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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-14

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

Dariusz Płatek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Paulina Zofia Pilch Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Aleksandra Rezunow Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

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. SOMALIA – liczba beneficjentów: 76 743 osób
Dostęp do wody:
Zapewniliśmy dostęp do bezpiecznej wody pitnej dla osób wewnętrznie przesiedlonych (internally displaced persons, IDP) i 
ludności wiejskiej poprzez budowę i rehabilitację infrastruktury wodnej, w tym rozbudowę rurociągów w obozach dla IDP, 
szkołach i placówkach służby zdrowia, prowadzenie dowozu wody i regularne monitorowanie jakości wody. Ustanowiliśmy 
również komitety wodne i przeszkoliliśmy lokalną ludność w zakresie tematyki wodno-sanitarnej. 
Urządzenia sanitarne i higiena:
Wybudowaliśmy i utrzymaliśmy 402 nowe latryny awaryjne dla nowo przesiedlonej ludności, a także infrastrukturę sanitarną 
(20 potrójnych i 5 podwójnych latryn) w szkołach i ośrodkach zdrowia. Zorganizowaliśmy kampanię promującą higienę. 
Dystrybuowaliśmy pakiety nieżywnościowe i zestawy higieniczne wśród ludności dotkniętej kryzysem. Dystrybuowaliśmy 
również materiały edukacyjne dotyczące higieny menstruacyjnej oraz produkty higieniczne w szkołach, przeciwdziałając w ten 
sposób porzucaniu nauki przez dorastające dziewczęta.
Gotowość i reagowanie w sytuacjach kryzysowych:
Zapewniliśmy pomoc natychmiastową osobom dotkniętym powodziami, suszą/wysychaniem źródeł wody, wysiedleniami, 
cholerą i eksmisjami poprzez bezwarunkowe transfery pieniężne i podstawowe usługi wodno-sanitarne. Prowadziliśmy 
działania w zakresie zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi w trzech zagrożonych kryzysem regionach Somalii.
Pilotażowy projekt żywieniowy:
Prowadziliśmy program zarządzania przypadkami umiarkowanego niedożywienia w zachodnich wioskach Jowhar. Projekty były 
skierowane do dzieci poniżej 5 roku życia, kobiet w ciąży i karmiących, u których stwierdzono umiarkowane niedożywienie na 
podstawie pomiarów antropometrycznych. Projekty były skierowane do 828 beneficjentów, w tym 478 dzieci w wieku poniżej 
5. roku życia (233 chłopców i 245 dziewczynek) oraz 350 kobiet w ciąży. Zarówno kobiety, jak i dzieci otrzymały suplementy 
Plumpy, podczas gdy rodziny dzieci poniżej 5. roku życia otrzymały suche racje żywnościowe. Dzięki tym działaniom 
zapobiegliśmy pogorszeniu się stanu osób umiarkowanie niedożywionych do ciężkiego niedożywienia.
Ochrona:
Monitorowaliśmy zagrożenie eksmisją, oceniając potencjalne miejsca eksmisji, dokumentując je i zgłaszając odpowiednim 
władzom. W ten sposób zapobiegaliśmy i reagowaliśmy na eksmisje.
Schronienie i NFI
Budowaliśmy tymczasowe schronienia dla osób wewnętrznie przesiedlonych i dostarczaliśmy im pakiety nieżywnościowe (w 
tym podstawowe wyposażenie, środki czystości i inne produkty).

2. SUDAN POŁUDNIOWY – Liczba beneficjentów: 338 302 osób
Zrealizowaliśmy projekt przygotowujący społeczności lokalne na przyszłe sytuacje kryzysowe. Działania polegały m.in. na 
zapewnieniu dostępu do wody i urządzeń sanitarnych oraz szkoleniach z zakresu prawidłowej higieny, zarządzania zasobami 
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wodnymi dla mechaników i lokalnej społeczności oraz promotorów higieny. W ramach projektu zbudowaliśmy 35 punktów 
ujęcia wody, 49 stacji mycia rąk i 120 latryn, oddzielnych dla chłopców i dziewczynek oraz odpornych na powodzie. 
Przeprowadziliśmy dystrybucję zestawów higienicznych. Finansowanie: Projekt współfinansowany w ramach polskiej 
współpracy rozwojowej MSZ, Lokalizacja: Hrabstwo Akobo w stanie Jonglei. Liczba beneficjentów: 43 622 osób

W celu rozwojowego i długofalowego wsparcia produkcji żywności, dostarczaliśmy narzędzia do uprawy roli, nasiona warzyw i 
zbóż. Gospodarstwa utrzymujące się z rybołówstwa wsparliśmy zestawami do połowu. Prowadziliśmy kampanie promocji 
higieny i prawidłowego żywienia. Potrzebujący otrzymali obszerne szkolenie w zakresie dobrych praktyk rolniczych. 
Finansowanie: South Sudan Humanitarian Fund (SSHF)/OCHA. Lokalizacja: Hrabstwo Akobo w stanie Jonglei. Liczba 
beneficjentów: 117 332 osób

W ramach innego projektu dostarczyliśmy podstawową, ratującą życie pomoc nieżywnościową i materiały do budowy 
schronienia najbardziej narażonym społecznościom dotkniętym powodziami. Zapewniliśmy nasiona, narzędzia rolnicze i do 
połowu ryb. Ponieważ duży odsetek osób wewnętrznie przemieszczonych (ang. IDPs) to kobiety, kładliśmy szczególny nacisk na 
to, aby pakiety i szkolenia docierały również do nich. 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. Lokalizacja: 
Puluk, Bunagok Payams, Alek, Dor, Abuonyoung Payams oraz obóz dla osób wewnętrznie przesiedlonych Mangalla, hrabstwo 
Awerial. Finansowanie: South Sudan Humanitarian Fund (SSHF)/OCHA. Liczba beneficjentów: 37 546 osób

Zakończyliśmy projekt finansowany przez SSHF i OCHA, dzięki któremu dostarczyliśmy potrzebującym artykuły NFI WASH, takie 
jak wiadra, tkaniny filtracyjne, tabletki do uzdatniania wody. Przeszkoliliśmy promotorów higieny, którzy rozpowszechniali 
informacje dotyczące mycia rąk, bezpiecznego usuwania odchodów, higieny żywności, sposobów zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się COVID-19. Zapewniliśmy dostęp do bezpiecznej wody poprzez naprawę 30 studni przy wsparciu 
przeszkolonych mechaników. Odnowiliśmy i zbudowaliśmy latryny w szkołach. Dystrybuowaliśmy zestawy higieniczne, mydło 
oraz zestawy do higieny menstruacyjnej dla kobiet. Finansowanie: South Sudan Humanitarian Fund (SSHF)/OCHA. Lokalizacja: 
Hrabstwo Yirol East, w stanie Lakes. Liczba beneflicjentów: 8905 osób. 

