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W latach 2019/2020 główne działania
Fundacji Ankizy Gasy nakierowane były
przede wszystkim na pomoc rozwojową i
wsparcie dla ubogich rodzin z okolicy,
ułatwienie dzieciom i młodzieży dostępu do
edukacji oraz zapewnienie im opieki
medycznej w razie choroby. Kontynuowana
była również działalność stołówek w szkołach
partnerskich i program dożywiania.
Wszystkie te zadania miały na celu w sposób
komplementarny przyczynić się do
polepszenia warunków życia malgaskich
dzieci, zapewnienia im bezpiecznego
dzieciństwa oraz ofiarowania możliwości
rozwoju.

Fundacja dołożyła wszelkich starań, aby sprawnie
kontynuować prowadzenie swojej dotychczasowej
działalności oraz interweniować w nagłych
sytuacjach związanych z pandemią COVID-19

Pomimo pandemii COVID-19, która
w 2020 roku miała bardzo duży
wpływ na realizację wielu
fundacyjnych działań:

- Aż 600 dzieci otrzymało wsparcie na rok szkolny 2019/2020. Do
programu przystąpiło stu nowych beneficjentów.
- Fundacja wsparła finansowo Ośrodek dla Nieletnich Dziewcząt
AKANY AVOKO FAROVOHITRA organizując zbiórki pieniężne w celu
poprawy warunków życia młodych dziewcząt go zamieszkujących.
- Wsparcie infrastrukturalne otrzymały również szkoły prywatne z
okręgu Ambohidratrimo.
- Fundacja przystąpiła do trzyletniego programu pomocy
rozwojowej “Edukacja dla Życia” organizowanego przez Fundację
Money For Madagascar. Do projektu przystąpiły dwie szkoły
partnerskie.
- Choć z powodu pandemii wolontariat zagraniczny został
wstrzymany - rozpoczęto realizację wolontariatu lokalnego, w
który zaangażowali się stypendyści naszej Fundacji - studenci
szkół wyższych.

Fakty i działania zrealizowane w roku 2020:
W roku szkolnym 2019/2020 liczba beneficjentów wzrosła do 585
uczniów. Łączna liczba beneficjentów w roku szkolnym 2020/2021 wynosi
753
- College Saint Joseph Ambohidratrimo: 182 beneficjentów
- College les Lauriers Ambohidratrimo: 62 beneficjentów
- Publiczne Liceum Ambohidratrimo: 35 beneficjentów
- General Education College Ambohidratrimo: 18 beneficjentów
- Technikum Ambohidratrimo: 13 beneficjentów
- Katolickie Liceum św. Pawła Ambohidratrimo: 15 beneficjentów
- Ecole Privee Manjaka School Ambohidratrimo: 30 beneficjentów
- W innych okolicznych szkołach: 14 beneficjentów
- Studenci: 28 beneficjentów.
- Szkoła Katolicka św. Józefa Ambatomasina: 145 beneficjentów
- Lycee Protestante David Griffiths Ambohidratrimo: 80 beneficjentów ( projekt
Edukacja dla życia).
- Szkoła Katolicka św. Józefa Angodonina: 134 beneficjentów (projekt „Edukacja
dla życia”).

Przychodzy z działalności statutowej 2020
Wpłaty osób fizycznych
Wpłaty innych NGO
Wpłaty z Madagaskaru
SUMA
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