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Drogi Darc

Z ogromną przyjemnością oddaję w Twoje ręce Sprawozdanie merytoryczne z działań Fundacji ADRA Polska w 2020
roku. To właśnie dzięki Twojej ofiarności możemy nieść
pomoc humanitarną wszędzie tam, gdzie jest ona najbardziej
potrzebna. To Twoje dary pomagają ofiarom klęsk żywiołowych i konfliktów przetrwać najtrudniejsze dla nich chwile.
To Ty odmieniasz życie najuboższych dzieci na świecie. To
własnie Ty zmieniasz świat na lepsze! Z całego serca Ci za to
dziękuję.

Udzieliliśmy pomocy
prawie 54

550

osobom w ramach

13 projektów.

Wartość pomocy
wyniosła

3 355 428,47 zł.

Jestem niezmiernie szczęśliwy, że Fundacja ADRA Polska
ma wokół siebie tak wspaniałych Przyjaciół. Dlatego chciałbym podzielić się z Tobą tym, czego wspólnie dokonaliśmy
w ubiegłym roku. Na kolejnych stronach tej publikacji prezentujemy efekty naszej wspólnej pracy na rzecz najbardziej
potrzebujących. Przedstawiliśmy pokrótce najważniejsze
projekty, w które byliśmy zaangażowani w 2020 roku i które
dzięki Twojemu wsparciu oraz wszystkich Przyjaciół Fundacji ADRA Polska mogliśmy zrealizować.
Tylko w ubiegłym roku dzięki osobom takim jak Ty
– naszym Darczyńcom – udzieliliśmy pomocy prawie 54 550
osobom w ramach 13 projektów. Wartość pomocy wyniosła
3 355 428,47 zł. Wsparliśmy m.in. poszkodowanych przez
klęski żywiołowe na Filipinach, w Bangladeszu i Indiach,
nieśliśmy pomoc humanitarną dla ofiar eksplozji w Bejrucie.
Naszej Fundacji szczególnie leży na sercu los najmłodszych
mieszkańców tego świata, dlatego spora część projektów była
poświęcona właśnie pomocy dzieciom. Nie uczynilibyśmy
tego wszystkiego bez Twojej pomocy. Razem możemy więcej!
Jeszcze raz z całego serca dziękuję Ci za zaangażowanie
i wsparcie, które od Ciebie otrzymujemy. Liczę na to, że przeglądając tę publikację, poczujesz tak wielką dumę z Twoich
dokonań, jaką ja czuję, patrząc na to, co wspólnie udało nam
się zrealizować.
Z wyrazami wdzięczności
Piotr Nowacki

Prezes Fundacji ADRA Polska
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w stanie sam uporać się z ogromem zniszczeń spowodowanych tym jednym wybuchem. Służby medyczne nie radziły
sobie z tysiącami rannych, a tym bardziej służby socjalne nie
były w stanie poradzić sobie z setkami tysięcy ludzi wymagającymi tymczasowego schronienia.
Fundacja ADRA Polska we współpracy z ADRA Liban
natychmiast po wybuchu włączyła się w działania pomocowe. Przekazane przez nas fundusze umożliwiły zakup
jedzenia dla ofiar oraz materiałów na rekonstrukcję domostw i tymczasowe miejsca schronienia.

POMOC OFIAROM WOJNY W ARMENII

Dzięki Waszym darowiznom
pomogliśmy 3 537 ofiarom
eksplozji w Bejrucie.
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Niesiem

Jednym z głównych działań Fundacji ADRA Polska jest
niesienie pomocy humanitarnej wszędzie tam, gdzie jest
ona najbardziej potrzebna. Niesiemy pomoc poszkodowanym przez kataklizmy naturalne, konflikty zbrojne lub
nieszczęścia spowodowane przez człowieka.
Dzięki ofiarności naszych Darczyńców tylko w 2020 roku
wsparliśmy w potrzebie 31 484 osoby z różnych zakątków
świata, które straciły swoje domy i dobytek całego życia.
Nasze działania skupiały się na pomocy żywnościowej
oraz zapewnieniu tymczasowego schronienia ludziom,
którzy ucierpieli w wyniku nieszczęścia. Łącznie na działania w tym zakresie przeznaczyliśmy 146 888,36 zł.