Kolejny projekt odpowiedział na potrzeby osób wewnętrznie przesiedlonych, dotkniętych konfliktem i powodziami w stanie 
Jonglei. 
Wspólnie z partnerami lokalnymi przeprowadziliśmy wielosektorową dystrybucję oraz szkolenia liderów budujące potencjał 
społeczności. W koordynacji z pracownikami pomocy społecznej przeprowadziliśmy kampanie uświadamiające na tematy 
związane z GBV, COVID-19 i innymi zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem. Działania obejmowały m.in. tworzenie 
lokalnych struktur koordynacyjnych, ustanowienie mechanizmów komunikacji i monitorowania, prowadzenie szkoleń 
podnoszących kwalifikacje, tworzenie mechanizmów zgłaszania skarg dla ofiar przemocy. Finansowanie: South Sudan 
Humanitarian Fund (SSHF)/OCHA. Lokalizacja: Hrabstwo Bor South w stanie Jonglei. Liczba beneficjentów: 19 955 osób.

Inny projekt zrealizowaliśmy wspólnie z partnerem lokalnym Christian Mission for Development (CMD). Stworzyliśmy nowe 
tymczasowe przestrzenie do nauki, wyremontowaliśmy sale lekcyjne w szkołach podstawowych, 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. Przeszkoliliśmy pracowników społecznych zajmujących się uświadamianiem społeczności na tematy związane z ochroną 
dzieci oraz przemocą ze względu na płeć. Zbudowaliśmy latryny i studnie w szkołach, umożliwiając korzystanie z czystej wody 
nie tylko uczniom, ale także rodzinom z okolicy. Dziewczynkom przekazaliśmy pakiety menstruacyjne. Finansowanie: South 
Sudan Humanitarian Fund (SSHF)/OCHA. Lokalizacja: Hrabstwo Bor w stanie Jonglei. Liczba beneficjentów: 2725 osób

Kolejny wielosektorowy projekt przeprowadziliśmy wspólnie z partnerami lokalnymi CMD i HAA. Rozdystrybuowaliśmy nasiona, 
narzędzia rolnicze i do połowu ryb w 7900 domostwach w hrabstwach Bor South i Akobo. W obu lokalizacjach zrealizowaliśmy 
szkolenia z zakresu doradztwa rolniczego i rybołówstwa. Zapewnialiśmy dostęp do bezpiecznej infrastruktury wodno-sanitarnej 
w szkołach i ośrodkach medycznych poprzez odbudowę studni, budowę punktów mycia rąk i latryn. Prowadziliśmy też działania 
promujące higienę i szkolenia dla liderów społeczności w zarządzaniu systemami wodnymi. Założyliśmy dwie przestrzenie 
przyjazne kobietom i dziewczętom. Kampania uświadamiająca na tematy związane z przemocą ze względu na płeć była 
kontynuowana przez cały okres trwania projektu. Finansowanie: South Sudan Humanitarian Fund (SSHF)/OCHA. Lokalizacja: 
Hrabstwa Bor South i Akobo w stanie Jonglei. Liczba beneficjentów: 22 203 osób

W 2021 roku, we wsi Taragok zbudowaliśmy studnię, która została w całości sfinansowana przez mieszkańców wielkopolskiego 
Kościana i okolic. Dzięki temu przedsięwzięciu mieszkańcy okolicznych wsi zyskali dostęp do czystej i bezpiecznej wody. 
Finansowanie: Prywatni darczyńcy. Lokalizacja: Taragok w hrabstwie Bor. Liczba beneficjentów: 6 888 osób.

Dzięki wsparciu prywatnych darczyńców w ośrodku pomocy dla kobiet zainstalowaliśmy panele słoneczne, które zasilają 
zbiornik z wodą. Dzięki systemowi kranów wyprowadzonych na zewnątrz ośrodka, z wody ze zbiornika mogą korzystać 
mieszkańcy 300 gospodarstw domowych i dwóch szkół, które znajdują się w okolicy. W Sudanie Południowym przemoc ze 
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względu na płeć jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia i życia kobiet i dziewczynek. Problem nasila się, gdy nie ma 
źródła czystej wody. Wtedy kobiety, często samotnie, muszą pokonywać kilkukilometrową trasę do studni narażając się na 
napaść i gwałt. Finansowanie: PAH Mission in South Sudan - ze wsparciem darczyńców prywatnych. Lokalizacja: Bor South w 
stanie Jonglei. Liczba beneficjentów: 5 100 osób.

Odbudowaliśmy i naprawiliśmy 35 ujęć wodnych i dostarczyliśmy pakiety zawierające wiadra, tkaniny filtracyjne i tabletki do 
uzdatniania wody do 3000 domostw. 
18 020 osób zostało objętych kampanią promującą higienę. Przekazywane komunikaty obejmowały także zagadnienia związane 
z zapobieganiem GBV, pracą dzieci i pomocą osobom niepełnosprawnym. Ponadto rozdysponowaliśmy pakiety menstruacyjne 
do 400 kobiet w wieku rozrodczym. Finansowanie: RRF. Lokalizacja: Baidit, Kolnyang i Anyidi Payams w hrabstwie Bor, stan 
Jonglei. Liczba beneficjentów: 18 020 osób.

Dokonaliśmy napraw ujęć wodnych, toalet i punktów mycia rąk. Przeprowadziliśmy szkolenia dla mechaników i promotorów 
higieny odpowiedzialnych za promocję higieny w lokalnych społecznościach. Dystrybuowaliśmy zestawy higieniczne, mydło oraz 
zestawy do higieny menstruacyjnej dla kobiet, docierając do 28 000 osób. Nasze działania obejmowały naprawę oraz budowę 
studni, latryn i stacji do mycia rąk. Prowadziliśmy działania promujące higienę oraz dystrybuowaliśmy mydło i zestawy 
higieniczne wśród potrzebujących. Finansowanie: RRF. Lokalizacja: Miasto Bor, wsie Jalle, Baidit Payams w hrabstwie Bor South 
w stanie Jonglei. Liczba beneficjentów: 28 003 osób.

