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#JAStAwiAm  
– nietypowa akcja UNICEF

Dlaczego na portalach społecznościowych pojawia się coraz więcej 
zdjęć pustych talerzy opatrzonych hashtagiem #JaStawiam? Anga-
żując internautów w ten nietypowy sposób UNICEF Polska zwraca 
uwagę na problem niedożywionych dzieci w południowej i wschodniej 
Afryce.

Do akcji #JaStawiam włączyły się znane osoby, lubiani kucharze, 
blogerzy, vlogerzy m.in.: Magdalena Różczka, Tomasz Jakubiak, Ma-
riusz Wlazły, Kinga Paruzel, Paulina Chruściel, Blog Ojciec, Be you 
spirit, Makecookingeasier.com i wielu innych!

W odpowiedzi na krytyczną sytuację UNICEF Polska rozpoczął nową 
akcję - #JaStawiam, która wykorzystuje popularną w mediach spo-
łecznościowych modę na robienie zdjęć swoich posiłków. Kto z nas 
przynajmniej raz nie zaczął posiłku właśnie od tej czynności? Rzadko 
jednak pamiętamy, że nie wszędzie na świecie ludzie mogą pochwalić 
się tym, co dzisiaj zjedli. W wielu regionach brakuje żywności, a ta 
trudna sytuacja najboleśniej dotyka najmłodszych.
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W połowie listopada IKEA Foundation rozpoczęła wraz z UNICEF mię-
dzynarodową akcję „Zabawa to poważna sprawa”. Celem akcji jest po-
zyskanie funduszy oraz promocja znaczenia zabawy dla prawidłowego 
rozwoju dzieci.  
 
Doświadczenia i bodźce zewnętrzne odgrywają znaczącą rolę dla 
rozwoju poznawczego i intelektualnego dziecka. Tymczasem miliony 
dzieci na świecie są pozbawione ochrony, odpowiedniej stymulacji do 
rozwoju, opieki i troski, którę stanowią warunek niezbędny do rozwija-
nia zdolności i kształtowania osobowości najmłodszych.

W okresie między 20 listopada a 24 grudnia 2016 roku IKEA Foun-
dation przekazała na cele charytatywne 1 euro ze sprzedaży każdej 
książki dla dzieci oraz zabawki sprzedanej w sklepach IKEA. Środki 
zebrane w czasie akcji „Zabawa to poważna sprawa” wesprą programy 
opieki dla 60 000 dzieci w Chinach, Indiach, Indonezji oraz Kenii.

ZAbAwA 
to poważna 
SPrAwA  
nowa akcja UNICEF i IKEA

włączenie się do akcji jest bardzo proste:

1. Udostępniamy zdjęcie swojego pustego talerza na 
Facebooku, Instagramie lub Twitterze dodając #JaStawiam.

2. Wartość naszego obiadu przekazujemy niedożywionym 
dzieciom w południowej i wschodniej Afryce wpłacając 

 darowiznę na unicef.pl/jastawiam.

3. Na koniec oznaczamy troje naszych znajomych, inspirując 
innych do działania!



świat

Jeśli odpowiednie działania nie zostaną podjęte, to liczba nowych za-
każeń wirusem HIV wśród nastolatków w 2030 r. wzrośnie z obecnych 
250 000 do niemal 400 000 rocznie.

W 2015 r. na całym świecie żyły niemal 2 mln nastolatków w wieku 
10-19 lat zakażone wirusem HIV. Najtrudniejsza sytuacja jest w kra-
jach Afryki Subsaharyjskiej. W tym regionie na 4 nowe zakażenia aż 3 
przypadały na dziewczęta w wieku 15-19 lat.

W swoim raporcie UNICEF przedstawia propozycje działań, jakie po-
winny zostać podjęte, aby przyspieszyć postęp w zapobieganiu HIV 
wśród nastolatków oraz dotrzeć do tych osób, które są już zakażone.

Działania obejmują:
• Inwestowanie w innowacje, w tym w rozwiązania stosowane lokalnie.
• Lepsze gromadzenie danych.
• Zwalczanie stygmatyzacji oraz dyskryminacji ze względu na płeć.
• Działania profilaktyczne i kompleksowa edukacja seksualna.

UniCEF alarmUjE:  
do 2030 roku wzrośnie 
liczba zakażonych 
wirusem HIV
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19 grudnia rano wszystkie 47 dzieci uwięzionych w sierocińcu we 
wschodnim Aleppo zostało bezpiecznie ewakuowanych. Niektóre są 
w stanie krytycznym z powodu ran i odwodnienia.

Ewakuacja tych i tysięcy innych dzieci ze wschodniego Aleppo w ostat-
nich dniach jest promykiem nadziei w ponurej rzeczywistości syryjskich 
dzieci. To świadectwo nieustających działań humanitarnych w terenie 
i trwającej 24 godziny na dobę pracy na rzecz dzieci i ich rodzin.

Wiele poszkodowanych dzieci – w tym inne sieroty i dzieci rozdzielone 
ze swoimi rodzinami - wciąż pozostaje we wschodnim Aleppo. Wyma-
gają one natychmiastowej pomocy humanitarnej. UNICEF przypomina 
wszystkim stronom konfliktu o ich zobowiązaniach wynikających z mię-
dzynarodowego prawa humanitarnego. Powinny one chronić dzieci nie-
zależnie od miejsca ich przebywania.

UwolniEniE  
dzieci z sierocińców 
w Aleppo


