
Projekt UNICEF „Gwiazdka dla Afryki” 

Nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do akcji ratowania życia afrykańskich dzieci. 

Edukacyjno-pomocowy projekt UNICEF skierowany do szkół jest odpowiedzią na 

dramatyczną sytuację najmłodszych mieszkańców w Sierra Leone, gdzie co piąte dziecko 

umiera przed ukończeniem piątego roku życia z powodu braku podstawowych szczepień.  

Celem projektu jest: 

- zapoznanie dzieci z dramatyczną sytuacją rówieśników w Sierra Leone (zajęcia edukacyjne)  

- kształtowanie wśród dzieci postawy zaangażowania społecznego, 

- zebranie środków na szczepionki ratujące życia dzieci w Sierra Leone. 

Dwa lata temu szyliśmy laleczki dla Sierra Leone, tym razem UNICEF proponuje, by w 

ramach projektu uczniowie przygotowali symboliczne prezenty dla dzieci z Sierra Leone. 

W wykonanych przez siebie pustych pudełeczkach dzieci umieszczą symboliczne 

szczepionki, które chciałyby przekazać dzieciom w Afryce. Koszt jednej szczepionki jest 

niewielki (szczepionka przeciw odrze = 0,94zł, szczepionka przeciw gruźlicy = 0,43zł, 

szczepionka przeciw polio = 0,71zł). 

Przygotowując prezenty dzieci mogą własnoręcznie zrobić pudełko bądź skorzystać z 

gotowych opakowań, kartoników, pudełeczek, wystarczy je przyozdobić na wzór prezentu 

 i wyraźnie opisać co zawierają, np. 

- zestaw szczepionek = 2,08zł,  

- 3 szczepionki polio = 2,13zł 

Gotowe pudełeczka prosimy przynosić do biblioteki. 

 

Od 16 grudnia 2013 roku każdy Darczyńca, który wesprze naszą akcję darowizną 

będzie mógł zabrać ze sobą wybrany prezent-cegiełkę do domu i położyć go u siebie pod 

choinką.  

Nawet najdrobniejszy prezent może dokonać wielkiej rzeczy – uratować życie dziecka.   

 

Nasza szkoła otrzymała pozwolenie na zbiórkę funduszy dla UNICEF, które zobowiązana jest 

wpłacić na konto UNICEF do 28 lutego 2014 roku.  

 

Już dwa razy pokazaliśmy wielkie serce: 

- rok szkolny 2008/2009 dla dzieci Konga zebraliśmy ponad 1000 zł (koraliki), 

- rok szkolny 2011/2012 dla dzieci Sierra Leone zebraliśmy ponad 2000 zł (laleczki). 

 

Pocztówka dla Afryki – integralnym elementem akcji jest konkurs na projekt najbardziej 

oryginalnej kartki pocztowej przygotowanej przez dzieci w Polsce dla dzieci w Sierra Leone. 

Najciekawsze kartki, wykonane dowolną techniką plastyczną, wraz z życzeniami 

skierowanymi do dzieci w Afryce, zostaną wydane przez UNICEF w formie pamiątkowego 

albumu. 

Projekty kartek nie powinny przekraczać wielkości A4, nie mogą być plagiatem innych 

wzorów (np. gotowe obrazy, ogólnodostępne grafiki, przedruki itp.), pozdrowienia mogą być 

w formie wierszyka, rymowanki, kilku miłych zdań. Kartki przygotowywane indywidualnie 

bądź w zespołach należy przynosić do biblioteki (do 17 stycznia 2014 roku). Każda szkoła 

może wysłać do UNICEF maksymalnie tylko 3 projekty kartek. 

 

Wszelkich informacji dotyczących Akcji udzielają szkolni bibliotekarze – koordynatorzy. 

Regulamin Projektu „Gwiazdka dla Afryki” dostępny jest w bibliotece szkolnej.  

 

Drodzy Rodzice - przyłączcie się do Akcji – pomóżcie swoim dzieciom przygotować 

symboliczne prezenty ratujące życie afrykańskich dzieci.  