W 2021 roku rozpoczęliśmy projekt na terenach dotkniętych powodziami, które na dużą skalę wystąpiły w stanie Jonglei i 
uszkodziły uprawy oraz infrastrukturę wodną w szkołach. Od początku 2021 r. Sudan Południowy, w tym Akobo i Pibor, były 
narażone na wielopłaszczyznowe wyzwania i pomimo zmniejszenia liczby starć wewnętrznych, ludzie mieszkający w tych 
regionach stoją w obliczu wyzwań spowodowanych zagrożeniami klimatycznymi, epidemiami chorób, lokalnymi sporami 
etnicznymi i utratą środków do życia. Nasze działania objęły budowę i remont infrastruktury wodno-sanitarnej m.in. studni, 
ujęć wody, zbiorników wodnych, latryn. W ramach projektu prowadziliśmy działania promujące higienę oraz dystrybuowaliśmy 
zestawy higieniczne, w tym zestawy do higieny menstruacyjnej. Stworzyliśmy infrastrukturę dostosowaną do potrzeb kobiet w 
szkołach. Finansowanie: UNICEF. Lokalizacja: Hrabstwa Akobo East, Akobo West i Greater Pibor Administrative Area w stanie 
Jonglei. Liczba beneficjentów: 3333 osób.

W ramach kolejnego, rozpoczętego w 2021 roku projektu, dostarczyliśmy pakiety z pomocą nieżywnościową, które trafiły do 
osób wewnętrznie przemieszczonych i powracających do Sudanu Południowego. Odnowiliśmy 45 studni, zbudowaliśmy latryny, 
co zapewniło dostęp do czystej wody rodzinom dotkniętym kryzysem w stanie Jonglei. Zapewniliśmy ochronę dla osób 
szczególnie narażonych na przemoc ze względu na płeć i wiek, a także wsparcie nieżywnościowe. Dzieci mogły skorzystać z 
wsparcia psychospołecznego. Promotorzy higieny informowali mieszkańców o chorobach przenoszonych drogą wodną, a także 
o dobrych zasadach higienicznych. Dodatkowo kobiety i dziewczynki otrzymały w ramach akcji promowania dobrych praktyk 
higienicznych specjalne pakiety menstruacyjne. Finansowanie: South Sudan Humanitarian Fund (SSHF)/OCHA. Lokalizacja: Stan 
Jonglei, hrabstwa Akobo, Twic East i Bor South. Liczba beneficjentów: 13 934

Kolejny projekt zapewnił wielosektorową, kompleksową odpowiedź na najpilniejsze potrzeby osób zamieszkujących obóz w 
Mangalli. Pomogliśmy przede wszystkim w zakresie wodnym, sanitarnym i higienicznym, a także nieżywnościowym. 
Zapewniliśmy dostęp do usług zapewniających najważniejszą, ratującą życie pomoc. Przeprowadziliśmy kampanie promujące 
dobre praktyki higieniczne, a dziewczynki otrzymały pakiety menstruacyjne. Naprawiliśmy i odnowiliśmy istniejące sanitariaty. 
Przeprowadziliśmy naprawę 10 studni. Dostarczyliśmy pakiety z pomocą nieżywnościową oraz wsparciem materialnym, 
służącym do zapewnienia odpowiedniego schronienia. Finansowanie: South Sudan Humanitarian Fund (SSHF)/OCHA. 
Lokalizacja: Mangalla, Ekwatoria Środkowa, Sudan Południowy. Liczba beneficjentów: 6000 osób.

3. KENIA – liczba beneficjentów 5999 osób
W 2021 roku Polska Akcja Humanitarna kierowała swoje projekty do społeczności lokalnej w południowej Kenii, gdzie panuje 
klimat równikowy suchy. W wyniku negatywnych skutków zmian klimatycznych, dostęp do bezpiecznej wody oraz 
odpowiednich warunków sanitarnych stanowi coraz większe wyzwanie.
Nasze działania poprawiły warunki nauczania poprzez zapewnienie dostępu do zrównoważonej infrastruktury wodno-sanitarnej 
i zwiększenie dostępu do usług energetycznych ze źródeł odnawialnych, a także poprzez zapewnienie odpowiedniej higieny. 
Wspólnie z kooperatywami rolniczymi budowaliśmy tamy piaskowe regulujące zasoby wodne. Ponadto, poprzez 
przeprowadzenie szeregu szkoleń z zakresu zarządzania, uprawy roli i hodowli, podnieśliśmy efektywność pracy rolnej oraz 
zwiększyliśmy możliwości produkcyjne i zarobkowe kooperatyw rolniczych.

Sektory, w których prowadziliśmy działania i główne działania w ramach każdego klastra:
WASH – Dostęp do wody
· Budowa i remont studni, stacji mycia rąk i sanitariatów
· Szkolenia z zakresu promocji higieny
· Wyposażanie szkół w systemy zbierania wody opadowej oraz zbiorniki na wodę
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NFI – Pomoc nieżywnościowa
· Budowa tam piaskowych
· Dystrybucja nasion i narzędzi rolniczych
· Szkolenia rolnicze na temat produkcji i zarządzania żywym inwentarzem oraz uprawy roślin tolerujących suszę oraz bogatych 
w wartości odżywcze
 
Edukacja
· Poprawa infrastruktury wodnej i sanitarnej w szkołach
· Poprawa dostępu do energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
· Szkolenia z zakresu higieny menstruacyjnej – wyrównanie szans edukacyjnych chłopców i dziewczynek

Projekty:
1. Program pilotażowy pomocy finansowej z wykorzystaniem technologii blockchain i krypowalut w hrabstwie Laikipia. To 
pilotażowy program, który przeprowadziliśmy z wykorzystaniem technologii blockchain i kryptowaluty cUSD, finansowany ze 
środków Celo Foundation przy wsparciu Emerging Impact. Osobom zaangażowanym w budowę tam piaskowych przekazaliśmy 
środki na ich wirtualne portfele. Jest to metoda szybsza, tańsza, efektywniejsza i bezpieczniejsza niż korzystanie z tradycyjnych 
środków płatniczych. Finansowanie: Celo Foundation. Lokalizacja: Hrabstwo Laikipia. Liczba beneficjentów: 1260 osób.
2. Podnoszenie jakości życia i przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych poprzez kompleksowe wsparcie kooperatyw 
rolnych oraz szkół w południowej Kenii. Zrealizowaliśmy szereg działań odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności w 
Kenii, żyjącej w strefie klimatu równikowego suchego poprzez:
• zapewnienie dostępu do wody (niezbędnej nie tylko do higieny, ale i rozwoju rolnictwa),
• wprowadzenie nowych praktyk rolniczych (nie tylko zwiększających produkcję, ale również będących jednocześnie 
przyjaznymi dla środowiska),
• aktywne przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu oraz podniesienie zdolności społeczności rolniczej do radzenia sobie z 
negatywnymi skutkami zmian klimatycznych. Finansowanie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Lokalizacja: Habstwa: Kitui, 
Makueni, Machakos. Liczba beneficjentów: 4739 osób.

