości i sprzętu sprzątającego. W okolicach 
Mosulu naprawiliśmy 3 sieci wody pitnej, 2 studnie głębinowe, zainstalowaliśmy urządzenia do odwróconej osmozy. 
Przeprowadziliśmy kampanię door-to-door edukującą lokalną społeczność jak zabezpieczyć się przed Covid-19, uzdatniać wodę 
i czyścić pojemniki na wodę pitną. Komitety wodne zostały przeszkolone z odpowiedniego utrzymania i napraw urządzeń 
wodno-sanitarnych. Otrzymały także narzędzia i środki do uzdatniania wody.
Liczba beneficjentów: 23 887 osób, lokalizacja: prowincja Niniwa, Mosul; finansowanie: UNOCHA – Iraq Humanitarian Fund. 
Projekt był realizowany w konsorcjum z Hommes des Terres, Arche Nova, World Vision, SSDF (Sorouh Sustainable Development 
Foundation), Janat Al-Frdaws Foundation.

W 4 obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych (Hasansham U2, Hasansham U3, Khazir M1, Mamilian) w prowincji 
Niniwa w północnym Iraku naprawiliśmy infrastrukturę wodno-sanitarną, latryny i prysznice, które zostały podzielone według 
płci i wyposażone w zamki i oświetlenie. Usuwaliśmy nieczystości, wywoziliśmy śmieci, w ramach programu Cash for Work 
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przeszkoliliśmy mieszkańców obozów w zakresie testowania jakości dostarczanej wody i promocji higieny z naciskiem na 
zabezpieczenie przed Covid-19. Dystrybuowaliśmy środki czystości i higieny. Wyszkoliliśmy komitety wodne w zakresie 
podstawowych napraw infrastruktury wodnej i przekazaliśmy im narzędzia. 
Liczba beneficjentów: 17 784 osób, lokalizacja: prowincja Niniwa, dystrykty Al-Hamadaniya i Akre, finansowanie: ECHO, NIW 
(Narodowy Instytut Wolności)

2. JEMEN – liczba beneficjentów: 48 268 osób
Działania PAH koncentrowały się wokół zapewnienia dostępu do czystej wody, podstawowej opieki zdrowotnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb kobiet i dzieci oraz przeciwdziałania COVID-19.

Projekt zintegrowanej pomocy w sektorze medycznym i wodno-sanitarnym w ośrodku zdrowia w wiosce Imran był kontynuacją 
działań z 2019 roku. Celem było zwiększenie dostępu lokalnej społeczności, w tym uchodźców oraz osób wewnętrznie 
przemieszczonych, do czystej wody oraz usług podstawowej opieki zdrowotnej. PAH zaopatrywał klinikę w wodę, udzielił 
wsparcia pieniężnego do wypłat zespołu medycznego (12 pracowników), zakupił leki, urządzenia medyczne i laboratoryjne. W 
klinice przeprowadzono 9 781 konsultacji medycznych poradnictwa ogólnego oraz 809 w sekcji zdrowia reprodukcyjnego, w 
tym odebrano 71 porodów. PAH wspierał też ogólne funkcjonowanie kliniki poprzez zakup paliwa do generatora prądu, 
wybudowanie klimatyzowanego magazynu, naprawę ogrodzenia i dziedzińca oraz odbudowę zniszczonego wejścia do kliniki. 
Liczba beneficjentów: 6 545 osób, lokalizacja: prowicja Aden, dystrykt Al Buraiqeh, wioska Imran, finansowanie: PAH środki 
własne, 1%, zbiórki publiczne, Caritas Polska

Projekt pomocy natychmiastowej w sektorze medycznym i wodno-sanitarnym na obszarach najbardziej dotkniętych pandemią 
COVID-19 w dystrykcie Al Buraiqeh, prowincji Aden, stanowił natychmiastową odpowiedź na pogarszającą się sytuację 
Jemeńczyków, związaną z rozprzestrzenianiem się pandemii. Wsparcie uzyskało 6 klinik w prowincji Aden. Zakres działań objął: 
wprowadzenie zasad i przeprowadzenie treningów nt. protokołów zapobiegania i kontroli zakażeń w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 zgodnie z narodowymi rekomendacjami WHO i klastra zdrowia, wyposażenie klinik w środki 
ochrony osobistej, materiały czystości i codziennego użytku oraz włączenie ich w system referencyjny. Wybudowano 6 stacji 
mycia rąk, rozdystrybuowano 1 650 zestawów higienicznych, przeprowadzono kampanie i sesje informujące o środkach 
zmniejszających ryzyko zakażeniem (COVID 19, cholery i malarii). Rozpoczęto też naprawę i rozbudowę 3 systemów 
wodociągowych.
Liczba beneficjentów: 41 723 osób, lokalizacja: prowicja prowincja Aden, dystrykt Al Buraiqeh, Jemen, finansowanie: Caritas 
Internationalis

3. KENIA – liczba beneficjentów: 6 862 osoby
W Kenii koncentrujemy się głównie na pomocy rozwojowej. Realizowaliśmy projekt współfinansowany w ramach programu 
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Jego celem było zwiększenie dostępu do wody, 
polepszenie warunków sanitarnych oraz podniesienie świadomości na temat przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian 
atmosferycznych. Trzy szkoły zostały wyposażone w system zbierania wody opadowej oraz zbiorniki na wodę. Zorganizowaliśmy 
szkolenia z zakresu promocji higieny dla przedstawicieli lokalnych społeczności i nauczycieli. Powstały 4 tamy piaskowe 
wyposażone w płytką studnię oraz system dystrybucji wody zasilany energią solarną, pozwalający na rozwój rolnictwa. 
Przeprowadzono szereg działań mających na celu wzrost wiedzy z zakresu zarządzania i uprawy roli oraz przedsiębiorczości 
wśród lokalnych kooperatyw rolnych, co wpłynęło na podniesienie poziomu zatrudnienia i efektywność pracy rolników. 
Liczba beneficjentów 6 862 osoby, lokalizacja: Hrabstwa Makueni, Machakos i Kitui.
Finansowanie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska Pomoc)

4. SOMALIA – liczba beneficjentów: 288 464 osób
W dystrykcie Jowhar zapewniliśmy dostęp do bezpiecznej wody osobom poszkodowanym wskutek konfliktów zbrojnych i 
katastrof naturalnych. Projekt ten obejmował odnawianie istniejącej i tworzenie nowej infrastruktury wodno-sanitarnej. 
Skonstruowaliśmy i naprawiliśmy łącznie 15 studni płytkich, przeszkoliliśmy przedstawicieli lokalnych społeczności w zakresie 
monitorowania jakości wody i utrzymania infrastruktury wodnej i zbudowaliśmy latryny z materiału odpornego na silny wiatr i 
powodzie. Przeprowadziliśmy też działania z zakresu promocji higieny oraz dystrybucję zestawów higienicznych, prowadzone 
przez wyszkolony w tym celu zespół, którego zadaniem jest też podejmowanie działań profilaktycznych w okresach 
podwyższonego ryzyka zagrożenia epidemią spowodowanego powodzią/suszą.
Liczba beneficjentów: 11 906 osób, lokalizacja: Jowhar, południowo - centralna Somalia, finansowanie: OCHA (SHF)