Fundacja ADRA Polska włączyła się w pomoc poszkodowanym cywilom w konflikcie zbrojnym pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. Ludności strefy konfliktu żyjącej
w strachu o swoje życie, zmuszonej do opuszczenia swoich
domów, brakowało podstawowych produktów – żywności,
artykułów higienicznych, akcesoriów do przygotowania
posiłków, ciepłych ubrań, a także lekarstw dla poszkodowanych i chorych.
Przekazane przez nas fundusze zostały spożytkowane na
pomoc żywnościową, zakup lekarstw i ciepłych ubrań
dla odciętych od swoich domów ofiar konfliktu, a także
artykułów pierwszej potrzeby. Umożliwiły także zakup
materiałów do odbudowy zniszczonych domów.

Dzięki Waszym darowiznom pomogliśmy 7
ofiarom konfliktu.
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POMOC OFIAROM CYKLONÓW
W INDIACH I BANGLADESZU

Potężny wybuch w stolicy Libanu 4 sierpnia 2020 r. zabił 204
osoby, ranił 7,5 tys. i pozbawił miejsca zamieszkania 300 000
osób. Silny wybuch był odczuwalny nawet na oddalonym
o ponad 200 kilometrów Cyprze. Liban jako biedny kraj borykający się z ogromną liczbą syryjskich uchodźców, nie był

Cyklon Amphan, zwany również supercyklonem i najdramatyczniejszym od 20 lat żywiołem, uderzył w maju 2020
r. w Indie i Bangladesz, zagrażając życiu 40 milionów ludzi. Zniszczenia były katastrofalne. W obu krajach zginęły
łącznie 124 osoby. Wiatr o prędkości 185 km na godzinę,
ulewne deszcze i fale wysokie na 5 metrów uszkodziły
sieci energetyczne, niszczyły mosty, budynki i często prowizoryczne zabudowania mieszkalne, zbudowane z gliny
i bambusa. W 2 tygodnie po Amphan w Indie uderzył
kolejny cyklon – Nisarga, powodując kolejne zniszczenia.
Fundacja ADRA Polska we współpracy z ADRA Indie
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POMOC POSZKODOWANYM W BEJRUCIE

Dzięki Waszym darowiznom
pomogliśmy 2 060
ofiarom kataklizmu
na Filipinach.

i ADRA Bangladesz włączyła się w pomoc poszkodowanym. Dzięki zebranym funduszom ufundowaliśmy ofiarom kataklizmu jedzenie, a także materiały do rekonstrukcji domów i tymczasowych schronów, by ofiary żywiołu
znów miały dach nad głową i bezpieczne schronienie.

Dzięki Waszym darowiznom pomogliśmy 11
ofiarom kataklizmu.
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POMOC OFIAROM TAJFUNU NA FILIPINACH
W październiku i listopadzie 2020 r. na Filipinach miała
miejsce seria budzących grozę tajfunów i tropikalnych burz,
które łącznie pozbawiły życia ponad 200 osób. Wiele miast
i wsi zostało doszczętnie zniszczonych. Ci, co przeżyli, często
potracili wszystko poza życiem, nie byli w stanie wykarmić
swoich rodzin, brakowało im pożywienia, wody, podstawowych przedmiotów.
Działania pomocowe naszej organizacji przeprowadzone zo7

stały w prowincji Albay, w gminach Bacacay, Malilipot, Tiwi
i Tobaco City. Dzięki otrzymanej pomocy zakupiona została
żywność dla poszkodowanych, oraz środki higieny osobistej
wraz z zestawami ochronnymi przeciw wirusowi COVID-19.

