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25 kwietnia 2015 roku potężne trzęsienie ziemi dotknęły okolice 
stolicy Nepalu – Katmandu. wstrząsy były niezwykle silne (7,9 
w skali Richtera), a także miało 60 wstrząsów wtórnych. trzęsie-
nie ziemi spowodowało niewyobrażalne zniszczenia. Niestety licz-
ba ofiar śmiertelnych wciąż rośnie, ale oficjalne dane podają 5000 
zabitych oraz 50 000 rannych. Niemal milion dzieci potrzebuje na-
tychmiastowej pomocy. UNiCEF jest na miejscu i od samego po-
czątku organizuje pomoc humanitarną dla poszkodowanych. wię-
cej o sytuacji w Nepalu znajdziesz w materiale dla Klubowiczów 
oraz na stronie www.unicef.pl 

Potężne trzęsienie ziemi w Nepalu

Każdego dnia 1200 dzieci na świecie umiera z powodu malarii. To 50 
dzieci co godzinę! 25 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 
Walki z Malarią i z tej okazji UNICEF przypomina, że dzieci poniżej 5. 
Roku życia stanowią 78% ofiar tej śmiertelnej choroby. Malaria zabija 
rocznie ponad 450 000 dzieci na świecie. Kluczowa w walce z malarią 
jest ochrona kobiet w ciąży. Strategia walki z tą chorobą jest bardzo 
prosta. Leki chroniące kobietę w ciąży przed zachorowaniem kosztują 
mniej niż 2 zł (jedna dawka), a moskitiera nasączona płynem odstrasza-
jącym owady to koszt mniejszy niż 20 złotych.

Międzynarodowy Dzień 
Walki z Malarią
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Jego Świątobliwość papież Franciszek przyjął 21 kwietnia Anthony’ego 
Lake’a, Dyrektora Generalnego UNICEF w Watykanie, aby zainauguro-
wać wspólną inicjatywę. Pomoże ona młodym ludziom w wyrównaniu 
ich szans edukacyjnych i umożliwieniu ich pełnego udziału w życiu spo-
łecznym. Pięcioletnia współpraca będzie koncentrować się na rozsze-
rzeniu dostępu do technologii, sportu i sztuki dla młodych ludzi. Będą 
mogli się ze sobą kontaktować za pośrednictwem platform edukacyj-
nych, uczyć się od siebie nawzajem, a także dowiadywać się o otacza-
jącym ich świecie.

UNICEF wesprze
Scholas
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Niemal milion dzieci 
potrzebuje natychmiastowej 

pomocy.

Pomoc młodym ludziom
 w wyrównaniu ich szans



UNICEF Polska podpisał umowę o współpracy z portalem interneto-
wym Onet. Onet jest jednym z największych polskich mediów interne-
towych, który codziennie odwiedzają setki tysięcy osób. Dzięki temu 
partnerstwu UNICEF jest w stanie dotrzeć z informacjami o sytuacji 
dzieci na świecie do jeszcze większej liczby odbiorców. Jeśli szukacie 
aktualnych informacji o tym co robi UNICEF zapraszamy do śledzenia 
informacji na stronie www.unicef.pl i aktualności na www.onet.pl 

Onet partnerem UNICEF Polska

Docieramy do coraz 
większej liczby Polaków
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Z końcem marca UNICEF Polska zakończył zbiórkę na rzecz dzieci 
w Sudanie Południowym. Polscy Darczyńcy okazali się bardzo hojni 
i chętnie wsparli działania pomocowe dla tego dotkniętego wojnami 
wewnętrznymi kraju. Na dożywianie i szczepienia dzieci udało się ze-
brać 2,3 miliona złotych. Jest to ogromna kwota, która umożliwi prze-
prowadzenie wielu działań pomocowych w Sudanie. Znaczącą część 
– 667 tysięcy złotych  - zebrały placówki edukacyjne, które uczestni-
czyły w akcji Wszystkie Kolory Świata. Serdecznie dziękujemy!

Polacy pomogli dzieciom z Sudanu Południowego

667 tysięcy złotych 
 - zebrały placówki 

edukacyjne
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