Kolejnym projektem wodnym w regionie Banaadir (w dystryktach Kahda i Deynile ) było zbudowanie 23 nowych ujęć wody i 
wyposażenie ich użytkowników w części zamienne do późniejszej naprawy. Aby zapobiec groźnym dla życia i zdrowia 
chorobom, do których przyczyniają się nieodpowiednie warunki sanitarne w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych 
zbudowaliśmy 180 nowych latryn i naprawiliśmy 200 kolejnych. Przeciwdziałaliśmy też rozprzestrzenianiu się malarii poprzez 
dystrybucję zestawów chroniących przed komarami. Szkoliliśmy też lokalnych promotorów higieny. Podobnie jak pozostałe, ten 
projekt wspierał lokalną gospodarkę poprzez zakup materiałów na miejscowym rynku i zatrudnianie lokalnych, 
wykwalifikowanych pracowników, w tym kobiet. 
Liczba beneficjentów: 22 505 osób, lokalizacja: region Banaadir - dystrykty Kahda i Deynile, 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 3



finansowanie: OCHA (SHF).

Zakończyliśmy projekt zapewniający dostęp do bezpiecznej wody osobom wewnętrznie przemieszczonym (OWP) w regionach 
Gedo w południowo-zachodniej i Galgaduud w środkowej Somalii. Były tam prowadzone kompleksowe działania z zakresu 
WASH w obozach dla OWP, w szkołach i na terenach wiejskich. Działania obejmowały budowę latryn, promocję higieny, 
dystrybucję pakietów higienicznych, utylizację odpadów. W zakresie pomocy natychmiastowej w sytuacji nagłych kryzysów 
prowadziliśmy dystrybucję przedmiotów nieżywnościowych i pakietów higienicznych; naprawę latryn i chlorowanie punktów 
wodnych. wsparcie pieniężne. 
Liczba beneficjentów: 25 641 osób, lokalizacja: Gedo, Galgaduud, południowo - centralna Somalia, finansowanie:  German 
Federal Foreign Affairs (GFFO).

Kolejna odsłona tego projektu będzie kontynuowana do końca pierwszego kwartału 2022 r. Nasze działania obejmują budowę i 
remont infrastruktury wodno-sanitarnej m.in. studni, ujęć wody, zbiorników wodnych, latryn, budowę zbiorników na wodę 
deszczową zarówno w obozach, jak i w szkołach, szpitalach i ośrodkach zdrowia. W ramach projektu prowadzimy działania 
promujące higienę oraz dystrybuujemy zestawy higieniczne, w tym zestawy do higieny menstruacyjnej, oraz budujemy 
infrastrukturę dostosowaną do potrzeb kobiet w szkołach i ośrodkach zdrowia. Dodatkowo na obszarach zagrożonych 
katastrofami naturalnymi prowadzimy działania w zakresie przygotowywania i zapobiegania sytuacjom kryzysowym poprzez 
budowę odpowiedniej infrastruktury i dystrybucję zestawów ratunkowych (emergency kits).
Liczba beneficjentów: 63 332 osób, lokalizacja: Galgudud i Middle Shebelle, finansowanie: German Federal Foreign Affairs 
(GFFO)

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 w 2020 roku rozszerzyliśmy nasze działania, aby zapewnić natychmiastowy dostęp do 
czystej i bezpiecznej wody osobom wewnętrznie przemieszczonym i przyjmującym ich społecznościom. Celem było 
umożliwienie częstszego mycia rąk i stosowania odpowiednich praktyki higienicznych, a zwiększona liczba punktów wodnych 
pozwoliła ograniczyć kolejki, a tym samym zachować dystans społeczny. Towarzyszyły temu działania promujące higienę i 
dystrybucja zestawów higienicznych w ośrodkach zdrowia i wśród lokalnych społeczności. 
Liczba beneficjentów: 51 950 osób, lokalizacja: Galgudud i Middle Shebelle, finansowanie: Arche noVa

Realizowaliśmy również 2 projekty finansowane ze środków ECHO (Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Pomocy 
Humanitarnej i Ochrony Ludności). W pierwszym kontynuowaliśmy działania WASH rozpoczęte w 2018 roku, mające na celu 
zapewnienie pomocy w ratowaniu życia rodzinom dotkniętym kryzysem humanitarnym poprzez zapewnienie dostępu do 
godnych warunków wodno-sanitarnych.
Liczba beneficjentów: 12 623 osób, lokalizacja:  Baanadir, Lower Shabelle, Middle Shabelle, finansowanie: ECHO.

Celem drugiego było zwiększenie dostępu do czystej wody i bezpiecznych warunków sanitarnych w pięciu ośrodkach zdrowia w 
regionie Banadir. Działania obejmowały naprawę studni, budowę zbiornika z wodą, przedłużenie rurociągu, drobne naprawy 
urządzeń myjących (wymiana nieszczelnych rur i kranów) oraz budowę i naprawę latryn. Prowadziliśmy działania promujące 
higienę oraz dystrybuowaliśmy mydło i zestawy higieniczne wśród pacjentów. 
Liczba beneficjentów: 18 460 osób, lokalizacja:  dystrykty Banadir, Lower Shabelle, Middle Shabelle, finansowanie: ECHO

W 2020 roku realizowaliśmy dwa projekty finansowane ze środków UNICEF. Projekt rozpoczęty w 2018 roku miał na celu 
zapewnienie dostępu do bezpiecznej infrastruktury wodno-sanitarnej w szkołach i ośrodkach medycznych, poprzez budowę 
punktów mycia rąk i sanitariatów oraz dystrybucję koszy, utylizację śmieci i dystrybucję pakietów higienicznych. Prowadziliśmy 
też działania promujące higienę i szkolenia dla liderów społeczności w zarządzaniu systemami wodnymi. 
Liczba beneficjentów: 73 042 osób, lokalizacja: Region Banaadir, dystrykty Heliwa, Wadajir i Shibis, południowo-centralna 
Somalia, finansowanie: UNICEF Somalia i KFW

