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Ruszyła czwarta edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Wszyst-
kie Kolory Świata. Kolejny raz dzieci i młodzież będą szyli charytatywne 
szmaciane laleczki, które pomogą uratować setki tysięcy dzieci w Afryce. 
Tym razem niesiemy pomoc dzieciom w Angoli. 

Dzięki Waszemu zaangażowaniu UNICEF zaszczepi tysiące dzieci prze-
ciw najpoważniejszym chorobom, takim jak: polio, odra, gruźlica, tężec. 
Zainteresowanie projektem było rekordowe – ponad 1150 szkół i przed-
szkoli w tym roku dołączyło do podróży przez kontynenty. Dziękujemy za 
Wasze zaangażowanie i życzymy udanej realizacji programu! © UNICEF

Blogerzy dla UNICEF
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„Wiem, czuję, pomagam! 
Empatia w szkole”. 
Forum eksperckie dla nauczycieli.

14 listopada 2016 roku w Warszawie odbędzie się konferencja dla 
nauczycieli i wychowawców zainteresowanych tematyka programów 
społecznych. Organizatorem wydarzenia jest Kulczyk Foundation, któ-
rej prezesem jest Dominika Kulczyk. Podczas forum poruszane będą 
teamty empatii, odpowiedzialności, wrażliwości – jak mówić o tych war-
tościach z dziećmi, jak uwrażliwiać młode pokolenie. Patronat nad kon-
ferencją objął UNICEF, a Dyrektor Generalny UNICEF Polska Marek 
Krupiński wystąpi podczas forum. Zainteresowanych udziałem w spo-
tkaniu nauczycieli odsyłamy do strony wiemczujepomagam.pl 

Każda nasza kampania to okazja aby dotrzeć do nowej grupy osób pra-
gnących zaangażować się w pomoc dzieciom. Nie inaczej było w przy-
padku akcji #PamiętamyPomagamy na rzecz Nepalu. Wiosną tego roku 
powstała Drużyna UNICEF - grupa osób, które postanowiły wspólnie 
nieść pomoc najmłodszym mieszkańcom Nepalu.

Do Drużyny UNICEF dołączyło tysiące Darczyńców, wśród których zna-
lazły się także osoby, które postanowiły wesprzeć akcję na swoich blo-
gach i w mediach społecznościowych. Dzięki nim – Blogerom, nasz apel 
o pomoc dla dzieci w Nepalu miał bardzo szeroki zasięg.  

Blogerzy swoim entuzjazmem i zapałem zachęcali do przekazania daro-
wizn na rzecz dzieci w Nepalu. Ich wkład w przebieg akcji jest nieocenio-
ny. Oprócz publikowania zdjęć w koszulce UNICEF szeroko pisali o akcji 
#PamiętamyPomagamy i przekazywali nasz apel o wpłaty.

14. listopada
Centrum Olimpijskie
w Warszawie

Forum Eksperckie
dla nauczycieli i wychowawców Empatia w szkole

Kulczyk Foundation zaprasza na

Udział wezmą m.in.:

 Dominika Kulczyk, Prezes Kulczyk Foundation

 Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka

 Marek Krupiński, Dyrektor Generalny UNICEF Polska

 Jacek Santorski, psycholog i terapeuta

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Rejestracja, program oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie 
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Tym razem niesiemy pomoc 
dzieciom w Angoli



ŚWIAT

Od 1988 r. udało się zmniejszyć liczbę przypadków zachorowania na po-
lio aż o 99%. Dziś, wirus jest obecny tylko w trudnodostępnych regionach 
Pakistanu, Afganistanu i Nigerii.

W Światowym Dniu Walki z Polio, UNICEF podkreśla ogromny postęp, 
jaki udało się osiągnąć w walce z chorobą. Możliwe, że w najbliższych 
miesiącach całkowicie wyeliminujemy polio. Jednocześnie wiele pozo-
staje do zrobienia, aby zapewnić każdemu dziecku życie wolne od za-
grożenia wirusem.

30 lat temu, kiedy rozpoczęto walkę z polio, wirus paraliżował 350 000 
dzieci rocznie w 125 krajach świata. To 41 dzieci w każdej godzinie.

Od 1988 r. 2,5 mld dzieci zostało zaszczepionych przeciwko polio. Dzięki 
temu liczba systematycznie malała. W tym roku potwierdzono zaledwie 
27 przypadków polio, które wystąpiły w trzech krajach na świecie. To 
najniższa liczba w historii.
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Niszczycielski huragan 
Matthew

Sukces w walce z polio 
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Pampers i UNICEF 
na rzecz dzieci! 

Za każdą paczkę pieluszek Pampers kupioną od października do grud-
nia w ramach kampanii „1 paczka = 1 ratująca życie szczepionka”, mar-
ka Pampers funduje jedną szczepionkę przeciw tężcowi, pomagając 
UNICEF zwalczyć tężec noworodkowy. Pampers i UNICEF są obecnie 
w połowie drogi do całkowitego wyeliminowania tężca noworodkowego 
na całym świecie. Chorobę udało się wyeliminować już w 19 krajach. 
Do osiągnięcia celu pozostało jeszcze 19 krajów zagrożonych tężcem.
Tężec noworodkowy dotyka rodziny w najbiedniejszych obszarach 
świata. Noworodki mogą zachorować podczas porodu, który odbywa 
się w niehigienicznych warunkach, na przykład przy przecinaniu pę-
powiny niesterylnymi narzędziami. Na chorobę nie ma lekarstwa, co 
w konsekwencji prowadzi do śmierci 49 000 nowo narodzonych dzieci. 
To oznacza, że co 11 minut jej ofi arą pada jeden noworodek.

Huragan Matthew, najsilniejszy huragan na Morzu Karaibskim od niemal 
10 lat, dotarł na Dominikanę i Haiti, zabijając i raniąc wielu ludzi. Trwa 
szacowanie strat, ale już dziś wiadomo, że w wyniku obfi tych deszczy 
trzy główne miasta na Haiti znalazły się pod wodą, a południe kraju zo-
stało odcięte od świata na skutek zawalenia się jedynego mostu prowa-
dzącego do tej części kraju.

Mimo że dostęp do potrzebujących jest bardzo utrudniony, pracownicy 
UNICEF są na miejscu, gotowi nieść pomoc. Na tym etapie prioryte-
tem jest zapewnienie dzieciom i ich rodzinom dostępu do czystej 
wody oraz zapobieganie wybuchowi epidemii cholery. UNICEF na 
Haiti dysponuje zapasami zestawów higienicznych, tabletek do uzdat-
niania wody, zbiorników na wodę oraz moskitier, które będą dostarczane 
najbardziej poszkodowanym.

Zapasy te mogą jednak okazać się niewystarczające w obliczu strat, któ-
re wyrządził huragan Matthew. Dlatego apelujemy o wsparcie. Pomóc 
dzieciom w sytuacjach kryzysowych można wchodząc na stronę unicef.
pl/pomoc i przekazując darowiznę. Dziękujemy za każdą wpłatę.

© UNICEF