4. LIBAN – Liczba beneficjentów: 1036 osób
Projekt Glow Centre for Empowerment - rozwój aktywności zawodowej i wzmocnienie pozycji kobiet i młodzieży w Tayouneh w 
Bejrucie. Stworzenie oraz wypromowanie wśród otaczających społeczności rodzimych i uchodźczych bezpiecznego, 
inkluzywnego i wspierającego miejsca zapewniającego grupom marginalizowanym oraz w trudnej sytuacji życiowej wysokiej 
jakości darmowe szkolenia odpowiadające na potrzeby aktualnego rynku pracy w Libanie.
Podwyższenie i rozwój potencjału i kwalifikacji zawodowych oraz pewności siebie i umiejętności osobowych zwiększających 
dostęp do rynku pracy dla kobiet, młodzieży, osób o specjalnych potrzebach oraz innych marginalizowanych grup.
 Cykl szkoleń w ramach projektu:
- Szkolenia z rozwoju umiejętności osobistych i życiowych dla nastolatków
- Szkolenia z zakresu biznesu i przedsiębiorczości oraz przeprowadzenie 10 inicjatyw społecznych
- Szkolenia z zakresu robotyki
- Szkolenia z zakresu druku 3D
- Szkolenia z zakresu programowania i tworzenia gier komputerowych
- Szkolenie z zakresu szydełkowania dla kobiet
- Szkolenie z zakresu technologii użycia energii słonecznej
Finansowanie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Lokalizacja: Tayouneh, Bejrut, Liban. Liczba beneficjentów: 1036 (w tym 709 
dziewczynek i kobiet).

5. JEMEN - liczba beneficjentów: 47 735 osób
Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2021 działania PAH koncentrowały się wokół zapewnienia pomocy medycznej 
mieszkańcom gowernoratów Ad Dhale, Aden i Abyan. Oprócz tego w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację w rejonie Marib, 
w pod koniec roku PAH przeprowadził ocenę potrzeb w rejonie Marib i w 2022 roku rozpoczął działania w obszarze dostępu 
edukacji.
W 2021 został zrealizowany pierwszy moduł projektu świadczenia niezbędnych usług medycznych ratujących życie i zdrowie 
ludności dotkniętej przez kryzys humanitarny w prowincji Abjan w Jemenie, poprzez kompleksowe wsparcie szpitala w Rasad 
oraz funkcjonowania klinik mobilnych. Projekt został ufundowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, w ramach 
środków pozyskanych z konkursu Polska Pomoc, i zrealizowany we współpracy z Caritas Polska.
W ramach projektu przeprowadzono konieczne naprawy i prace infrastrukturalne w Rasad General Health and Maternity 
Hospital. Szczegółowy opis napraw i prac remontowych w szpitalu został przygotowany na bazie oceny stanu budynku i 
konsultacji z zarządem placówki. Oprócz tego zakupiono wyposażenie, urządzenia medyczne, leki, produkty laboratoryjne oraz 
artykuły użytkowe niezbędne do codziennego funkcjonowania szpitala.
Celem wsparcia mieszkańców terenów odległych i trudno dostępnych w rejonie zakupiono 2 kliniki mobilne Toyota Land 
Cruiser. Obie kliniki zostały wyposażone w standardowy sprzęt medyczny i zostały uruchomione po zakupie, w 2022 roku. 
Działanie to zostało zrealizowane przez Caritas Polska.
Oprócz tego zespół medyczny szpitala został wsparty poprzez wypłatę dodatkowych świadczeń (17 pracowników i 
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pracowniczek oddziału ginekologiczno-położniczyego i 13 sekcji ogólnej) a także udział w szkoleniach w zakresie profilaktyki 
chorób zakaźnych oraz opieki położniczej i okołoporodowej. Liczba beneficjentów – 2 054 osoby, które skorzystały z konsultacji 
medycznych, jednak w zasięgu terytorialnym szpitala mieszka 123 000 osób.

W okresie od 1.01.2021 roku do 31.12.2021 roku PAH zrealizował projekt pt. "Świadczenie podstawowych, ratujących życie 
usług medycznych dla osób dotkniętych konfliktem w Jemenie", ufundowany przez OCHA YHF. Działania objęły 3 kliniki w 
rejonie Qa'tabah, w gowernoracie Ad Dhale. Zespół PAH zakupił i dostarczył między innymi leki, sprzęty, wyposażenie 
medyczne, produkty laboratoryjne i niezbędne artykuły użytkowe. Dodatkowo, celem przywrócenia pełnej funkcjonalności 
placówek, dokonano szczegółowej oceny potrzeb na bazie której przeprowadzono niezbędne naprawy oraz dostarczano wodę 
do dwóch klinik, niepołączonych z lokalnym systemem wodociągowym.
Celem wsparcia mieszkańców i mieszkanek rejonów trudnodostępnych PAH przeszkolił, wyposażył i opłacił pracę 3 położnych 
środowiskowych, a także 12 wolontariuszy, którzy przekazywali wiedze m.in. nt. prewencji zakażeń (w tym malarii, cholery, 
COVID 19), żywienia oraz opieki noworodkowej. Oprócz tego zespół medyczny wszystkich 3 klinik został wsparty poprzez 
wypłatę dodatkowych świadczeń finansowych oraz szkolenia. Liczba beneficjentów – 23 395 osoby