Projekt realizowany w regionie Banadir, służył poprawęie infrastruktury wodno-sanitarnej w 15 somalijskich szkołach, w tym 
naprawę i odnowienie 2 zbiorników na wodę i 30 punktów mycia rąk. W 4 szkołach przeprowadzona została naprawa studni i 
ich modernizacja z wykorzystaniem paneli słonecznych,  a w 5 innych wybudowano nowe studnie również wykorzystujące 
energię odnawialną. Kolejną studnię naprawiono i zmodernizowano poprzez dodanie pompy ręcznej. W 4 szkołach 
zainstalowaliśmy zbiorniki na wodę, skonstruowaliśmy systemy pozyskiwania wody deszczowej oraz dostarczyliśmy szkołom 
części zamienne i chlor do uzdatniania wody. Uczennice otrzymały dostęp do menstruacyjnych środków higienicznych, rozdano 
przyrządy sanitarne i pojemniki na odpady. Zapewniliśmy szkolenia z obsługi i konserwacji sprzętu, utworzyliśmy tzw. wodne 
komitety edukacyjne. Dostarczyliśmy materiały informacyjne dotyczące zasad zachowania higieny, w tym higieny 
menstruacyjnej.
Liczba beneficjentów: 7 670 osób, lokalizacja: region Banaadir, finansowanie: UNICEF, Donator wspierający: KFW

W styczniu i w lutym 2020 r. kontynuowaliśmy rozpoczęty w ostatnim kwartale 2019 r. w dystrykcie Jowhar, finansowany przez 
firmę Meblik pilotażowy projekt dożywiania osób cierpiących na umiarkowanie ostre niedożywienie. Projektem objęto 300 
beneficjentów, w tym 150 dzieci poniżej 5. roku życia oraz 150 kobiet w ciąży i karmiących, u których w drodze pomiarów 
antropometrycznych stwierdzono umiarkowane niedożywienie. W ramach projektu wybrano z lokalnej społeczności 4 
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pracowników ds. żywienia, których przeszkolono w zakresie dietetyki i pomiarów. Aby zwiększyć zrozumienie działań, 
zaproszono przywódców społeczności, przedstawicielki kobiet oraz lokalne władze reprezentujące Shabelle Środkowe i dystrykt 
Jowhar na warsztaty konsultacyjne. Tylko w styczniu i w lutym wydano: po 9 000 racji suplementacji diety RUSF-92g (plumpy 
sups) 150 dzieciom poniżej 5. roku życia oraz 150 kobietom w ciąży i karmiącym piersią, a także po 3000 kg cukru i roślin 
strączkowych, 4500 kg kukurydzy i 1500 litrów oleju roślinnego rodzinom dzieci objętych programem. 
Liczba beneficjentów w 2020: 200 osób, lokalizacja: zachodnie tereny dystryktu Jowhar, Finansowanie: Meblik Sp. z o.o.

Druga tura powyższego projektu, ponownie finansowana przez Meblik, miała miejsce w tym samym regionie i objęła łącznie 
1007 osób (593 dzieci w wieku poniżej 5 lat i 414 kobiet ciężarnych i karmiących). Trzecia tura, również finansowana przez firmę 
Meblik, w 2020 objęła 128 osób.

5. SUDAN POŁUDNIOWY - liczba beneficjentów: 295 444 osób
Zakończyliśmy roczny projekt przygotowujący lokalne społeczności na przyszłe sytuacje kryzysowe poprzez wykorzystanie 
zasobów awaryjnych i logistycznych do reagowania na kryzysy humanitarne w całym kraju. Działania polegały na zapewnianiu 
dostępu do wody i urządzeń sanitarnych oraz szkoleniach z zakresu prawidłowej higieny, zarządzania zasobami wodnymi dla 
mechaników i lokalnej społeczności oraz promotorów higieny. W wypadku nagłych kryzysów, udzielaliśmy pomocy 
nieżywnościowej i zapewnialiśmy dostęp do bezpiecznego schronienia.
Liczba beneficjentów 67 170 osób, lokalizacja: całe terytorium kraju, finansowanie projektu: ECHO

Dzięki wsparciu firmy Electrolux, polepszyliśmy warunki pracy i nauki w szkole średniej Green Belt Academy. 
Wyremontowaliśmy i zbudowaliśmy toalety i punkty mycia rąk, zapewniając tym samym dziewczynkom dostęp do bieżącej 
wody i możliwość uczestniczenia w lekcjach również w czasie menstruacji. Zbudowaliśmy kuchnię i jadalnię, by zapewnić 
zdrowe posiłki dla uczniów, zainstalowaliśmy panele słoneczne, by szkoła była samowystarczalna w dostępie do energii 
elektrycznej. Założyliśmy szkolny ogród i przeprowadzaliśmy warsztaty rolnicze i kursy krawiectwa, stolarstwa, budownictwa. 
Prowadziliśmy szkolenia z zakresu higieny i zapobiegania chorobom przenoszonym przez brudną wodę.
Pomoc udzielona w ramach całego projektu objęła: 525 osób, lokalizacja: Bor, stan Jonglei
finansowanie: Electrolux

W innym projekcie skupialiśmy się na aspektach edukacyjnych, które promowały higienę w szkołach. Uczniowie i nauczyciele 
rozpowszechniali wiedzę dotyczącą zagrożeń wynikających ze spożywania brudnej wody. W miejscach publicznych 
umieszczaliśmy materiały edukacyjne, ale też zapewniliśmy dostęp do bezpiecznych źródeł wody przy szkołach, z których mogą 
korzystać mieszkańcy lokalnych społeczności poza godzinami pracy placówek.
Pomoc otrzymały 5 664 osoby, lokalizacja: Kajo Keji i Koch Centralna Equatoria, Unity; finansowanie: Common Humanitarian 
Fund (UN OCHA)

Równolegle, pracowaliśmy nad zwiększeniem i koordynacją dostępu do ratujących życie artykułów nieżywnościowych i 
bezpiecznego schronienia dla osób wewnętrznie przemieszczonych w trudno dostępnych regionach Sudanu Południowego. 
Udzielaliśmy też wsparcia finansowego.
Pomoc otrzymało 5184 osób, lokalizacja: stany Unity, Central Equatoria i Jonglei oraz hrabstwa Bor South i Kajo-Keji, 
finansowanie: UN OCHA

Kolejny projekt obejmował działania wodno-sanitarne skierowane do osób wewnętrznie przemieszczonych, dotkniętych 
konfliktami, klęskami żywiołowym, wysokim wskaźnikiem niedożywienia, epidemiami chorób. Dokonaliśmy napraw ujęć 
wodnych, toalet i punktów mycia rąk. Przeprowadziliśmy szkolenia dla mechaników i promotorów higieny odpowiedzialnych za 
promocję higieny w szkołach i w lokalnych społecznościach. Dystrybuowaliśmy zestawy higieniczne, mydło oraz zestawy do 
higieny menstruacyjnej dla kobiet.
Liczba beneficjentów 2 079 osób, lokalizacja: Bor, stan Jonglei, finansowanie: Common Humanitarian Fund (UN OCHA)

