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13 marca cyklon Pam z ogromną siłą uderzył w archipelag Vanuatu, 
położony na Południowym Pacyfiku. Około 60 000 dzieci zostało po-
szkodowanych. To największa katastrofa w historii archipelagu. Cyklon 
miał kategorię 5, najwyższą w skali Saffira-Simpsona. Wiele domów 
zostało zniszczonych, w stolicy kraju Vanuatu – Port Vila nie ma prądu 
i bieżącej wody.

UNICEF jest na miejscu, szacuje potrzeby i organizuje pomoc dla po-
szkodowanych rodzin. W pierwszej kolejności potrzebne będą leki, 
woda pitna i żywność. 

Do akcji ratunkowej może się przyłączyć każdy wpłacając darowi-
znę na konto: 15 1020 1013 0000 0102 0005 8362.

Cyklon Pam spustoszył Vanatu

Około 60 000 dzieci 
poszkodowanych

22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. W ten symboliczny spo-
sób staramy się zwrócić uwagę na wciąż istniejący problem z dostępem 
do czystej wody pitnej. Niemal 750 milionów ludzi na świecie wciąż żyje 
bez dostępu do pitnej wody. Pomimo ogromnego postępu, jaki dokonał 
się w tym obszarze, to wciąż dla wielu ludzi szklanka czystej wody jest 
nieosiągalna. 90% z tych 750 milionów to ludzie zamieszkujący obszary 
wiejskie. Dla dzieci brak dostępu do czystej wody może być tragiczny 
w skutkach. Prawie 1000 z nich umiera każdego dnia na choroby bie-
gunkowe spowodowane brakiem dostępu do wody pitnej, sanitariatów 
i zachowania zasad podstawowej higieny. Kobiety i dziewczęta nie mu-
szą już pokonywać wielu kilometrów, aby dotrzeć do ujęć wody. 

Zaoszczędzony czas mogą poświęcić na opiekę nad rodziną i edukację. 
W rejonach, gdzie toczy się konflikt zbrojny taka podróż naraża je rów-
nież na ryzyko ataku i przemocy fizycznej. UNICEF szacuje, że w samej 
Afryce każdego roku ludzie przeznaczają łącznie 40 mld godzin na pie-
szą wędrówkę do źródeł czystej wody.

Światowy Dzień Wody
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Ambasador Dobrej Woli UNICEF – Orlando Bloom udał się z wizytą do 
Liberii, państwa które ostatnio bardzo ucierpiało z powodu panującej 
epidemii wirusa ebola. Aktor wyraził uznanie dla lokalnych społeczności, 
które wspólnymi siłami walczyły z rozprzestrzeniającą się epidemią. Or-
lando Bloom odwiedził m.in. szkołę podstawową w rejonie, który mocno 
ucierpiał na skutek epidemii. Z tego powodu szkoła przez siedem mie-
sięcy była zamknięta. Ambasador Dobrej Woli UNICEF mógł na własne 
oczy zaobserwować procedury bezpieczeństwa wprowadzone w szkole 
po jej ponownym otwarciu. Te procedury wprowadzone przy wsparciu 
UNICEF ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się eboli. Polegają m.in.: 
na mierzeniu dzieciom temperatury po przyjściu do szkoły oraz myciu 
rąk przed wejściem do klasy.

Orlando Bloom 
z wizytą w Liberii
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Liberia wolna 
od wirusa ebola



Mamy dla Was fantastyczną wiadomość na koniec akcji na rzecz dzieci 
w Sudanie Południowym. Dzięki hojności Darczyńców, zaangażowaniu 
szkół i wsparciu wszystkich, którym los dzieci na świecie nie jest obo-
jętny udało się zebrać ponad 2 miliony złotych na ratowanie życia dzieci 
w Sudanie Południowym. Dziękujemy wszystkim za wsparcie i udział 
w akcji. Ten wspaniały wynik pozwoli zaczepić setki tysięcy dzieci prze-
ciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego. W imieniu tych 
maluchów : Dziękujemy!

2,2 miliona złotych 
dla dzieci w Sudanie Południowym!

Dziękujemy 
za ogromne wsparcie 

na rzecz dzieci w Sudanie
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W marcu zakończyła się także trzecia edycja kampanii polegającej 
na szyciu charytatywnych szmacianych laleczek. W tym roku prawie 
1100 placówek edukacyjnych przyłączyło się do działania, a dzięki 
zaangażowaniu uczniów udało się wesprzeć zbiórkę na rzecz Sudanu 
Południowego kwotą przekraczającą 600 tysięcy złotych. To wspania-
ły wynik, za który serdecznie dziękujemy!

W ramach akcji trwał także konkurs na projekt najbardziej oryginalnej 
laleczki. W internetowej rywalizacji zwyciężyła laleczka przygotowana 
przez Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach. To w tej placów-
ce odbędzie się koncert Majki Jeżowskiej – Ambasadora Dobrej Woli 
UNICEF. 

Zakończenie akcji „Wszystkie Kolory Świata”

Uszyj laleczkę 
i daj dzieciom 

nadzieję

© UNICEF

POLSKa