W roku 2021 PAH, we współpracy z Caritas Polska, przeprowadził projekt "Odpowiedź na kryzys humanitarny w Jemenie 
poprzez interwencje w sektorze zdrowia i wodno-sanitarnym" w Aden. W 4 klinikach Imran, Fokam, Al-Qalowa i Al-Fateha 
działania PAH dotyczyły m.in zakupu i dostawy leków, sprzętu medycznego, artykułów codziennego użytku oraz wyposażenia. 
Zespół medyczny wszystkich 4 klinik (59 osób) został wsparty poprzez wypłatę dodatkowych świadczeń finansowych.
Podobnie jak w przypadku innych zrealizowanych w obszarze zdrowia projektów, PAH przeprowadził ocenę techniczną budynku 
i sporządził plan napraw. Wśród zrealizowanych robót znalazły się m.in.: naprawa systemu wodno-sanitarnego, elektryki, 
naprawa toalet i kanalizacji, naprawa systemu paneli słonecznych. Dwóm klinikom dostarczano wodę. Liczba beneficjentów – 
22 286 konsultacji, 34 236 osoby mieszkajace w zasiegu terytorialnych wszytkich 4 klinik

6. UKRAINA – liczba beneficjentów: 9392 osób.
MSZ - We wrześniu 2021 roku zakończyliśmy projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Dzięki projektowi utworzone zostały cztery Społecznościowe Centra Usług 
Psychologicznych, które zapewniły lepszy dostęp i opiekę psychospołeczną dla osób najbardziej potrzebujących: dzieci, 
młodzieży, rodzin wielodzietnych, samotnych rodziców. Skorzystało na tym również wiele grup zawodowych: aktywiści mieli 
okazję spotkać się z przedstawicielami władz, aby identyfikować, omawiać problemy społeczności i wypracowywać rozwiązania 
na przyszłość; pracownicy społeczni zdobyli nowe umiejętności i wiedzę, pozwalającą na udzielanie pierwszej pomocy 
psychologicznej czy efektywne radzenie sobie ze stresem. Wszystkie te działania są niezmiernie ważne i kluczowe dla 
funkcjonowania osób zamieszkujących tereny dotknięte konfliktem zbrojnym. Przez wybuch pandemii COVID-19, z troski o 
bezpieczeństwo pracowników jak i osób potrzebujących, zajęcia grupowe zostały zawieszone i kontynuowane w formie zdalnej.
Liczba beneficjentów: 1000 osób, lokalizacja: obwód doniecki, finansowanie: MSZ Polska Pomoc

UHF - Projekt prowadzony z OCHA UHF skierowany był na poprawę usług społecznych i możliwości prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej przez lokalną ludność w obwodach donieckim i ługańskim. W ramach projektu dofinansowane zostały 
pozycje pracowników socjalnych w lokalnych ośrodkach opieki społecznej, przeprowadzenie szkoleń dla obecnych pracowników 
opieki społecznej, a także szkoleń dla lokalnych organizacji pożytku społecznego. W ramach projektu rozdystrybuowane zostały 
również zestawy higieniczne do osób starszych zmagających się z COVID-19. Liczba beneficjentów: 500 osób, lokalizacja: obwód 
doniecki i ługański. Finansowanie: OCHA UHF

USAID BHA - Dla osób najbardziej wrażliwych, zamieszkujących 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: USAID BHA.

UNICEF - Projektem, który zrealizowaliśmy w ramach współpracy z UNICEF było niesienie pomocy i ochrony 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 nad 
indywidualnym przypadkiem oraz zgodnie ze swoimi potrzebami, otrzymały wsparcie psychologiczne, psychospołeczne, prawne 
i finansowe w zakresie rehabilitacji lub dostosowania domów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, 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. Ostatnim elementem projektu było stworzenie 5 zespołów, do których 
zaproszone zostały najbardziej proaktywne osoby spośród miejscowej młodzieży. Te zespoły, pod kierownictwem trenerów, 
miały za zadanie opracowanie i wprowadzenie w życie inicjatyw społecznych, mających na celu zmniejszenie barier w lokalnej 
społeczności dla osób, które zostały poszkodowane przez miny. Liczba beneficjentów: 1106 osób. Lokalizacja: obwód doniecki i 
ługański. Finansowanie: UNICEF
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ECHO - W ramach projektu z DG ECHO w obwodach donieckim i ługańskim we wschodniej Ukrainie udzieliliśmy pomocy 
gotówkowej najbardziej potrzebującym osobom starszym, zapewniającej ich potrzeby na kolejne trzy miesiące. Liczba 
beneficjentów: 2860 osób. Lokalizacja: obwód doniecki i ługański. Finansowanie: DG ECHO

7. IRAK - liczba beneficjentów 32 957 osób. 
Sfinalizowaliśmy projekt w 4 obozach dla wewnętrznie przemieszczonych (Hasansham U2, Hasansham U3, Khazir M1, 
Mamilian) w prowincji Niniwa w północnym Iraku. Dostarczaliśmy i testowaliśmy wodę dla mieszkańców. Ilość dostarczanej 
wody odpowiadała zwiększonemu zapotrzebowaniu związanemu z pandemią koronawirusa, w miesiące letnie wyniosła 70 
litrów na osobę na dzień. Organizowaliśmy wywóz nieczystości i śmieci. Naprawiliśmy infrastrukturę wodno-sanitarną, latryny i 
prysznice, które zostały podzielone według płci, wyposażone w zamki i oświetlenie. Takie same naprawy przeprowadziliśmy w 
szkole na terenie obozu. Wyszkoleni przez nas mieszkańcy, w ramach programu Cash for Work, przeprowadzali konieczne 
naprawy i konserwację infrastruktury. Prowadzili także sesje promocji higieny oraz szkolenia z zakresu prewencji 
rozprzestrzeniania się COVID-19. Oprócz tego dystrybuowaliśmy środki czystości oraz higieny osobistej, w tym zestawy 
menstruacyjne, przeprowadzaliśmy szkolenia dla kobiet i dziewczynek w zakresie świadomości menstruacyjnej.
Liczba beneficjentów: 16,224 osoby. Lokalizacja: prowincja Niniwa. Finansowanie: ECHO.

W maju 2021 zrealizowaliśmy miesięczny projekt, który  był przedłużeniem działań projektu ECHO opisanego powyżej. W 3 
obozach – Hasansham U2, Hasansham U3 oraz Khazir M1 – dostarczaliśmy i testowaliśmy wodę, zorganizaliśmy wywóz 
nieczystości i śmieci. Przeprowadziliśmy dystrybucję środków czystości i środków higieny osobistej. 
Liczba beneficjentów: 15,180 osób. Lokalizacja: prowincja Niniwa. Finansowanie: UNICEF.