WSPARCIE OFIAR KORONAWIRUSA
Fundacja ADRA Polska w ubiegłym roku włączyła się także
w działania z zakresu pomocy humanitarnej na rzecz najuboższych rodzin z Gruzji, Bangladeszu i Mongolii, które
z powodu pandemii COVID-19 straciły źródła dochodu
i dotknął ich głód.
Rodziny te otrzymały pomoc w postaci paczek żywnościowych oraz środków czystości. Ta odpowiedź na COVID-19
ułatwiła przetrwać naszym beneficjentom w tych niepewnych i trudnych ekonomicznie czasach.

Dzięki Waszym darowiznom pomogliśmy 2 145
osobom w Gruzji, 4 375 w Bangladeszu oraz 400
mieszkańcom Mongolii.
8

POMOC DZIECIOM W KENII
Aż 18% dzieci w Kenii Zachodniej to sieroty, a kolejne 15%
żyje pod opieką tylko jednego rodzica. Wszechobecna
bieda, brak podstawowych środków do życia, nieustanna
walka o wodę pitną i posiłek – to rzeczywistość, która otacza kenijskie dzieci każdego dnia.
Fundacja ADRA Polska od kilku lat prowadzi program
adopcji na odległość. Jego celem jest zapewnienie edukacji
oraz godnych warunków do życia naszym podopiecznym
z Kenii. Nasi Darczyńcy, adoptując na odległość jedno
z kenijskich dzieci, za kwotę 200 zł miesięcznie pomagają
wyjść swojemu podopiecznemu ze skrajnego ubóstwa,
finansując mu edukację, zakwaterowanie w internacie,
a także wyżywienie i ubranie.

Nasi Darczyńcy w 2020 r. wsparli edukację aż 150
dotkniętych ubóstwem kenijskich dzieci.
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Naszej Fundacji szczególnie leży na sercu los najmłodszych mieszkańców naszego świata. 356 mln dzieci na
całym globie żyje w skrajnym ubóstwie, a 258 mln nie ma
szansy na pójście do szkoły. Do tego co 6. dziecko na świecie mieszka na obszarach dotkniętych konfliktem zbrojnym. Fundacja ADRA Polska regularnie prowadzi działania mające na celu pomoc dotkniętym głodem, ubóstwem
i żyjącym w ciągłym strachu przed śmiercią dzieciom.
W ADRA wierzymy w sprawczą moc edukacji, która potrafi
zmieniać życie. Jej brak cementuje stare podziały, przyczynia
się do przestępczości, bezrobocia oraz utrwala pokoleniowe
ubóstwo. Z tego powodu wiele z naszych projektów związanych jest właśnie z dostępem do edukacji. Wierzymy, że nawet jedna osoba może mieć wpływ na poprawę losu dzieci,
które nie mają szansy na edukację.
9
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Dzięki zaangażowaniu
naszych Darczyńców
zebraliśmy w Polsce 1139
podpisów pod petycją,
a w sumie na całym świecie
1 314 988.

POMOC ALBINOSKIM DZIECIOM W TANZANII
Tanzanię zamieszkuje około 150 tys. albinosów. Niestety
żyją oni w tym kraju w wiecznym strachu przed śmiercią
lub okaleczeniem. Na każdym kroku są prześladowani. Wynika to z zabobonnych przekonań mieszkańców
Tanzanii, że części ciała albinosów posiadają magiczne
właściwości. Wśród ofiar jest bardzo wiele zupełnie bezbronnych dzieci, które są łatwym łupem dla oprawców.
Albinoskie dzieci w Tanzanii są często porywane z rąk
rodziców czy ze szkoły. Od najmłodszych lat żyją w lęku
przed uprowadzeniem, okaleczeniem i utratą życia. Ich
życie przepełnione jest strachem i cierpieniem.

Nasi Darczyńcy w 2020 r. zapewnili bezpieczne
warunki do życia i edukację dwóm albinoskim
dzieciom w Tanzanii.

