
 
 

 

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF 

ul. Rolna 175D | 02-729 Warszawa 
Telefon: (48 22) 568 03 00 | Faks: (48 22) 568 03 01 | unicef@unicef.pl | unicef.pl 
 

 
 
 

 
 
Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 
 

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF z siedzibą w Warszawie 02-729, ul. 
Rolna 175D, zarejestrowany jako Stowarzyszenie w Sądzie Rejonowym w dniu 18 
kwietnia 2002 roku pod nr KRS 0000107957, przeprowadził zbiórkę publiczną pieniędzy 
na pomoc dzieciom w Angoli, zgodnie ze zbiórką Nr 2016/3488/OR zgłoszoną na Portalu 
Zbiórek Publicznych prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji dnia 7 października 2016 roku. 

Zbiórka publiczna prowadzona była w okresie od 15 października 2016 roku do 28 
kwietnia 2017 roku. Sprawozdanie ze zbiórki zostało opublikowane 24 października 2017 
roku. 

Łącznie, w ramach przeprowadzonej zbiórki, zebrano 830 000,00 PLN. Koszty 
organizacji zbiórki zostały pokryte w ramach współpracy z partnerem korporacyjnym 
Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy UNICEF. Cała kwota zebrana w czasie zbiórki 
została przekazana na realizację programu szczepień w Angoli. 
 
W czasie zbiórki publicznej Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF 
przeprowadziło w szkołach w całej Polsce akcję edukacyjną „Wszystkie Kolory Świata”, 
której celem było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości 
na inne kultury oraz zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Angoli. W związku z 
panującą w Angoli suszą, sytuacja dzieci w tym kraju znacznie się pogorszyła. Ich 
zdrowie, a nawet życie jest poważnie zagrożone. Wiele regionów kraju pozostaje bez 
stałego dostępu do opieki medycznej, a punkty szczepień działają jedynie akcyjnie. 
UNICEF wspólnie z rządem Angoli i lokalnymi organizacjami pracuje nad poprawą 
sytuacji. 

Do akcji „Wszystkie Kolory Świata” zgłosiło się ponad 1000 szkół, przedszkoli i innych 
placówek edukacyjnych w Polsce. Dzieci zaangażowane były w zajęcia edukacyjne 
związane z sytuacją ich rówieśników w Angoli. Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy 
UNICEF przygotowało konspekty zajęć edukacyjnych, w oparciu o które nauczyciele i 
animatorzy mogli zrealizować zajęcia. Wyjątkowym elementem tej akcji było uszycie 
szmacianych laleczek, które symbolizowały dzieci w krajach rozwijających się i potrzebę 
ochrony ich zdrowia od pierwszych dni życia, szczególnie pod kątem zapewnienia 
podstawowych szczepień ochronnych. Dzięki prowadzonym w szkołach zbiórkom 
środków finansowych – aukcje loterie, festyny, zbiórki do puszek w szkołach – 
pozyskano 830 000 PLN. Każda z placówek biorących udział w akcji przesłała do 
Stowarzyszenia sprawozdania z realizacji akcji i zbiórki środków. Wszystkie środki 
zebrane w ramach zbiórki w szkołach wpłynęły na konto Stowarzyszenia Polski Komitet 
Narodowy UNICEF i zostały w czerwcu 2017 roku przesłane do Biura Krajowego 
UNICEF w Angoli na realizację programu szczepień w tym kraju. 