W zakresie pomocy żywnościowej uruchomiliśmy projekt dla osób wewnętrznie przemieszczonych, dotkniętych konfliktami 
zbrojnymi, skutkami zmian klimatu i wysiedleniami. W celu rozwojowego i długofalowego wsparcia produkcji żywności, 
dostarczaliśmy narzędzia do uprawy roli, nasiona warzyw i zbóż oraz systemy irygacyjne. Gospodarstwa utrzymujące się z 
rybołówstwa wsparliśmy zestawami do połowu. Prowadziliśmy kampanie promocji higieny i prawidłowego żywienia.
Pomoc otrzymało 16 196 osób, lokalizacja: Wau, Zachodnie Bahr el Ghazal, finansowanie: Common Humanitarian Fund (UN 
OCHA)

Poprzez zintegrowane wielosektorowe interwencje, działaliśmy na rzecz poprawy dostępu do usług WASH i artykułów 
nieżywnościowych dla społeczności dotkniętych katastrofalną powodzią w stanie Jonglei. Mobilne zespoły dystrybuowały 
niezbędne artykuły: koce, zestawy kuchenne, moskitiery, maty do spania, wiadra, kanistry, sprzęt do uzdatniania wody. 
Odbudowaliśmy i naprawiliśmy ujęcia wodne i sanitariaty. Przeszkoliliśmy mechaników i promotorów higieny informujących o 
zagrożeniach związanych z używaniem brudnej wody. W zakresie pomocy psychospołecznej przeprowadziliśmy szkolenia z 
bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z przemocą ze względu na płeć.
Pomoc otrzymały 45 038 osób, lokalizacja: stan Jonglei, finansowanie: UN OCHA.
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Nieśliśmy pomoc żywnościową grupom najbardziej wrażliwym. Aby dotrzeć do osób wewnętrznie przemieszczonych, kobiet, 
wdów, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami czy przewlekle chorych, wybraliśmy bezpieczne i dostępne dla wszystkich 
punkty dystrybucji i wsparcia. Zapewniliśmy nasiona, narzędzia rolnicze i do połowu ryb. Duży odsetek OWP to kobiety, 
kładliśmy więc szczególny nacisk na to, żeby pakiety i szkolenia je obejmowały. Utworzyliśmy szkoły rolnicze propagujące dobre 
praktyki, m. in.: odpowiedniego przygotowania gruntów pod uprawę zbóż, sadzenia roślin, walki ze szkodnikami, czy 
wykorzystywania systemów nawadniających. Zorganizowaliśmy też grupowe szkolenia na temat odpowiedzialnego połowu ryb.
Pomoc otrzymało 13 304 osób, lokalizacja: Jur River, Zachodnie Bahr el Ghazal, finansowanie: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO).

Osobom przesiedlonym w Adior i Malek, położonych w hrabstwie Yirol East, udzieliliśmy pomocy w dostępie do infrastruktury 
wodno-sanitarnej. Odnowiliśmy 31 studni, przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu higieny i zapewniliśmy dostęp do 
bezpiecznych sanitariatów.
Pomoc otrzymało 38 828 osób, lokalizacja: Adior i Malek, hrabstwo Yirol East, Lakes State;
finansowanie: USAID, fundusze otrzymała Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IMO/RRF), PAH była jej partnerem 
wdrożeniowym 

W tym samym regionie prowadziliśmy projekt wodno-sanitarny mający na celu zapobieżenie przemocy doświadczanej ze 
względu na płeć skierowany do osób wewnętrznie przemieszczonych, przedstawicieli społeczności przyjmujących i osób 
powracających. Obejmował on budowę i remont wodociągów w gminach oraz urządzeń sanitarnych w domach, promocję 
higieny wśród społeczności lokalnych, dystrybucję pakietów z pomocą rzeczową (pakiety menstruacyjne) audyty 
bezpieczeństwa i uzdatnianie wody.
Pomoc otrzymało 11 666 osób, lokalizacja: hrabstwo Yirol East, Lakes State, finansowanie: UN OCHA

Podjęliśmy działania zmniejszające zachorowalność i śmiertelność osób wewnętrznie przemieszczonych i społeczności 
przyjmujących poprzez poprawę dostępu do opieki zdrowotnej, wyżywienia, ochrony, bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych, 
a także pomoc w produkcji żywności i poprawie higieny. Świadczyliśmy statyczną i mobilną pomoc zdrowotną, podstawową 
opiekę zdrowotną w nagłych wypadkach, badania epidemiologiczne, monitoring występujących chorób i szkolenia 
pracowników służby zdrowia; prowadziliśmy badania pod kątem niedożywienia i jego leczenie wśród dzieci w wieku 6-59 mcy.; 
dystrybucję nasion; budowę i remonty punktów ujęcia wody i sanitariatów; dystrybucję pakietów menstruacyjnych, szkolenia z 
zakresu higieny; zapewniamy pomoc psychospołeczną, monitorujemy przypadki przemocy, podnosimy wiedzę lokalnej 
społeczności nt. instytucji udzielających pomocy ofiarom przemocy.
Pomoc otrzymały 31 954 osoby, lokalizacja: Bor South, Akobo; finansowanie: UN OCHA, partnerzy: HAA, CMD

Kolejny projekt miał na celu poprawę dostępu do integracyjnych usług edukacyjnych z komponentem GBV (gender based 
violence) dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji. Tworzyliśmy nowe tymczasowe przestrzenie do nauki, zapewnialiśmy 
materiały edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci dotkniętych kryzysem, szkoliliśmy nauczycieli by poprawić jakość nauczania; 
zapewnialiśmy wsparcie psychospołeczne, mechanizmy zgłaszania skarg, promowaliśmy postawy równościowe, zwłaszcza w 
zakresie równości płci.
Pomoc otrzymały 4 384 osoby, lokalizacja: Bor South, stan Jonglei; finansowanie: UN OCHA, partner: CMD

Projekt wzmacniania przywództwa i struktur zarządzania placówkami dla osób wewnętrznie przemieszczonych w celu 
efektywnej koordynacji i zarządzania w hrabstwie Bor South, był wielosektorowy. Działania obejmowały m.in. tworzenie 
lokalnych struktur koordynacyjnych, ustanowienie mechanizmów komunikacji i monitorowania, prowadzenie szkoleń 
podnoszących kwalifikacje, tworzenie mechanizmów zgłaszania skarg dla ofiar przemocy.
Pomoc otrzymało 10 555 osób,lokalizacja: Bor South, stan Jonglei; finansowanie: UN OCHA