KAMPANIA RZECZNICZA
„KAŻDE DZIECKO W SZKOLE”

ADRA Polska we współpracy z ADRA Tanzania już od kilku
lat wspiera albinoskie dzieci w ramach projektu adopcji na
odległość. Zakłada on zapewnienie bezpiecznego schronienia
w szkole z internatem dla dzieci dotkniętych albinizmem
wraz z wyżywieniem, edukacją i opieką medyczną. Miesięczny koszt adopcji albinoskiego dziecka wynosi 400 zł.

Chcemy rozszerzyć zmieniającą życie moc edukacji na
dzieci znajdujące się w najbardziej niekorzystnej sytuacji
– dzieci w strefach konfliktu, dzieci z odległych obszarów,
dzieci żyjące w skrajnym ubóstwie oraz dzieci, które są
dyskryminowane ze względu na płeć, niepełnosprawność lub pochodzenie etniczne. Dlatego właśnie w 2020 r.
Fundacja ADRA Polska włączyła się w ogólnoświatową
kampanię rzeczniczą ADRA „Każde dziecko w szkole”, której celem było zbieranie podpisów pod petycją do rządów
o zapewnienie edukacji dla każdego dziecka na świecie.
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POMOC DZIECIOM NA UKRAINIE
Fundacja ADRA Polska od samych początków swoich działań na Ukrainie troszczy się o los ubogich dzieci. Każdego
roku przekazujemy do domów dziecka niezbędne środki
czystości, odzież i bieliznę. Ściśle współpracujemy z ośrodkami opieki, dlatego przekazywana przez nas pomoc
jest odzwierciedleniem pilnych potrzeb najmłodszych.
W ubiegłym roku ponownie przekazaliśmy najmłodszym
mieszkańcom Ukrainy – głównie z domów dziecka – środki
czystości, ubrania i obuwie.

Dzięki naszym Darczyńcom udzieliliśmy pomocy
150 dzieciom w potrzebie.

POMOC DZIECIOM W GRUZJI
Nasza Fundacja trzeci rok z rzędu wspierała również działania na rzecz mieszkańców Gruzji. Koncentrujemy się na
potrzebach kobiet, dzieci i nastolatków. Organizując nasze
programy pomocy, zależy nam na tym, aby stworzyć im
godne warunki życia oraz zapewnić możliwość rozwoju.
Tym razem wsparliśmy działalność Centrum Aktywności
Dzieci i Młodzieży w Tbilisi poprzez zakup wyposażenia
sportowego.

Dzięki naszym Darczyńcom
wsparliśmy 35-osobową
grupę dzieci i młodzieży
w Gruzji.
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Gyumri, Vanadzor, Kapan oraz utworzenie kuchni charytatywnej w Stepanavan. W ramach projektu wolontariusze
co tydzień mogą dostarczać żywność potrzebującym.
Fundacja ADRA Polska wsparła finansowo projekty
w zakresie remontu i wyposażenia. W dwóch pierwszych
miejscowościach dzięki środkom finansowym powstał także humanitarny prysznic i pralnie oraz społeczny projekt
dzielenia się odzieżą. W ramach projektu w miejscowości
Stepanavan zostały odnowione pomieszczenie socjalne
wraz z kuchnią oraz miejsce do wydawania posiłków.

Wspieramy
bie
społeczności w potrze

Dzięki naszym Darczyńcom z pomocy żywnościowej
skorzystało łącznie 345 osób.

POMOC SPOŁECZNOŚCI PSZCZELARZY
W MOŁDAWII
Kontynuowaliśmy współpracę z oddziałem ADRA w Mołdawii w zakresie wsparcia lokalnego pszczelarstwa.
Jednym z najważniejszych filarów gospodarki Mołdawii
jest właśnie pszczelarstwo. Jednak trudności gospodarcze
tego kraju odbiły się negatywnie nie tylko na wielu strategicznych gałęziach gospodarki narodowej, ale także na
pszczelarstwie. W efekcie znacznie zmniejszyła się liczba
rodzin pszczelich, a także produkcja miodu.
W ramach projektu zorganizowaliśmy wraz z Narodowym
Stowarzyszeniem Pszczelarzy w Mołdawii konferencję online dla pszczelarzy, której celem była edukacja i integracja środowisk pszczelarskich.

