
Czy Polska przestrzega praw dziecka? 

2 lutego koalicja organizacji pozarządowych z Polski pod przewodnictwem UNICEF złożyła w 

Komitecie Praw Dziecka w Genewie raport alternatywny, którego celem było przedstawienie re-

komendacji u uwag do stanu przestrzegania praw dziecka w Polsce. Raport Alternatywny porusza 

bardzo wiele kwestii związanych z edukacją, zdrowiem oraz ochroną dzieci przed przemocą i wy-

korzystywaniem seksualnym. Zwraca też uwagę na szczególne problemy, jakich doświadczają 

dzieci w pieczy zastępczej, dzieci cudzoziemskie czy też dzieci romskie. Porusza trudny temat 

ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci  oraz odnosi się do braku poszanowania poglądów 

dziecka we wszystkich sprawach, które go dotyczą. 

Charytatywna Wiosna Legii 

Najważniejszą akcję charytatywną wiosny 2015 

roku w Polsce Legia Warszawa rozpoczyna we 

współpracy z UNICEF Polska! Już 1 marca, pod-

czas meczu Legia Warszawa – Podbeskidzie Biel-

sko – Biała będziemy zbierać pieniądze na  pro-

gram edukacyjny „Baw się i bądź bezpieczny”, 

który poprawi bezpieczeństwo polskich dzieci. 

Dzięki wsparciu Klubu Legii UNICEF planuje 

rozszerzyć dobrze znanym polskim szkołom i 

przedszkolom projekt o bezpieczeństwie o treści 

związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Mamy 

nadzieję, że jesienią zaprosimy współpracujące z 

nami placówki edukacyjne do nowej odsłony ak-

cji „Baw się i bądź bezpieczny!” 



Ukraina i cierpienie dzieci 

Ponad 1000 dzieci mieszkających w rejionach walk na Ukrainie potrzebuje pilnej pomocy. Dzieci 

ukrywają się w piwnicach, bukrach, podziemiach. Od września tysiące osób mieszkających na ob-

szarach toczących się walk spędza większość 

dni i nocy w co najmniej 12 schronach. Mają 

tam bardzo ograniczony dostęp do wody, 

środków sanitarnych i żywności. Szacuje się, 

że około 1000 dzieci z samego Doniecka szu-

ka tam schronienia podczas największych 

ostrzałów.   

UNICEF dostarczył zestawy sanitarne dla po-

nad 1100 dzieci i osób dorosłych mieszkają-

„7” – szczęśliwa cyfra UNICEF i Davida Beckhama 
David Beckham i UNICEF ogłosili właśnie powołanie nowego, wyjątkowego funduszu, 7: Fun-

dusz Davida Beckhama na rzecz UNICEF (7: The David Beckham UNICEF Fund), którego celem 

jest ochrona milionów dzieci na całym świecie. 

 

Mija 10 lat od powołania Davida Beckhama na 

Ambasadora Dobrej Woli UNICEF. „7” jest 

osobistym zobowiązaniem sportowca do kolej-

nej dekady pracy na rzecz najbardziej potrze-

bujących dzieci. Poprzez „7” David będzie 

wykorzystywał swój globalny rozgłos w celu 

pozyskiwania funduszy i namawiania świato-

wych przywódców do działań na rzecz dzie-

ci. Jestem Ambasadorem Dobrej Woli od 10 

lat i czuję się zaszczycony, będąc częścią 

wspaniałej pracy UNICEF na rzecz dzieci. 


