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POLSKA

BENEFIS AGNIESZKI RADWAŃSKIEJ 

22 maja odbył się benefis Agnieszki Radwańskiej – Ambasador Do-
brej Woli UNICEF, będący imprezą wieńczącą karierę sportową pol-
skiej tenisistki. W wydarzeniu wzięły udział gwiazdy polskiej sceny 
muzycznej, a także ważni goście ze świata sportu i kultury. W uro-
czystości uczestniczył także Prezydent RP Andrzej Duda. Podczas 
benefisu rozegrano charytatywny tie-break ze zwycięzcą specjalnej 
licytacji - aukcji „Pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom na 
świecie”, zorganizowanej przez UNICEF Polska za pośrednictwem 
platformy Allegro. 

Środki z licytacji zostały przekazane UNICEF Polska na pomoc naj-
bardziej potrzebującym dzieciom na świecie, tam, gdzie konflikty 
zbrojne i  katastrofy naturalne odbierają najmłodszym szansę na 
zdrowe i bezpieczne dzieciństwo. 

KOLEJNY ROK SZKOLNY ZA NAMI  

Serdecznie dziękujemy za całoroczną pracę w ramach Klubu Szkół 
UNICEF. Dziękujemy wszystkim Uczniom, Pedagogom, Rodzicom 
i  Opiekunom, którzy włączyli się do akcji edukacyjnych oraz 
pomocowych UNICEF. Dzięki Akcji Wszystkie Kolory Świata udało 
się zebrać ponad 800 tys. zł na pomoc najbardziej potrzebującym 
dzieciom. Dziękujemy także za organizowane przez szkoły zbiórki 
darowizn na rzecz dzieci w  najbardziej zagrożonych rejonach 
świata. Cieszymy się, że idea pomagania jest bliska uczniom 
w  polskich szkołach. Zapraszamy do współpracy w  nowym roku 
szkolnym 2019/2020. 
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URATUJ DZIECKO W JEMENIE 

UNICEF Polska rozpoczął nową akcję pomocową na rzecz dzieci 
w  Jemenie. Wynika to z  tragicznej sytuacji humanitarnej w  tym 
kraju. UNICEF jest w Jemenie od początku konfliktu. Pracownicy 
organizacji, nierzadko z narażeniem własnego zdrowia i życia, nio-
są pomoc potrzebującym dzieciom. Trwa wyścig z czasem i walka 
o ratowanie zdrowia i życia dzieci. Niemal 400 tysięcy z nich cier-
pi na skutek ciężkiego ostrego niedożywienia. Ponad 12 milionów 
najmłodszych, czyli 80% wszystkich dzieci w Jemenie, wymaga po-
mocy humanitarnej.

W  Jemenie nie funkcjonują szpitale, punkty medyczne i  szkoły. 
Dzieci są narażone nie tylko na głód i brak wody, ale również na 
choroby takie jak odra, malaria czy cholera. Wiele z  nich zostało 
wyłączonych z systemu edukacji. Z każdym dniem, 4-letni konflikt, 
w którym nie widać końca ataków na osoby cywilne i infrastruktu-
rę, jeszcze bardziej pogarsza dramatyczną sytuację dzieci. Wspar-
cie ze strony UNICEF oraz innych organizacji dosłownie ratuje im 
życie.

UNICEF Polska apeluje o pomoc i prosi o wsparcie dzieci w tym 
kraju.
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ŚWIAT

PRIYANKA CHOPRA – WIZYTA 
AMBASADOR DOBREJ WOLI UNICEF 
W ETIOPII

Priyanka Chopra to indyjska aktorka filmowa, modelka oraz piosenkarka. 
Od 2016 roku jest także Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF. W maju 
bieżącego roku razem z UNICEF pojechała do Etiopii, odwiedzić dzieci 
i młode osoby, które przez wojny toczące się w ich rodzimych krajach 
i kryzysy humanitarne, musiały opuścić swoje domy.

Priyanka odwiedziła obóz dla uchodźców w Bambasi, gdzie przebywa 
obecnie 17 tys. uchodźców z Sudanu, a także obozy Hatsats i Adi-
Harush, będące domem dla 55 tys. uchodźców z Erytrei. 

“Dzieci zmuszone do opuszczenia swoich domów przez wojnę 
czy katastrofę doświadczyły w  swoim życiu ogromnej tragedii. 
Pozbawione możliwości edukacji, opieki medycznej i  stabilizacji, 
są szczególnie narażone na doświadczenie przemocy, krzywdy 
i wykorzystania.” – zaznacza Priyanka.

Etiopia jest domem dla 900 tys. uchodźców – jest drugą największą 
populacją migrantów w  Afryce. Większość uchodźców pochodzi 
z Somalii, Sudanu Południowego, Erytrei, Sudanu i Jemenu. 

Priyanka odwiedziła szkoły w  obozach, przepełnione dziećmi 
chętnymi do nauki. UNICEF dostarcza uczniom książki, pomoce 
naukowe, buduje szkoły, przygotowuje sale lekcyjne, a także szkoli 
nauczycieli, aby wszystkie dzieci, bez względu na pochodzenie, 
miały zapewnione prawo do edukacji. 

©
 U

N
IC

EF

MŁODZIEŻOWY 
STRAJK KLIMATYCZNY 
#FRIDAYFORFUTURE

24 maja na całym świecie młode osoby demonstrowały 
przeciwko skutkom zmian klimatycznych i bierności rządzących 
w tej kwestii. W ponad 1600 miejscach w 125 krajach na całym 
świecie (w Polsce w kilkunastu miastach) młodzi protestowali w 
sprawie ochrony klimatu. To kolejna fala protestów 
zapoczątkowana działaniami szwedzkiej aktywistki Grety 
Thunberg. 

Z badania przeprowadzonego wśród 5 tys. dzieci i nastolatków z 
60 krajów wynika, że 80% badanych uważa zmiany klimatyczne 
za jeden z najbardziej palących współcześnie problemów. 
Zmiany klimatyczne dotykają dzieci i młodych osób w sposób 
nieproporcjonalny. Ponad 90% chorób związanych ze zmianami 
klimatycznymi dotyka dzieci poniżej 5 roku życia.
 
W krajach wysokorozwiniętych młodzież strajkuje także 
przeciwko zanieczyszczeniu powietrza, które jest ściśle 
powiązane ze zmianami klimatycznymi. Prawie 300 milionów 
dzieci żyje w miejscach, gdzie normy zanieczyszczenia 
powietrza są ponad 6krotnie przekroczone. Oddychając złej 
jakości powietrzem wywierają negatywny wpływ na zdrowie i 
rozwój dziecka. 
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