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Sprawozdanie ze zbiórki publicznej
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 sfinansowanie
akcji pomocy humanitarnej prowadzonej przez UNICEF w Syryjskiej Republice Arabskiej
w związku z trwającym w kraju konfliktem zbrojnym, zgodnie z Decyzją Nr 317/2013
Ministra Administracji i Cyfryzacji (DAP-ZZP-632-1-310/2013) z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zbiórka publiczna prowadzona była w okresie od 27 sierpnia do 31 grudnia 2013 r.
Łącznie, w ramach przeprowadzonej zbiórki, zebrano: 102 254,93 PLN. Całą kwotę
przekazano na pomoc humanitarną dla poszkodowanych w Syrii. Środki zgromadzono
za pomocą dobrowolnych wpłat na konto bankowe o numerze 04 1020 1026 0000 1102
0204 8577 – 36 236,27 PLN oraz dobrowolnych wpłat online poprzez stronę
www.unicef.pl – 65 892,66 PLN.
Kwota 102 254,93 PLN zasiliła główny fundusz UNICEF w Nowym Jorku (USA). Zebrane
środki przekazane zostały na cel określony we wniosku o zbiórkę publiczną, czyli na
pomoc osobom przebywającym w Syrii oraz Syryjskim uchodźcom przebywającym w
Jordanii, Libanie, Turcji, Iraku i Egipcie. Przeznaczone zostaną na dofinansowanie
następujących działań prowadzonych w ramach udzielanej pomocy humanitarnej:
Zdrowie i żywienie (m.in. zakup i transport żywności, odżywek witaminowych
i suplementów minerałowych, leków, szczepionek i wyposażenia do szczepień,
zestawów pierwszej pomocy, respiratorów oraz zestawów dla akuszerek, namiotów,
koców, ubrań i przyborów do gotowania)
Woda, urządzenia sanitarne i higiena (m.in. budowa latryn, pryszniców i studni,
instalacja pomp wodnych, zaopatrzenie szkół w wodę i urządzenia sanitarne, zakup i
transport zestawów do oczyszczania wody, pojemników do zbierania wody deszczowej,
dostarczanie środków higienicznych)
Ochrona dzieci (m.in. zapewnienie ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem,
opieki nad dziećmi osieroconymi lub rozdzielonymi z rodzinami na skutek działań
wojennych, pomoc w łączeniu rodzin, identyfikacja i rejestracja dzieci pozostawionych
bez opieki)
Edukacja (m.in. zapewnienie dzieciom dostępu do edukacji, tworzenie tymczasowych
szkół, przestrzeni przyjaznych dla dzieci, zakup i transport zestawów edukacyjnych dla
dzieci w wieku przedszkolnym, przyborów szkolnych i zestawów sportowych,
zapewnienie szkoleń dla nauczycieli)