Dzięki naszym Darczyńcom pomogliśmy
w organizacji konferencji, w której udział wzięło
łącznie 20 osób.

POMOC POTRZEBUJĄCYM W ARMENII
W ubiegłym roku skupiliśmy się również na pomocy najuboższym mieszkańcom Armenii. Wsparliśmy prowadzenie projektu kuchni charytatywnych w miejscowościach
15
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POMOC POTRZEBUJĄCYM
W TADŻYKISTANIE
Tadżykistan to jeden z najbiedniejszych krajów na kuli
ziemskiej. Wielu jego mieszkańców żyje w ubóstwie
i doskwiera im głód. Od września 2019 roku prowadziliśmy program pomocy żywnościowej dla potrzebujących
w Tadżykistanie. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęliśmy w Duszanbe – stolicy państwa. Od grudnia 2019
roku, dzięki ofiarności ludzi dobrego serca i z pomocą
lokalnego partnera w Tadżykistanie, ADRA Polska mogła
rozszerzyć działalność dobroczynną o kolejne dwa miasta:
Khujand i Nurek. W 2020 r. kontynuowaliśmy realizację
projektu pomocy potrzebującym w Tadżykistanie w zakresie wydawania posiłków w tych trzech miejscowościach.
Udzieliliśmy również pomocy w postaci paczek żywnościowych 175 rodzinom oraz wsparliśmy uszycie 1000 maseczek. Zorganizowaliśmy również zajęcia sportowe dla 60
dzieci.

Dzięki ofiarności naszych Darczyńców udzieliliśmy
pomocy łącznie 2 155 osobom.

POMOC UBOGIM
ROMOM NA SŁOWACJI
Fundacja ADRA Polska wsparła projekt dystrybucji
odzieży na Słowacji. W dzisiejszej Republice Słowacji
żyje szacunkowo od 400 do 500 tys. Romów – głównie we
wschodnich regionach kraju. Jak przewidują prognozy, już
za parę lat liczebność tej grupy etnicznej może wynieść
nawet 1 mln.  Rodzinom, w tym dzieciom, brakuje podstawowych produktów codziennego użytku – w tym odzieży,
szczególnie ważnej w sytuacji ograniczonej ochrony przed
zimnem, jaką dają prowizoryczne schronienia.

Dzięki naszym Darczyńcom
odzież trafiła do około 1200
Romów, w dużej
części – najmłodszych.
17

W ramach projektu do najuboższych słowackich Romów
dotarło ok. 6 ton używanej odzieży sprowadzonej
z Niemiec. Pomoc dla społeczności Romskich objęła
sześć osad i miejscowości: Jastrabie pri Michalovciach,
Chminianske Jakubiany, Jakubiovany, Chminianskie,Berzowce i Seczowce.
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Po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich na Białorusi w sierpniu 2020 roku przez kraj przeszła fala pokojowych protestów. W odpowiedzi na pokojowe wyrażenie
sprzeciwu Białorusinów wobec sfałszowanych wyników
siły porządkowe kraju tylko w ciągu kilku pierwszych dni
wsadziły kilka tysięcy ludzi do więzień i dotkliwie pobiły
wielu protestujących. Masowe prześladowania członków
opozycji i ich rodzin, działaczy mniejszości, obrońców
praw człowieka i innych osób, które krytykują otwarcie
działania prezydenta. Ataki na media i dziennikarzy. To
działania białoruskiego reżimu i dramatyczna codzienność dla milionów Białorusinów, szczególnie od tamtych
pamiętnych wydarzeń.

POMOGLIŚMY POSZKODOWANYM
W MANIFESTACJACH
Fundacja ADRA Polska od razu po dramatycznych wydarzeniach z sierpnia aktywnie włączyła się w pomoc
poszkodowanym podczas manifestacji. Dzięki wsparciu
naszych darczyńców mogliśmy pomóc najbardziej potrzebującym, przekazując żywność, artykuły pierwszej
potrzeby oraz lekarstwa.

