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Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 
 
Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF z siedzibą w Warszawie 02-665, Al. 
Wilanowska 317, zarejestrowany jako Stowarzyszenie w Sądzie Rejonowym w dniu 18 
kwietnia 2002 roku pod nr KRS 0000107957, przeprowadził zbiórkę publiczną pieniędzy 
na pomoc dla dzieci w Mali, zgodnie ze zbiórką Nr 2015/3718/OR zgłoszoną na Portalu 
Zbiórek Publicznych prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji  dnia 1 października 2015 roku. 
 
Zbiórka publiczna prowadzona była w okresie od 12 października 2015 do 29 kwietnia 
2016 r. Sprawozdanie ze zbiórki zostało opublikowane 10 października 2016 roku. 

Łącznie, w ramach przeprowadzonej zbiórki, zebrano: 300 000,00 PLN. Wszelkie koszty 
związane z organizacją i przeprowadzeniem zbiórki zostały pokryte ze środków 
Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy UNICEF. Cała kwota pozyskana na rzecz 
dzieci w Mali została przekazana na realizację programu. 
 
Celem przeprowadzonej zbiórki było pozyskanie środków na rzecz realizacji programów 
pomocowych UNICEF dla dzieci w Mali. Jest to afrykański kraj ogarnięty konfliktem 
wewnętrznym. W wyniku tej sytuacji dostęp wielu rodzin do opieki społecznej jest 
utrudniony lub wręcz niemożliwy. Wiele osób zostało zmuszonych do opuszczenia 
swoich domów. Zgodnie z danymi UNICEF, ponad 550 tysięcy dzieci w Mali potrzebuje 
pilnej pomocy w różnym zakresie. W ramach prowadzonej od października 2015 roku do 
kwietnia 2016 roku zbiórki publicznej Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF 
otrzymał środki zebrane w czasie specjalnej akcji przeprowadzonej w szkołach i 
placówkach edukacyjnych w całej Polsce. Środki te zostały przekazane do UNICEF z 
przeznaczeniem na zapewnienie dzieciom w Mali dostępu do edukacji. W szkołach i 
placówkach edukacyjnych, które wzięły udział w akcji przeprowadzono zajęcia 
dydaktyczne dotyczące sytuacji dzieci w Mali. Dodatkowo uczniowie mieli za zadanie 
stworzenie książki dla dzieci w Mali. Po zakończeniu projektu zrealizowane prace zostały 
dostarczone do UNICEF Polska i wzięły udział w konkursie na najlepszą z nich. 
Jednocześnie przy organizacji programu edukacyjnego o sytuacji dzieci w Mali, polscy 
uczniowie zorganizowali w szkołach i lokalnych społecznościach zbiórkę środków na 
zapewnienie dostępu do edukacji dzieciom w Mali. Pozyskana kwota w wysokości 
300 000,00 PLN została przekazana do Biura Krajowego UNICEF w Mali. 

 