Projekt Iraq Humanitarian Fund koncentrował się na prewencji rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wyremontowaliśmy 
sanitariaty w sekcji obozu Debaga przeznaczonej do izolacji/kwarantanny osób zakażonych koronawirusem. W ramach 
programu cash for work, zatrudnieni przez nas mieszkańcy zabierali śmieci z przestrzeni wspólnych.  Wyszkoliliśmy 
mieszkańcow do prowadzenia sesji informacyjnych na temat zabezpieczenia się przed Covid-19. Dostarczyliśmy maseczki 
ochronne, środki czystości i higieny osobistej. Partner projektu - Arche Nova - wyremontował sekcję dla pacjentów covidowych 
w ośrodku zdrowia w obozie Ashti.
Liczba beneficjentów: 10,242. Lokalizacja: prowincje: Erbil, Sulaimanyah. Finansowanie: IHF – UNOCHA.

W ramach 1 modułu projektu finansowanego przez Polską Pomoc, zrealizowaliśmy dystrybucję wielocelowej pomocy 
finansowej dla najbardziej potrzebujących rodzin z dystryktu Sindżar w prowincji Niniwa. Sindżar jest głównie zamieszkały przez 
Jazydów, mniejszość etniczną, która ogromnie ucierpiała podczas wojny. Pomoc finansowa miała na celu zmniejszenie 
negatywnych strategii radzenia sobie ( ang. Negative coping strategies) i została przeprowadzona zgodnie z wytycznymi Cash 
Working Group.Rodziny mogą wydać granty gotówkowe zgodnie z własnymi życzeniami i potrzebami. Druga część projektu 
implementowana w 2022 roku skupi się na odbudowie domostw zniszczonych podczas wojny.
Liczba beneficjentów: 6,491. Lokalizacja: dystrykt Sindżar, prowincja Nininwa. Finansowanie: Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP (Polska Pomoc).

8. HAITI - liczba beneficjentów: 915 osób
Pomoc skoncentrowana na lokalnej społeczności, z naciskiem na dziewczęta, w Petit Trou de Nippes, Haiti. W ramach projektu 
przeprowadziliśmy działania czworakiego rodzaju:
Bezpośrednie wsparcie finansowe lub w postaci podstawowych produktów dla 163 rodzin, bezpośrednie wsparcie 
psychologiczne dla 280 dziewcząt i kobiet, warsztaty wsparcia i opowiadania historii dla 280 dziewcząt i kobiet, stworzenie 15 
prowizorycznych struktur mieszkaniowych dla rodzin, które straciły swoje domy w wyniku całkowitego zniszczenia bądź 
uszkodzenia. Lokalizacja; Petit Trou de Nippes, Haiti. Finansowanie: Środki własne PAH

9. GRANICA PL-BY - liczba beneficjentów: ok. 265 osób
Kryzys na granicy polsko – białoruskiej spowodowany był sztucznie stymulowanym przez władze białoruskie, zorganizowanym 
przerzutem imigrantów i uchodźców (w większości z Iraku, Afganistanu i z innych krajów Bliskiego Wschodu oraz Afryki) przez 
granicę białorusko-polską.

Odpowiedź PAH to 2 główne działania:
1. Baza terenowa PAH w gminie Michałowo, niedaleko granicy PL/BY:
- Bezpośrednia pomoc grupom migranckim, które przekroczyły granicę PL/BY – przekazywanie ciepłych posiłków, ubrań, oraz 
pakietów pomocowych (racje żywnościowe, folie NRC, ogrzewacze, bielizna termoaktywna).
- Patrole po okolicznych lasach, na których rozwieszano pakiety pomocowe dla migrantów oraz sprzątano po opuszczonych 
obozowiskach.
2. Wsparcie finansowe osób przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców poprzez:
- Wsparcie na pokrycie indywidualnych, bieżących potrzeb materialnych rodzin uchodźczych i emigranckich przebywających w 
ośrodkach dla cudzoziemców.
- Wsparcie polegające na sfinansowaniu specjalistycznych potrzeb uchodźców/uchodźczyń i migrantów/migrantek 
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przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców, takich jak przede wszystkich konsultacje lekarskie, pomoc psychologiczna, 
pomoc prawna, usługi tłumacza, doradztwo zawodowe.

10. PAJACYK - liczba beneficjentów: 8528 osób
Pajacyk - wsparcie żywnościowe (Wakacje). Dożywianie dzieci w świetlicach i placówkach wsparcia dziennego podczas wakacji 
letnich. Finansowanie: Jeronimo Martins Polska S.A. Lokalizacja: Cała Polska. Liczba beneficjentów: 1069 osób.

Pajacyk - wsparcie żywnościowe rok szkolny 2020/2021. Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i świetlicach w roku 
szkolnym 2020/2021 od stycznia do czerwca. Finansowanie: KW TRADE, Kaufland, International Paper, Loyality Partner, 
Independent Trader, Altenberg, State Street, Bank Santander, Felicity Estates. Lokalizacja: Cała Polska. Liczba beneficjentów: 
984 osoby.

Pajacyk - wsparcie żywnościowe rok szkolny 2021/2022. Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i świetlicach w roku 
szkolnym 2021/2022 od września do grudnia. Finansowanie: Bank Santander. Lokalizacja: Cała Polska. Liczba beneficjentów: 
1553 osoby.

Pajacykowa Sieć Pomocowa 2020/2021. Dożywianie w szkołach i świetlicach w roku szkolnym 2020/2021 - program 
regrantingowy. Finansowanie: NCAB, JOP Szfrańscy, Altenberg, DHL, Electrolux, Square Games. Lokalizacja: województwa: 
łódzkie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, podlaskie, śląskie, dolnośląskie. Liczba 
beneficjentów: 1310 osób, 10 organizacji partnerskich prowadzących żywienie w 105 placówkach. 

Pajacykowa Sieć Pomocowa 2021/2022. Dożywianie w szkołach i świetlicach w roku szkolnym 2021/2022 - program 
regrantingowy. Finanowanie: Loyality Partner, Jeronimo Martins Polska SA, Pan Tabletka, Sodexo. Lokalizacja: województwa: 
łódzkie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, podlaskie, śląskie. Liczba beneficjentów: 1711 
osób, 9 organizacji partnerskich prowadzących żywienie w 61 placówkach. 