GRUPAWSPARCIA.PL
DLA MIGRANTÓW Z BIAŁORUSI
W ramach projektu realizowanego z Fundacją Solidarności Międzynarodowej uruchomiliśmy także specjalnie
dla Białorusinów wersję naszej platformy GrupaWsparcia.pl w języku rosyjskim. Każdy, kto tego potrzebował,
mógł uzyskać kompleksową i bezpłatną pomoc prawnika
oraz psychologa. Dzięki dodatkowym funkcjonalnościom
platformy, Białorusini, którzy przyjechali do Polski, mogli
także uzyskać wsparcie w poszukiwaniu pracy, zakwaterowania, a także schronienia i innych form pomocy.
19
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Dzięki wsparciu wolontariuszy
i Darczyńców przekazaliśmy
łącznie 6 157 maseczek.

Adra w walce
ce
z COVID-19 w Pols
W ciągu pierwszych tygodni pojawienia się koronawirusa w Polsce w naszej Fundacji uruchomiliśmy projekt
wsparcia psychologicznego pod tytułem: „Równoważnia”,
a także wsparliśmy wolontariuszy w szyciu maseczek.
Na terenie Wrocławia jako wsparcie działań związanych
z walką ze skutkami pandemii wsparliśmy dystrybucję
żywności dla 2 000 potrzebujących.

psychoterapeutów. Jako rozwinięcie powyższego projektu
podjęliśmy ścisłą współpracę z platformą pomocy online
GrupaWsparcia.pl, która ostatecznie stała się częścią Fundacji. W ramach tego portalu pomoc otrzymało dodatkowe
7 488 osób.

WSPARCIE W SZYCIU MASECZEK
DLA BEZDOMNYCH

W dobie pandemii koronawirusa oraz przeniesienia
znacznej części naszego życia w sferę online postanowiliśmy wyjść naprzeciw zwiększającej się potrzebie wsparcia
psychologicznego. W ramach projektu „Równoważnia”
z pomocy psychologicznej skorzystały 73 osoby w 14
grupach wsparcia prowadzonych przez psychologów lub

Wśród osób bezdomnych wirus rozprzestrzenia się bardzo
szybko, a one same nie zadbają o swoje zdrowie, ani nasze
wspólne bezpieczeństwo. Dlatego uruchomiliśmy ogólnopolską akcję dostarczania maseczek dla bezdomnych i potrzebujących. W ramach akcji łączyliśmy wolontariuszy,
którzy mają maszyny do szycia, czas i chęci do wykonania
maseczek, z darczyńcami, którzy chcą przekazać pieniądze na materiały do uszycia maseczek. Darczyńca fundował materiały na zakup maseczek, wolontariusz je szył,
a Fundacja ADRA dystrybuowała wykonane w ten sposób
maseczki do potrzebujących.
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Od 2020 roku częścią Fundacji ADRA Polska jest także
innowacyjna platforma pomocy online GrupaWsparcia.pl.
Portal jest skierowany do osób mierzących się z problemami psychicznymi, uzależnieniem, kryzysem, zaburzeniami
odżywiania, żałobą po stracie bliskich i innymi trudnościami w życiu. Platforma umożliwia dołączanie do już istniejących i tworzenie nowych grup wsparcia, skupiających
ludzi połączonych wspólnym problemem i chęcią radzenia
sobie z nim. Na GrupaWsparcia.pl można także uzyskać
darmowe wsparcie psychoterapeuty i prawnika.
Dzięki zaangażowaniu osób tworzących portal udało nam
się już dotrzeć do 12 tysięcy osób, które z powodzeniem
uzyskują pomoc i wsparcie oraz udzielają go innym.
W 2020 roku z sukcesem zrealizowaliśmy granty sfinansowane przez: Fundację PZU, województwo śląskie oraz
dzielnicę Śródmieście w Warszawie.
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