Kolejny projekt wspierający osoby, które były ofiarami przemocy ze względu na płeć i które znalazły schronienie w specjalnej 
jednostce ochronnej (‘special protection unit’) dotyczył poprawy ich warunków wodno-sanitarnych. Przeprowadziliśmy remont 
panelu słonecznego napędzającego mechanizm punktu ujęcia wody, zapewniającego dostęp do wody 5100 mieszkańcom 
ośrodka.
Pomoc w 2020 r. otrzymało 728 osób, lokalizacja: Bor, stan Jonglei, finansowanie: środki własne PAH

W kwietniu rozpoczęliśmy realizację rocznego projektu wodno-sanitarnego dla społeczności zagrożonych powodziami w Bor w 
stanie Jonglei. Przeprowadziliśmy remonty studni, szkolenia dla przedstawicieli lokalnych społeczności z zakresu eksploatacji i 
napraw studni oraz dbania o higienę. Dostarczyliśmy też środki higieniczne.
Pomoc otrzymały 28 003 osoby, lokalizacja: Bor, stan Jonglei, finansowanie: USAID, fundusze otrzymała Międzynarodowa 
Organizacja ds. Migracji (IMO/RRF), PAH była jej partnerem wdrożeniowym

Społecznościom dotkniętym powodziami w hrabstwach Juba (Mangalla) i Awerial dostarczaliśmy podstawowej, ratującej życie 
pomocy nieżywnościowej i materiałów budowy do schronienia.
Pomoc otrzymało 14 166 osób, lokalizacja: hrabstwa Juba (Mangalla) i Awerial; finansowanie: UN OCHA
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6. UKRAINA – liczba beneficjentów: 20 340 osób
W 2020 roku w Ukrainie realizowaliśmy 13 projektów, z czego dwa zostały rozpoczęte jeszcze w roku 2019, a realizacja 
kolejnych dwóch zakończy się w roku 2021. 
W marcu 2020 roku zakończyliśmy projekt skierowany do osób wewnętrznie przemieszczonych i dotkniętych konfliktem 
zbrojnym w obwodzie donieckim i ługańskim. W celu zapewnienia wsparcia psychospołecznego m.in. dla dzieci, młodzieży i ich 
rodziców, zostały utworzone mobilne zespoły ekspertów. Zorganizowaliśmy również szkolenia z pisania wniosków o 
dofinansowania i z zarządzania projektami dla lokalnych aktywistów. Najlepsze wnioski zostały przez nas wsparte dotacjami. 
Stworzyliśmy bezpieczną przestrzeń i zintegrowaliśmy lokalną społeczność poprzez wspólne uczestnictwo w wydarzeniach 
sportowych, festiwalach czy konkursach.
Liczba beneficjentów 401 osób, lokalizacja: obwód doniecki i Ługański, finansowanie: UNICEF.

W sierpniu zakończyliśmy roczny projekt, w ramach którego prowadziliśmy 8 Centrów Wsparcia świadczących usługi wsparcia 
psychospołecznego dla osób starszych żyjących w pobliżu „linii kontaktowej”. Osobom z ograniczonymi możliwościami 
ruchowymi został przekazany drobny sprzęt rehabilitacyjny. Aby ułatwić zaspokojenie podstawowych potrzeb, beneficjentom 
została przekazana też pomoc gotówkowa. W ramach projektu przeprowadziliśmy również renowacje obiektów sanitarnych w 
instytucjach społecznych, takich jak szpitale, które sprawują m.in. opiekę nad osobami starszymi. 
Liczba beneficjentów 6660 osób, lokalizacja: obwód doniecki i ługański, finansowanie: OFDA

We wrześniu zakończyliśmy projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP. Dzięki 
projektowi utworzone zostały 4 Społecznościowe Centra Usług Psychologicznych dla dzieci, młodzieży, rodzin wielodzietnych, 
samotnych rodziców. Skorzystało na tym również wiele innych grup: aktywiści identyfikowali problemy społeczności i 
wypracowywali rozwiązania na przyszłość; pracownicy społeczni zdobyli nowe umiejętności i wiedzę, pozwalającą na udzielanie 
pierwszej pomocy psychologicznej czy efektywne radzenie sobie ze stresem. 
Liczba beneficjentów 1000 osób, lokalizacja: obwód doniecki, finansowanie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska 
Pomoc), partner lokalny: Child Smile

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 i złagodzenia skutków wybuchu pandemii zrealizowaliśmy projekt w 
ramach którego wyposażyliśmy 4 instytucje społeczne, w których mieszkają osoby starsze i niepełnosprawne w zestawy 
zaspokajające potrzeby higieniczne na okres trzech miesięcy. Dostarczyliśmy też paczki higieniczne do domów osób osoby 
starszych i niepełnosprawnych z ograniczonymi możliwościami ruchowymi. Do wszystkich pakietów dołączaliśmy materiały 
informacyjne na temat zapobiegania zakażeniom.
Liczba beneficjentów 2297 osób, lokalizacja: obwód ługański, finansowanie: OFDA

Zestawy artykułów higienicznych zostały również dostarczone osobom starszym, samotnym i z niepełnosprawnościami 
zamieszkującym obszar w pobliżu linii kontaktowej. Do domów, w których przebywały osoby zarażone koronawirusem 
dostarczyliśmy zestawy środków ochrony osobistej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby. Rozpowszechniane też 
były materiały edukacyjne na temat pandemii, opracowane przez WHO oraz paczki żywnościowe dla osób w szczególnie ciężkiej 
sytuacji. Pracownicy społeczni świadczyli zdalną pomoc psychospołeczną: w ramach połączeń telefonicznych z osobami 
potrzebującymi, przekazywane były techniki samoregulacji emocji, relaksacyjne i pomagające utrzymać dobrą higienę 
psychiczną, zgodnie z zaleceniami WHO. 
Liczba beneficjentów 2010 osób, lokalizacja: obwód doniecki i ługański, finansowanie: UHF/OCHA.