Pajacyk - pomoc psychospołeczna. Projekt ma na celu profilaktykę problemów zdrowia psychicznego i polepszenie dobrostanu 
psychologicznego oraz sytuacji dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych i wychowujących się w warunkach 
niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zwiększenie dostępu do ogólnej i specjalistycznej pomocy 
psychologicznej dla tych grup oraz innych usług mających na celu wsparcie w rozwoju umiejętności życiowych, społecznych oraz 
zainteresowań, a także wykorzystanie osobistych zasobów do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Fiinansowanie: Bank 
Santander, Independent Trader, Wpłaty Indywidualne. Lokalizacja: województwa: dolnośląskie , śląskie, kuj-pom ; warmińsko-
mazurskie ; łódzkie , pomorskie, mazowieckie. Liczba beneficjentów: 1901, w tym 1281 dzieci i młodzieży, 10 organizacji 
partnerskich.

11. KAMPANIE SPOŁECZNE
Pomagamy.pl
Rozwijano i promowano platformę crowdfundingową, umożliwiającą każdemu założenie własnej zbiórki pieniędzy na wsparcie 
działań fundacji.

Klub PAH 
Odświeżono markę i założenia programu skierowanego do darczyńców, którzy chcą regularnie wspierać fundację swoimi 
darowiznami.

Kampanie świadomościowe, wizerunkowe i fundriaisingowe
Przeprowadzono kampanie z okazji "Światowych Dni": Wody, Pomocy Humanitarnej, oraz kilka w innych okresach.

#Biegamdobrze (z PAH)
Przeprowadzono akcję towarzyszącą biegom organizowanym przez Maraton i Półmaraton Warszawskie, promujące i 
pozwalające zbierać środki na działania fundacji na rzecz dostępu do wody.

Świąteczny Stół Pajacyka
Przeprowadzono ogólnopolską akcję charytatywną przy współpracy z szeregiem restauratorów i platformy do zamawiania 
jedzenia Pyszne.pl, w ramach której 10% kosztu zamówień zostało przekazanych na działania programu Pajacyk.

12. EDUKACJA - liczba beneficjentów: 184 235 osób.
Polska Akcja Humanitarna prowadzi edukację z zakresu globalnych współzależności oraz odpowiedzialnych postaw 
pomocowych. Tworzymy i rozpowszechniamy programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, współpracujemy z instytucjami 
edukacyjnymi w całej Polsce, wspierając nauczycieli/ki we wprowadzaniu treści edukacji globalnej na swoich zajęciach. 
W 2021 roku, oprócz znacznego zwiększenia zasięgu działań, stworzyliśmy wiele nowych materiałów edukacyjnych, które 
regularnie wykorzystywane są w tysiącach szkół. Zintensyfikowaliśmy także działania edukacyjne skierowane do ogółu 
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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)

społeczeństwa, m.in. poprzez regularny rozwój naszego podcastu oraz otwarte kursy e-mailowe. 
Działaliśmy w ramach następujących programów i projektów edukacyjnych:

Godziny Wychowawcze ze Światem 
Liczba odbiorców w roku szkolnym 2021/22: 2546 nauczycieli/ek, 17297 uczniów i uczennic 
Źródło finansowania: 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”, karty dyskusji oraz serię Bazgrolników Świat i ja” uczymy o 
globalnych współzależnościach podczas zajęć wychowawczych. 

Wiem i Działam 
Liczba odbiorców w roku szkolnym 2021/22: 749 nauczycieli/ek, 5324 uczniów i uczennic 
Źródło finansowania: wpłaty indywidualne
Wiem i Działam to 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 2021/22: 26 nauczycieli/ek, 452 uczniów i uczennic 
Źródło finansowania: wpłaty indywidualne
Szkoła Humanitarna to roczny program dla szkół ponadpodstawowych o współzależnościach globalnych, kształtujący krytyczne 
myślenie oraz postawy otwartości i solidarności. Obejmuje m.in. szkolenia dla nauczycieli/ek, warsztaty i spotkania online oraz 
lekcje i działania organizowane przez nauczycieli/ki. 

Nowe przedszkola w Gdańsku i w 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. W roku 2021 zrealizowaliśmy 2 
szkolenia dla kadry pedagogicznej, stworzyliśmy prototypy materiałów edukacyjnych i przeprowadziliśmy pierwsze zajęcia z 
grupami przedszkolnymi. 
Liczba odbiorców w roku szkolnym 2021/22: 37 nauczycieli/ek, 211 dzieci z grup przedszkolnych.  
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Włączamy nowe narracje o świecie 
Projekt jest skierowany do społeczeństwa polskiego, przyglądamy się w nim dominującym w Polsce narracjom na temat grup 
mniejszościowych oraz krajów globalnego Południa. W 2021 przygotowaliśmy raport z badań kanałów podróżniczych na 
YouTube (opublikowany w styczniu 2022), pracowaliśmy nad scenariuszami filmów oraz stworzyliśmy nowe odcinki podkastu. 
Źródło finansowania: Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 

Akcja Światowy Dzień Wody z PAH
Organizowana w okolicach 22 marca akcja edukująca o kwestii nierównego dostępu do wody na świecie, konsekwencji jego 
braku oraz powiązań z kwestiami takimi jak odpowiedzialna konsumpcja czy kryzys klimatyczny. W akcji oferujemy wsparcie 
merytoryczne w postaci webinariów i publikacji edukacyjnych. Placówki uczestniczące w akcji organizują działania 
świadomościowe w oparciu o nsze materiały. 
Liczba odbiorców w roku 2021: 2667 nauczycieli/ek, 136669 uczniów i uczennic 
Źródło finansowania: wpłaty indywidualne

Akcja Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc
Organizowana dwa razy w roku (na Dzień Edukacji Narodowej oraz na zakończenie roku szkolnego) akcja popularyzująca 
angażowanie się w pomoc humanitarną. Zachęcamy do okazywania wdzięczności w mniej standardowy sposób – przekazując 
środki na pomoc, zamiast kupowania kwiatów lub słodyczy. 
Liczba odbiorców w roku 2021: 379 nauczycieli/ek, 17878 uczniów i uczennic 
Źródło finansowania: wpłaty indywidualne
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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)

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

706107

110

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
pomoc ofiarom katastrof, klęsk 
żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą

Polska Akcja Humanitarna działa głównie w 
rejonach dotniętych 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 1 520 699,51 zł

2 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 nuczycieli 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

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 60 629 513,08 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 59 878 805,92 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 458 595,93 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. 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

3

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 
szkolnym 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 wsparcie systemowego (dotarcie 
do potrzebujących dzieci, które z powodów 
formalnych lub z powodu niefrasobliwości 
dorosłych nie zostały otoczone wsparciem).

