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Brutalne ataki i zamachy, do jakich dochodzi w Nigerii i krajach sąsiedz-
kich, spowodowały, że ponad milion dzieci zostało pozbawionych moż-
liwości pobierana nauki. Sytuacja w regionie Nigerii, Czadu, Kamerunu 
jest tragiczna, gdyż do tej pory prawie 11 milionów dzieci z tego regionu 
świata nie uczęszczało do szkół. Teraz ta liczba wzrosła o kolejny mi-
lion. Ponad 2000 szkół zostało zamkniętych z powodu stanu zagrożenia 
życia. Część z tych szkół została zniszczona przez terrorystów, spa-
lona i nie nadaje się już do użytku. UNICEF pomógł już 170 tysiącom 
dzieci w Nigerii wrócić bezpiecznie do szkoły. Niestety wiele z klas jest 
przepełnionych, brakuje jeszcze pełnego wyposażenia sal, a i samych 
budynków jest zbyt mało. UNICEF jest obecny we wszystkich tych re-
gionach, w których zdrowie i życie dzieci jest zagrożone i na bieżąco 
niesie pomoc potrzebującym. 

NIGERIA 
– ponad milion dzieci nie może chodzić do szkoły!
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Znana pod pseudonimem Pink, amerykańska piosenkarka została mia-
nowana Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF. Artystka zdecydowała się 
dołączyć do grona znanych osób, które aktywnie wspierają programy 
na rzecz dzieci organizowane przez UNICEF. Pink widzi swoją rolę jako 
adwokata problemów dzieci na świecie. Chce docierać do świadomości 
społeczeństw z informacjami o problemach dzieci na świecie. Te najpo-
ważniejsze związane są z opieką zdrowotną, dożywianiem, dostępem 
do wody pitnej. Pink dołącza tym samym do grona znanych artystów 
i sportowców, którzy wspierają prace naszej organizacji.  

PINK 
nowym Ambasadorem 
Dobrej Woli UNICEF
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UNICEF pomógł już 170 
tysiącom dzieci w Nigerii 

Pink widzi swoją rolę 
jako adwokata problemów 

dzieci na świecie



Rok 2015 podobnie jak poprzednie lata obfi tował w wiele tragicznych 
wydarzeń na świecie. Część z nich, jak np. katastrofalne w skutkach 
trzęsienie ziemi w Nepalu czy konfl ikt zbrojny w Syrii i związana z nim 
tragedia setek tysięcy dorosłych i dzieci zmuszonych do opuszczenia 
domów i wędrówki w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia, trafi ały 
do naszej świadomości poprzez media i spotykały się natychmiastową 
i szczodrą reakcją polskich darczyńców. Ze wzruszeniem obserwowa-
liśmy, że Polacy nie pozostają obojętni także na te rzadziej omawiane 
w mediach problemy, takie jak skrajne ubóstwo, głód i niedożywienie 
czy głęboko zakorzenione lokalne zwyczaje mające tragiczny wpływ na 
życie dzieci i młodych ludzi, które mają miejsce w różnych miejscach 
na świecie. Dziękujemy za wsparcie, którego nam Państwo udzielają 
i liczymy na dalsze zaufanie w prowadzonych przez nas działaniach. 

PODSUMOWANIE 
2015 roku

Dziękujemy 
za wsparcie, którego nam 

Państwo udzielają
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Ponad 900 szkół i przedszkoli zaangażowało się w akcję na rzecz 
dzieci w Mali. Przypominamy wszystkim uczestnikom, iż jednym z ele-
mentów projektu jest konkurs na najbardziej oryginalną książkę. Każ-
da palcówka, która przystąpiła do programu może wysłać jedno zgło-
szenie na konkurs. Najciekawsza książka wykonana przez uczniów 
zostanie nagrodzona. Nagrodą jest wizyta Ambasadora Dobrej Woli 
UNICEF w placówce. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się 
w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie www.unicef.pl 

KONKURS 
na najbardziej oryginalną 
książkę w ramach akcji 
„MALI uczniowie 
idą do szkoły”
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