Osobom najbardziej wrażliwym, zamieszkującym obszar linii kontaktowej, zapewniliśmy indywidualne i grupowe sesje 
psychosocjalne oraz indywidualną opiekę w domu, zorganizowaliśmy grupy samopomocowe, wydarzenia kulturalne i 
dystrybuowaliśmy drobny sprzęt rehabilitacyjny. Te aktywności dodatkowo wspierane są przez wszechstronną pomoc 
finansową, naprawę infrastruktury wodno-sanitarnej oraz rozprowadzanie zestawów żywnościowych i higienicznych, które 
pokryły zapotrzebowanie na minimum trzy miesiące dla najbardziej potrzebujących starszych osób.
Liczba beneficjentów 3926 osób, lokalizacja: obwód doniecki i ługański, finansowanie: BHA

Nieśliśmy również pomoc i ochronę ofiarom min lądowych, w szczególności dzieciom i ich opiekunom. Zapewniliśmy 
kompleksową pomoc i opiekę 45 rodzinom, w których dziecko lub rodzic zostali poszkodowani w wyniku wybuchu miny 
lądowej. Rodziny te zostały objęte programem opieki i zgodnie ze swoimi potrzebami otrzymały wsparcie psychologiczne, 
psychospołeczne, prawne oraz finansowe w zakresie rehabilitacji lub dostosowania domów do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. 400 opiekunów i 200 pracowników społecznych otrzymało szkolenia z technik pozytywnego 
rodzicielstwa, a 500 dzieci i nastolatków skorzystało ze zdalnego wsparcia psychospołecznego poprzez m.in live streamingi z 
pracownikami społecznymi i edukatorami PAH, sesje online z psychologiem i telefon zaufania. Stworzyliśmy też 5 zespołów, do 
których zaproszone zostały najbardziej proaktywne osoby spośród miejscowej młodzieży. Pod kierownictwem trenerów 
opracowywały one i wprowadzały w życie inicjatywy społeczne zmniejszające bariery dla osób, które zostały poszkodowane 
przez miny.
Liczba beneficjentów 1 106 osób, lokalizacja: obwód doniecki i ługański, finansowanie: UNICEF
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W mieście Toretsk, położonym w pobliżu „linii kontaktowej” w obwodzie Donieckim, zakupiliśmy meble, sprzęt i inne materiały 
dla Oddziału Zakaźnego Szpitala Miejskiego. Konieczność wyposażenia tego oddziału była bardzo pilna ze względu na 
prognozowane pogorszenie sytuacji pandemicznej COVID-19 w Ukrainie. Pacjentami szpitala są w większości osoby starsze, 
najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem. 
Liczba beneficjentów 1346 osób, lokalizacja: obwód doniecki, finansowanie: PAH SOS, projekt realizowany był we współpracy z 
UNHCR. 

„Budowa Potencjału Ośrodków Pomocy Społecznej w obwodzie donieckim we wschodniej Ukrainie” to projekt sfinansowany 
przez MSZ RP, dzięki któremu do ośrodków w Siversku, Avdiivce i Toretsku dostarczone zostały m.in. urządzenia wspomagające 
dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (kule, balkoniki), sprzęt rehabilitacyjny, termometry bezdotykowe, odzież i 
obuwie robocze oraz torby na kółkach dla pracowników instytucji. W ośrodku w Siversku zaczęto świadczyć takie dodatkowe 
usługi socjalne, jak bezpłatny wynajem urządzeń wspomagających dla swoich klientów o ograniczonej sprawności ruchowej.
Liczba beneficjentów 74 pracowników społecznych z Centrów Usług Społecznych w Avdiivce, Siversk i Toretsk i pośrednio 1024 
samotne osoby starsze, osoby niepełnosprawne i osoby w trudnych okolicznościach życiowych, które są klientami 
wymienionych powyżej Centrów Usług Społecznych, Lokalizacja: obwód doniecki, finansowanie: MSZ (Polska Pomoc)

W odpowiedzi na pandemię Covid-19, dostarczyliśmy paczki żywnościowe i higieniczne, zawierające także środki ochrony 
osobistej (maseczki, rękawiczki, środki antyseptyczne) do 190 najbardziej potrzebujących starszych osób z 
niepełnosprawnościami mieszkających w pobliżu linii kontaktu we wschodniej Ukrainie. 
Liczba beneficjentów 190 osób, lokalizacja: Siversk, obwód doniecki; finansowanie: PAH SOS

W odpowiedzi na pożary mające miejsce w październiku w obwodzie Ługańskim w pobliżu linii kontaktu we wschodniej 
Ukrainie, dostarczyliśmy paczki żywnościowe i higieniczne oraz drewno na opał do 6 osób starszych których domy zostały 
zniszczone. 
Liczba beneficjentów 6 osób, lokalizacja: obwód ługański, finansowanie: PAH SOS

Ze środków otrzymanych od prywatnego darczyńcy wybudowaliśmy toaletę zewnętrzną we wsi Krymske, położonej 3 km od 
linii kontaktowej w rejonie Nowoajdarskim. Toaleta wybudowana została na terenie Centrum Wsparcia, w którym członkowie 
zespołu PAH udzielają pomocy psychospołecznej osobom starszym dotkniętym konfliktem zbrojnym i jest dostępna dla 
mieszkańców całej gminy Krymske.
Liczba beneficjentów 300 osób, lokalizacja: Krymske, obwód ługański, finansowanie: Darczyńca prywatny 

7. POLSKA – EDUKACJA  - liczba beneficjentów: 41 008 osób
PAH prowadzi edukację z zakresu globalnych współzależności oraz odpowiedzialnych postaw pomocowych. Tworzymy i 
rozpowszechniamy programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, współpracujemy ze szkołami w całej Polsce, wspierając 
nauczycieli/ki we wprowadzaniu treści edukacji globalnej na swoich zajęciach. W 2020 roku, oprócz znacznego zwiększenia 
zasięgu działań, stworzyliśmy wiele nowych materiałów edukacyjnych, które regularnie wykorzystywane są w tysiącach szkół, 
bibliotek i domów kultury. Działaliśmy w ramach następujących programów i projektów edukacyjnych:
Godziny Wychowawcze ze Światem 
Liczba odbiorców w roku szkolnym 2019/20: 2819 nauczycieli/ek, 24654 uczniów i uczennic Finansowanie: wpłaty indywidualne
Godziny Wychowawcze ze Światem to ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W 
oparciu o nasze autorskie publikacje, m.in. „Zmień perspektywę”, „Bazgrolnik. Świat i Ja” oraz materiały pomocnicze program 
wprowadza systematycznie tematykę globalną podczas zajęć wychowawczych. 
Wiem i Działam 
Liczba odbiorców w roku szkolnym 2019/20: 770 nauczycieli/ek, 10426 uczniów i uczennic Finansowanie: wpłaty indywidualne
Ogólnopolski program edukacyjny dla szkół różnego typu. Ma formę czterostopniowego cyklu zajęć w oparciu o przygotowane 
przez nas scenariusze i propozycje akcji. Skupia się na temacie pomocy humanitarnej i łączy aspekt edukacyjny z działaniem 
świadomościowym lub pomocowym na rzecz osób dotkniętych kryzysami humanitarnymi. 
Szkoła Humanitarna 
Liczba odbiorców w roku szkolnym 2019/20: 30 nauczycieli/ek, 509 uczniów i uczennic Finansowanie: wpłaty indywidualne
Roczny program szkoleniowy na temat współzależności globalnych, kształtujący krytyczne myślenie i postawę solidarności. 
Obejmuje m.in. szkolenia dla nauczycieli i uczniów, warsztaty szkolne, Refleksyjny Kurs Online oraz lekcje i akcje organizowane 
przez szkoły. Program przeznaczony jest dla szkół ponadpodstawowych w całej Polsce. 
Program edukacji globalnej w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku
Liczba odbiorców: 1000 uczniów i uczennic, 100 nauczycieli i nauczycielek.  
Finansowanie: środki partnera (organizacja Pozytywne Inicjatywy)
Program zrealizowaliśmy z organizacją Pozytywne Inicjatywy. Szkoliliśmy kadrę pedagogiczną, uczestniczyliśmy w lekcjach, 
organizowaliśmy Tydzień Edukacji Globalnej oraz Dzień Wody. Współtworzyliśmy program zajęć pozalekcyjnych, założyliśmy i 
prowadziliśmy Klub Nauczycielski, opracowaliśmy materiały edukacyjne (m.in. animacje Sztuka pomagania oraz Oszczędzanie 
wody to nie wszystko oraz Bazgrolniki), na podstawie których realizowane były lekcje i akcje szkolne.
Zdalna edukacja globalna
Liczba odbiorców: 619 osób. 
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Finansowanie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych (regranting)
Projekt miał na celu podniesienie jakości edukacji globalnej i wzbudzenie krytycznej refleksji w środowisku edukacyjnym i 
pozarządowym w Polsce poprzez stworzenie narzędzi edukacji zdalnej. Powstały 3 broszury o pomocy humanitarnej, 
europocentryzmie i rasizmie strukturalnym, 3 kursy e-mailowe (w których wzięły udział 363 osoby), 3 webinary dla 256 osób 
oraz uruchomiliśmy podkast „Tolerancja to za mało”. 