88.99 Z 0,00 zł
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1 512 528,32 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 058 416,64 zł

e) pozostałe przychody 292 111,23 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 16 815 165,00 zł

2.4. Z innych źródeł 37 243 403,12 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 8 171,19 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 520 699,51 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

1 Pomoc humanitarna - stałe misje PAH 1 260 530,51 zł

2 Pozostała działalność statutowa 260 169,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

5 007 412,95 zł

51 003,69 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

10 876 019,12 zł

5 923 209,35 zł

15 936,53 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 3 024 171,96 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 57 812 031,21 zł 1 520 699,51 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

56 854 633,96 zł 1 520 699,51 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

516 173,00 zł

0,00 zł

441 224,25 zł 0,00 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)

86 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)

66,36 etatów

34 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)

2 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

0 osób

2 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 5 168 091,92 zł

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

5 168 091,92 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)  

4 291,29 zł

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

28 osób

w 
tym:

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

26 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

10 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

5 021 520,99 zł

4 430 491,25 zł

- nagrody

- premie

8 645,59 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 582 384,15 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 146 570,93 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 5 168 091,92 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 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 – Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Pomorskiego

51 003,69 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

24 325,83 zł

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

1 Podnoszenie jakości życia i 
przeciwdziałanie skutkom 
zmian klimatycznych 
poprzez kompleksowe 
wsparcie kooperatyw 
rolnych oraz szkół w 
południowej Kenii (moduł 1)

Zapewnienie dostępu do wody 
oraz higieny w 4 szkołach.
Poprawa dostępu do wody dla 
mieszkańców 13 wsi.
Podniesienie efektywności 
pracy rolnej i hodowlanej dla 
członków 6 kooperatyw.
Podniesienie wiedzy w 
dziedzinie ochrony środowiska, 
przeciwdziałaniu skutkom 
zmian klimatu i Redukcji Ryzyka
Katastrof (DRR) dla członków 6 
kooperatyw.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 920 000,00 zł

2 Glow Centre for 
Empowerment - rozwój 
aktywności zawodowej i 
wzmocnienie pozycji kobiet i 
młodzieży w Tayouneh w 
Bejrucie

Stworzenie oraz 
wypromowanie wśród 
otaczających społeczności 
rodzimych i uchodźczych 
bezpiecznego, inkluzywnego i 
wspierającego miejsca 
zapewniającego grupom 
marginalizowanym oraz w 
trudnej sytuacji życiowej 
wysokiej jakości darmowe 
szkolenia odpowiadające na 
potrzeby aktualnego rynku 
pracy w Libanie
Podwyższenie i rozwój 
potencjału i kwalifikacji 
zawodowych oraz pewności 
siebie i umiejętności 
osobowych zwiększających 
dostęp do rynku pracy dla 
kobiet, młodzieży, osób o 
specjalnych potrzebach.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 703 675,00 zł

3 Budowanie potencjału 
instytucji opieki społecznej w 
4 połączonych hromadach 
terytorialnych w obwodzie 
donieckim. (moduł 1)

Ogólnym celem projektu jest 
poprawa funkcjonowania 
jakościowych podstawowych 
usług społecznych i 
psychologicznych w obwodzie 
donieckim. 

Cel bezpośredni 1 - Rozwój 
potencjału pracowników 
socjalnych świadczących usługi 
socjalne i psychologiczne w 
wybranych połączonych 
hromadach terytorialnych 
(Amalgamated Territorial 
Hromadas - ATH)

Cel bezpośredni 2 – 
Wzmocnienie zdolności 
pracowników socjalnych w 
zakresie podnoszenia 
świadomości na temat 
samopomocy psychologicznej 
wśród ich klientów.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 371 065,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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) 

4 Wsparcie świadczenia 
niezbędnych usług 
medycznych ratujących życie 
i zdrowie ludności dotkniętej 
przez kryzys humanitarny w 
prowincji Abjan w Jemenie 
poprzez kompleksowe 
wsparcie szpitala w Rasad 
oraz funkcjonowania klinik 
mobilnych (moduł 1)

Zwiększenie dostępu do 
ratującej życie podstawowej 
opieki medycznej w prowincji 
Abjan w Jemenie poprzez 
uruchomienie dwóch klinik 
mobilnych, każdej z 
trzyosobowym zespołem 
medycznym, które będą w 
stanie dotrzeć do minimum 30 
tysięcy osób mieszkających w 
trudnodostępnych i daleko 
położonych miejscowościach 
znajdujących się na obszarze 
zasięgu terytorialnego szpitala 
w Rasad.
Zwiększenie dostępu do 
specjalistycznej opieki 
ginekologicznej i położniczej dla 
kobiet i dziewcząt.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1 425 144,39 zł

5 Pomoc natychmiastowa oraz 
odbudowa schronienia dla 
najbardziej potrzebujących 
osób z dystryktu Sindżar w 
prowincji Niniwa w Iraku 
(moduł 1)

Ograniczenie negatywnych 
strategii radzenia sobie z 
kryzysem najbardziej 
potrzebujących osób poprzez 
zapewnienie pomocy 
natychmiastowej w postaci 
środków pieniężnych w 
prowincji Niniwa, region 
Sindżar.
Ograniczenie poziomu ubóstwa 
i skali potrzeb humanitarnych 
najbardziej potrzebujących 
osób w prowincji Niniwa, region 
Sindżar. Wzmocnienie 
odporności najbardziej 
potrzebujących lokalnych grup 
społecznych takich jak osoby 
wewnętrznie przesiedlone i 
ludność lokalna.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1 327 553,00 zł

6 Interwencje kryzysowe w 
zakresie sanitarnym dla szkół 
w rejonie Greater Pibor.

Zapewnienie wkładów własnych 
na realizację projektów 
humanitarnych w krajach 
Bliskiego Wschodu i Afryki, 
finansowanych ze źródeł innych 
niż budżet RP 2021

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 127 349,00 zł

7 Kryzysowa interwencja 
wodno-sanitarna dla 
najbardziej narażonych 
rodzin w południowo-
środkowej Somalii

Zapewnienie wkładów własnych 
na realizację projektów 
humanitarnych w krajach 
Bliskiego Wschodu i Afryki, 
finansowanych ze źródeł innych 
niż budżet RP 2021

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 132 626,56 zł
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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)

Zgodnie z uchwałą Rady Fundatorów w z dnia 18 lipca 2022 r. Aleksandra Rezunow została powołana na Członka 
Komisji Rewizyjnej w miejsce zmarłego Henryka Wujca. Wniosek o wpis zmiany zostało złożony do KRS.

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

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

2022-10-14
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