
Świat
IMAGINE – cały świat śpiewa dla dzieci
20 listopada 2014 roku w ramach obcho-
dów 25. rocznicy uchwalenia Konwencji 
o prawach dziecka UNICEF zainauguro-
wał projekt #IMAGINE. Projekt #IMAGINE  
jednoczy miliony ludzi na całym świecie 
na rzecz dzieci. We współpracy z Davidem 
Guetta i Yoko Ono zgromadzimy się razem, 
aby stworzyć największą na świecie akcję 
wspólnego śpiewania. Ten innowacyjny 
projekt wykorzystuje nową aplikację Touch-
Cast i dedykowaną platformę internetową, 
dzięki którym ludzie z całego świata, artyści 
i Ambasadorzy Dobrej Woli UNICEF będą 
mogli nagrać swoją własną wersję utworu 
Johna Lennona „Imagine”. Zachęcamy do 
włączenia się w ten projekt. Szczegóły na 
stronie www.unicef.pl

Pluszaki dla edukacji
Właśnie ruszyła kolejna akcja „Pluszaki dla 
Edukacji”, w ramach której z każdej zaku-
pionej zabawki i książeczki IKEA, 1 euro 
przeznaczone zostanie na edukację dzieci 
w najbiedniejszych regionach świata – 
w Azji, Afryce i Europie Wschodniej. 
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Liczba nowych 
zakażeń wirusem 

HIV zmalała
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Walka z wirusem HIV
Szacuje się, że w latach 2005-2013 udało 
się uchronić 1,1 mln dzieci do 15. roku 
życia przed zakażeniem wirusem HIV. We-
dług najnowszych danych UNICEF, opubli-
kowanych w przeddzień Światowego Dnia 
Walki z AIDS, w tym okresie liczba nowych 
zakażeń zmalała o ponad 50%. 
To wyjątkowe osiągnięcie jest rezultatem 
zwiększenia dostępu do profilaktyki prze-
noszenia wirusa HIV z matki na dziecko. 
Działania te obejmują zapewnienie lecze-
nia antyretrowirusowego milionom ciężar-
nych kobiet.



Polska
Polacy dla Sudanu Południowego
Artur Żmijewski, wieloletni Ambasador 
Dobrej Woli UNICEF, włączył się do akcji 
pomocy dzieciom w Sudanie Południowym. 
W specjalnym apelu zwraca się do Darczyń-
ców UNICEF z prośbą o wsparcie.
Czy wiesz co to znaczy umierać z głodu? 
– pyta Artur Żmijewski i opowiada nam hi-
storię małego chłopca – Mathew, do którego 
pomoc dotarła w ostatniej chwili. Wsparcie 
Darczyńców UNICEF uratowało mu życie. 
Jednak tysiące dzieci takich jak Mathew 
czeka na naszą pomoc. UNICEF szacuje, 
że w Sudanie Południowym głód zagraża 
50 tysiącom dzieci. Dlatego wyposaża-
my ośrodki leczenia niedożywienia w leki 
i sprzęt oraz organizujemy tzw. Mobilne 
Zespoły Opieki Zdrowotnej. Zachęcamy do 
obejrzenia spotu z Arturem Żmijewskim na 
stronie www.unicef.pl

©
 U

N
IC

EF

N
O

W
O

ŚC
I

Liczba dzieci 
żyjących w biedzie 

znowu rośnie 

Tysiące dzieci 
w Sudanie 

Południowym 
potrzebują pomocy
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UNICEF publikuje nowy raport na temat 
ubóstwa dzieci
28 października 2014 roku w Centrum Pra-
sowym PAP w Warszawie odbyła się pre-
zentacja Raportu UNICEF „Dzieci recesji. 
Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki 
i jakość życia dzieci w krajach wysokoro-
zwiniętych”. Jest to kolejny z serii raportów 
opublikowanych przez UNICEF, dotyczą-
cych ubóstwa dzieci. Warto zapamiętać, że 
liczba dzieci żyjących w biedzie w krajach 
wysokorozwiniętych w wyniku kryzysu 
gospodarczego zwiększyła się od 2008 roku 
o 2,6 miliona i wynosi obecnie 76,5 miliona. 
Rządy poszczególnych państw powinny 
zrobić wszystko, by walczyć z rosnącym 
poziomem biedy.

„Masz prawo znać swoje prawa” – akcja 
UNICEF i Naczelnej Rady Adwokackiej
Z okazji 25. rocznicy uchwalenia Konwencji 
o prawach dziecka UNICEF wspólnie z Na-
czelną Rada Adwokacką przygotowały ini-
cjatywę edukacyjną dla szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych należących do Klubu 
Szkół UNICEF. W wybranych placówkach 
adwokaci spotkają się z młodzieżą i popro-
wadzą zajęcia o prawach dziecka.