Wyzwania i dociekania edukatorów/ek globalnych
Liczba odbiorców: 81 osób. 
Finansowanie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych (regranting)
Projekt wzmocnił umiejętności 16 edukatorów/ek i nauczycieli/ek zajmujących się edukacją globalną poprzez oparte na 
autorefleksji i krytycznej perspektywie 5-dniowe szkolenie Summer PAH Academy (SPA) oraz 2 edycje kursu e-mailingowego 
“To, jak mówię, zmienia świat”, w których wzięło udział 65 osób, 

Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck
Celem jest wprowadzenie edukacji globalnej do codziennej pracy 3 przedszkoli w województwie pomorskim oraz podniesienie 
umiejętności włączania treści edukacji globalnej do zajęć. W roku 2020 zrealizowano działania przygotowawcze. 
Finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

1. PROGRAM PAJACYK - liczba beneficjentów: 5443 osoby
Pajacyk ogólny - dożywianie w szkołach i świetlicach przez cały rok szkolny. 
Obszar: cała Polska. W ramach 2020 roku mieści się II semestr roku szkolnego 2019/2020 oraz I semestr roku 2020/2021.
W II semestrze roku szkolnego 2019/2020 dożywialiśmy 1034 dzieci w 66 placówkach, 
W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 dożywialiśmy 991 dzieci, w 63 placówkach
Finansowanie, firmy: Kaufland,  KW TRADE, Loyality Partner, International Paper, Sodexo, DHL, Altenberg, Electrolux, Santander 
oraz 1% i Świąteczny Stół Pajacyka
Pajacykowa Sieć Pomocowa
Obszar działania - województwa: łódzkie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, podlaskie, 
lubuskie, lubelskie.
Czas realizacji: przełom lat szkolnych 2019/2020 i 2020/2021.
W roku szkolnym 2019/2020 - liczba partnerów: 10 organizacji, liczba dzieci objętych dożywianiem: 672 z 57 placówek (szkół, 
świetlic). 
W roku szkolnym 2020/2021 - liczba partnerów: 10 organizacji, liczba dzieci: 784 z 56 placówek. 
Finansowanie: NCAB, JOP Szfrańscy, Altenberg, DHL, Electrolux, Square Games
Pajacyk – dożywianie w wakacje 2020 
W okresie wakacji w ramach tego działania objęto dożywianiem 962 dzieci z 27 placówek.
Finansowanie: Fundacja Auchan, Pan Tabletka, Fris Style Myślenia, Independent Trader, Altenberg
#PajacykBezPrzerwy
Paczki dla rodzin – akcja w odpowiedzi na pandemię Covid-19. 1000 rodzin otrzymało 1658 paczek (35 ton żywności). Paczki 
otrzymywały całe rodziny, nie tylko dzieci objęte programem, więc rzeczywista liczba beneficjentów była wyższa (nie mamy 
szczegółowych danych).
Finansowanie: wpłaty indywidualne, Altenberg, Fundacja Auchan, Auchan
2. POLSKA – KAMPANIE SPOŁECZNE
Pomagamy.pl 
To platforma crowdfundingowa PAH, umożliwiająca każdemu założenie własnej zbiórki pieniędzy na wsparcie naszych działań 
pomocowych. 

Kampania 1%
Kampania zachęcająca do  przekazywania 1% podatku dochodowego na działania pomocowe PAH. 

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

Kampanie świadomościowe
Organizowane z okazji „Światowych Dni”: Wody, Pomocy Humanitarnej, Żywności, Toalet oraz Solidarności z Krajami 
Globalnego Południa miały na celu nagłośnienie najważniejszych wyzwań i potrzeb w zakresie pomocy humanitarnej. 

#Biegamdobrze (z PAH)
To akcja towarzysząca biegom organizowanym przez Maraton i Półmaraton Warszawski, promująca i zbierająca środki na nasze 
działania zapewniające dostęp do wody. 

Świąteczny Stół Pajacyka
Jednodniowa ogólnopolska akcja charytatywna skierowana do restauratorów i klientów, w ramach której 10% zysków zostało 
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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)

3673 szkoły i przedszkola

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

773227

40

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

przekazane na wsparcie pomocy żywnościowej PAH.

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 i wolontariuszy. PAH prowadzi 
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 pomocą mediów 
wewnętrznych (strona www, fanpage), 
zewnętrznych oraz reklam i wystaw 
fotograficznych.

85.60 Z 0,00 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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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

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 dzieciom zapewniane są 
pełnowartościowe, ciepłe posiłki w stołówkach 
szkolnych i świetlicach środowiskowych. 
Działania prowadzone są zarówno w roku 
szkolnych jak i podczas letnich wakacji. Program 
jest realizowany nie tylko bezpośrednio we 
współpracy ze szkołami i placówkami 
środowiskowymi, lecz także poprzez współprace 
z organizacjami lokalnymi - w ramach 
Pajacykowej Sieci Pomocowej. Pomoc dociera 
do dzieci na podstawie bezpośredniej informacji 
pedagogów oraz nauczycieli i ma na celu 
uzupełnienie wsparcia systemowego (dotarcie 
do potrzebujących dzieci, które z powodów 
formalnych lub z powodu niefrasobliwości 
dorosłych nie zostały otoczone wsparciem).

