
Akcja „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę” trwała od listopada 
2017 r. do końca marca 2018 r. Darczyńcy z Polski przekazali łącznie 
niemal 5 mln zł. Wśród Darczyńców były osoby indywidualne, placówki 
edukacyjne oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Za tę kwotę 
UNICEF kupił ciepłą odzież zimową, opał, koce i zapewnił ogrzewanie 
w szkolnych klasach w Syrii.

Wojna w Syrii trwa już ponad siedem lat. Skutki konfl iktu dotknęły 
13 mln osób, w tym niemal 6 mln dzieci.

UNICEF od samego początku konfl iktu w tym kraju jest na miejscu 
i niesie pomoc. Akcja UNICEF Polska „Spraw, aby dzieci z Syrii 
przetrwały zimę” była realizowana w odpowiedzi na tragiczną sytuację 
syryjskich dzieci, dla których zima stanowiła dodatkowe, ogromne 
zagrożenie. Najmłodsi poszkodowani na skutek wojny często musieli 
opuścić swoje domy w obliczu zagrożenia utraty zdrowia i życia. Dzieci 
wraz z rodzinami nierzadko szukały bezpieczeństwa w obozach dla 
uchodźców lub tymczasowych schronieniach, które jednak nie osłaniały 
przed mrozem i śniegiem. Wielu z nich groziła śmierć z wychłodzenia.

Do akcji pomocy syryjskim dzieciom oprócz Darczyńców 
indywidualnych włączyło się także ok. 600 placówek edukacyjnych 
w całej Polsce. Uczniowie i ich rodzice mogli nie tylko dowiedzieć 
się o sytuacji dzieci w Syrii, ale także wesprzeć działania 
pomocowe UNICEF. Dzięki zaangażowaniu polskich szkół udało 
się zebrać aż 405 000 zł. Dziękujemy!

5 MILIONÓW
złotych na pomoc dla Syrii!
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W kwietniu zaprosiliśmy wszystkie szkoły podstawowe oraz 
przedszkola do udziału w akcji edukacyjnej „zaWODY dla AFRYKI”. 
Celem kampanii jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat znaczenia 
wody dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu oraz 
uświadomienie, że są regiony na świecie, gdzie dostęp do czystej 
wody pitnej jest ograniczony. Dodatkowym celem akcji jest promowanie 
postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Według danych 
ONZ przeciętny mieszkaniec Europy zużywa prawie 200 litrów wody 
dziennie na zaspokojenie wszystkich swoich potrzeb, w tym żywienie, 
mycie, gotowanie, sprzątanie. Z kolei przeciętny mieszkaniec krajów 
afrykańskich ma niewiele ponad 5 litrów do wykorzystania w tych 
samych celach. Ta dysproporcja skłania do refl eksji, że woda to 
dobrodziejstwo, z którego powinniśmy korzystać rozsądnie. 

W ramach akcji ogłoszony został konkurs na przygotowanie projektu 
Kodeksu Oszczędzania Wody, który uczniowie będą stosować w życiu 
codziennym. Partnerem akcji jest Cisowianka, która ufundowała także 
nagrody dla laureatów konkursu. Do udziału w akcji zgłosiło się 650 
placówek z Polski. Akcja trwa do końca roku szkolnego. 

zaWODY dla AFRYKI  
– nowy projekt edukacyjny UNICEF
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Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa 
(FAO), Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) 
oraz Światowy Program Żywnościowy (WFP) ostrzegają, że słabe opady 
deszczu w regionach pasterskich południowej Mauretanii, północnego 
Senegalu, części Mali, Nigru, Burkina Faso i Czadu doprowadziły do 
zrujnowania upraw i strat w hodowli. Sytuację pogarsza intensyfi kacja 
walk i rosnący brak bezpieczeństwa w tym regionie, co ogranicza 
dostęp do podstawowych usług i źródeł utrzymania. Dziesiątki tysięcy 
osób musiały uciekać ze swoich domów.

Wkrótce 5 mln ludzi będzie wymagało pomocy. Szacuje się, że 
nadchodzący czas będzie najgorszy od czterech lat pod względem 
dostępu do żywności. Zazwyczaj rodziny wyczerpują zapasy 
pożywienia między czerwcem, a wrześniem. Obecne dane wskazują, 
że wiele rodzin już w kwietniu wyczerpało swoje zapasy.

UNICEF apeluje o 264 mln dolarów niezbędnych, aby dotrzeć z pomocą 
do 989 000 dzieci zagrożonych ciężkim ostrym niedożywieniem, 
a także dostarczyć czystą wodę i materiały edukacyjne do końca roku. 
UNICEF Polska dołącza do apelu. Pomóc można wchodząc na stronę: 
unicef.pl/afryka i przekazując darowiznę.

ŚWIATOWY DZIEŃ 
Walki z Malarią

ONZ APELUJE 
o pomoc dla regionu Sahelu
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Najskuteczniejszą metodą ochrony przed malarią jest moskitiera. Ta 
delikatna siatka pozwala uchornic się przed ukąszeniem owadów 
zarażonych malarią.

Sierra Leone jest jednym z siedmiu krajów w Afryce Subsaharyjskiej, 
w których ponad jedna czwarta populacji jest stale zakażona malarią, 
według Światowego Raportu dot. Malarii opracowanego przez WHO 
(Światową Organizację Zdrowia). Choruje prawie co trzeci mieszkaniec 
Sierra Leone.
Malaria odpowiada za około 20% zgonów dzieci i jest przyczyną prawie 
czterech na dziesięć konsultacji szpitalnych w całym kraju.

Kobiety w ciąży są szczególnie narażone na malarię, która powoduje 
wysoki wskaźnik poronień, przedwczesnych porodów i niskiej masy 
urodzeniowej u noworodków. Czworo na dziesięcioro dzieci w wieku 
6-59 miesięcy ma malarię potwierdzoną w badaniach mikroskopowych. 
Narodowy Plan Strategiczny Sierra Leone na lata 2016-2020 
stwierdza, że wszystkie dzieci w wieku poniżej 5 lat i wszystkie kobiety 
w ciąży powinny co noc spać pod nasączaną środkami owadobójczymi 
moskitierą, aby zapobiec ukąszeniom komarów przenoszącym malarię.

25 kwietnia na całym świecie obchodzony był Światowy Dzień 
Walki z Malarią. UNICEF od lat stara się zmniejszyć współczynnik 
umieralności na malarię wśród dzieci. Każdy może wspomóc 
działania UNICEF kupując na stronie www.unicef.pl moskitierę lub leki 
zwalczające malarię. Dziękujemy za Wasze wsparcie. 
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