
Polska

Liczba fanów na 
profi lu UNICEF 

Polska na Facebooku
przekroczyła już 

40 tysięcy!

Studenci wspierają UNICEF
Studenci prawa, zrzeszeni w Europejskim 
Stowarzyszeniu Prawa ELSA od lat wspiera-
ją działania UNICEF angażując się w dzia-
łania mające na celu pozyskanie funduszy 
na ratowanie życia dzieci. 
W ostatnim czasie studenci zaangażowali 
się w pomoc dzieciom w Mali. Każdy z Was 
może się przyłączyć do tych działań. Zapra-
szamy na stronę www.razemdladzieci.org 
do zapoznania się z tą inicjatywą.

Polscy uczniowie tworzą kartki 
dla dzieci w Afryce
W ramach trwającego projektu „Gwiazdka 
dla Afryki” każda z 750 placówek eduka-
cyjnych może wziąć udział w konkursie 
na projekt kartki pocztowej z pozdrowieniami 
dla dzieci w Sierra Leone. Otrzymaliśmy już 
pierwsze prace konkursowe. Przypominamy 
o dokładnym zapoznaniu się z regulaminem 
konkursu przed wysłaniem zgłoszenia! Wy-
brane kartki zostaną opublikowane w przy-
gotowywanym przez UNICEF albumie.

Dziękujemy naszym Fanom 
na Facebooku!
Nowy Rok 2014 przyniósł nam już 
pozytywną wiadomość. Liczba 
osób śledzących działania UNI-
CEF Polska na ofi cjalnym profi lu 
na Facebooku przekroczyła 40 
tysięcy! Dziękujemy wszystkim za 
zaangażowanie i zapraszamy do 
współpracy.
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Co trzecie dziecko poniżej 5 roku życia 
ofi cjalnie nie istnieje
UNICEF opublikował raport, z którego wyni-
ka, że na całym świecie 230 mln dzieci poni-
żej piątego roku życia nie zostało nigdy zare-
jestrowanych. Oznacza to, że jedno z trzech 
nowo narodzonych dzieci formalnie nie 
istnieje. Najniższy wskaźnik rejestracji dzieci 
odnotowano w Azji Południowej i Afryce Sub-
saharyjskiej. Dziesięć krajów o najniższym 
poziomie rejestracji urodzeń dzieci to: Soma-
lia (3%), Liberia (4%), Etiopia (7%), Zambia 
(14%), Czad (16%), Tanzania (16%), Jemen 
(17%), Gwinea Bissau (24%), Pakistan (27%) 
i Demokratyczna Republika Konga (28%). 
Zgłoszenie narodzin dzieci, to więcej niż tylko 
obowiązek. Rejestracja urodzenia dziecka 
jest kluczowa, aby zagwarantować dziecku, 
że nie będzie zapomniane, pozbawione praw 
i wykluczone z życia w swojej społeczności – 
mówi Geeta Rao Gupta z UNICEF.

Dzieci na Filipinach walczą z traumą
Niszczycielski tajfun zmienił życie prawie 
6 mln dzieci. Spustoszył ich wioski i zniszczył 
domy, które zapewniały bezpieczne schronie-
nie dla 1,4 mln dzieci i ich rodzin.
Rząd Filipin ponownie otworzył szkoły 
na początku grudnia. UNICEF organizuje 
na Filipinach Miejsca Przyjazne Dzieciom 
czyli namioty dające namiastkę normalności, 
w których dzieci mogą bawić się i spotykać, 
a jednocześnie otrzymują pomoc psychologa, 
dzięki czemu łatwiej radzą sobie z traumą po 
katastrofi e. Są to też miejsca, które gwarantu-
ją dzieciom bezpieczeństwo i ochronę przed 
przemocą, wykorzystywaniem i handlem 
ludźmi. Miejsca Podczas gdy dzieci bawią 
się i uczą, ich rodzice mają czas na znalezie-
nie pożywienia, wody i innych potrzebnych 
artykułów.