88.99 Z 0,00 zł

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

Polska Akcja Humanitarna działa głównie w 
rejonach dotkniętych klęskami żywiołowymi, 
katastrofami i konfliktami zbrojnymi. 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) i odbudowę 
obiektów użyteczności publicznej (szkoły, 
przedszkola).

88.99 Z 2 061 706,97 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 11



1 656 050,71 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 8 649 886,81 zł

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 66 067 933,02 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 65 889 004,28 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 14 163,75 zł

e) pozostałe przychody 164 764,99 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 17 599 819,33 zł

2.4. Z innych źródeł 38 162 176,17 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 413 827,70 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 061 706,97 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

6 018 265,80 zł

2 549 043,76 zł

82 577,25 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

w 
tym:

0,00 zł

13 278 872,29 zł

4 309 284,24 zł

11 662,80 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 2 559 957,77 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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: 63 888 396,40 zł 2 061 706,97 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

63 329 046,51 zł 2 061 706,97 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

221 534,64 zł

0,00 zł

337 815,25 zł 0,00 zł

1 Pomoc humanitarna - stałe misje PAH 1 300 969,28 zł

2 Działalność statutowa ogólna 760 737,69 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

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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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)

92 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)

70,77 etatów

33 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)

7 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

5 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 5 153 065,24 zł

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

5 153 065,24 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)  

4 138,21 zł

9 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)

27 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 2 osób

25 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

7 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

5 039 966,55 zł

4 488 862,93 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 551 103,62 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 113 098,69 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 5 153 065,24 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

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

1 Program Edukacji Globalnej 
w Pozytywnej Szkole 
Podstawowej

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

Pozytywna Szkoła Podstawowa w 
Gdańsku

82 577,25 zł

2 Nowe przedszkola w 
Gdańsku i Gminie Puck

Projekt ma na celu 
wprowadzenie edukacji 
globalnej do codziennej pracy 3 
przedszkoli w województwie 
pomorskim oraz wzrost 
umiejętności nauczycielek we 
włączaniu treści edukacji 
globalnej na swoich zajęciach.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

11 273,55 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

24 417,03 zł

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

1 Zapewnienie dostępu do 
bezpiecznej wody, urządzeń 
wodno-sanitarnych i 
artykułów higienicznych dla 
osób wewnętrznie 
przemieszczonych w 
obozach Hasansham U2, 
Hasansham U3, Khazir M1, 
Mamilian w prowincji Niniwa 
w Iraku.

Zapewnienie dostępu do wody 
wody w czterech obozach dla 
osób wewnętrznie 
przemieszczonych w prowincji 
Niniwa. Naprawa infrastruktury 
wodno-sanitarnej (latryny i 
prysznice zostały podzielone 
według płci i wyposażone w 
zamki i oświetlenie). Usunięcie 
nieczystości, codzienne 
wywożenie śmieci. 
Przeszkolenie (w ramach 
programu Cash for Work) 
mieszkańców obozów w 
zakresie testowania jakości 
dostarczanej wody oraz 
promocji higieny. 
Przeprowadzenie dystrybucji 
środków czystości i środków 
higienicznych.

NIW 500 000,00 zł

2 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 3 szkołach. Promocja 
higieny w 
szkołach i lokalnych 
społecznościach. Budowa 4 
tam piaskowych i 4 studni, oraz 
1 systemu 
dystrybucji wody zasilanego 
energią solarną. 
Zwiększenie dostępu do pracy 
zarobkowej i 
podniesienie efektywności 
pracy rolnej dla 
członków 5 kooperatyw. 
Podniesienie 
zdolności 5 kooperatyw w 3 
hrabstwach w 
zakresie ochrony środowiska i 
przeciwdziałaniu 
skutkom zmian klimatu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1 084 853,83 zł

3 Wzmocnienie pozycji 
zawodowej najbardziej 
dotkniętych skutkami 
pandemii COVID-19 grup 
uchodźców syryjskich i 
palestyńskich, a także 
społeczności przyjmującej 
Libańczyków, poprzez 
utworzenie ośrodka 
szkoleniowego w rejonie 
obozu dla uchodźców Burj 
Barajneh, na południowych 
przedmieściach Bejrutu

Wynajem, dostosowanie i 
utrzymanie przestrzeni pod 
ośrodek szkoleniowy i zakup 
niezbędnego sprzętu. 
Budowanie zdolności poprzez 
zatrudnienie personelu do 
obsługi ośrodka szkoleniowego. 
Szkolenia kształtujące 
umiejętności życiowe.
Szkolenia z biznesu i 
przedsiębiorczości. Szkolenia z 
drukowania 3D. Szkolenia z 
robotyki.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 586 581,38 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

4 Zwiększanie dostępności do 
wysokiej jakości 
infrastruktury i usług 
społecznych we wschodniej 
Ukrainie.

Remont i wyposażenie 
pomieszczeń dla Społecznych 
Centrów Usług 
Psychologicznych. Utworzenie 
trzech Społecznych Centrów 
Usług Psychologicznych. 
Zorganizowanie dwóch 
otwartych prezentacji w 
ramach kampanii rzeczniczej. 
Organizacja 12 imprez w 
ramach kampanii rzeczniczej 
oraz 3 spotkań "okrągłego 
stołu" z władzami lokalnymi. 
Zorganizowanie 6 warsztatów i 
3 wizyt studyjnych dla Grup 
Inicjatyw Społecznych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 366 335,00 zł
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W przeciągu roku 2020 szereg projektów realizowanych przez PAH był audytowany lub kontrolowany przez 
niezależne firmy audytorskie wynajęte przez donatorów instytucjonalnych lub specjalnie do tego celu delegowane 
zespoły reprezentujące donatorów, między innymi: UNICEF w Ukrainie, w Somalii; OCHA w Sudanie Południowym, 
w Jemenie, w Somalii, w Syrii; USAID w Sudanie Południowym, w Ukrainie; EACEA – projekt zrealizowany w 
Polsce. W 2020 roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok było przedmiotem audytu i opinii wydanej przez firmę 
TPA Sp. z o.o. Audytorzy i kontrolerzy zewnętrzni kontrolowali udokumentowanie wydatkowania środków 
finansowych pochodzących od donatorów i/lub stosowanie systemu kontroli wewnętrznej na różnych poziomach 
funkcjonowania Fundacji. 
W 2020 przeprowadzony został tzw. Ex-ante Assessment, którego rezultatem jest certyfikat Partnerstwa 
Humanitarnego z Komisją Europejską/ECHO.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Janina Ochojska-Okońska
Grzegorz Gruca
Dorota Serafin

Katarzyna Górska
Maciej Bagiński

Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-15
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