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POLSKA

Za nami podsumowanie V edycji projektu Wszystkie Kolory Świata 
– w ramach tegorocznej akcji udało się zebrać prawie 780 tys. zł na
pomoc najbardziej zagrożonym dzieciom. Ostatecznie projekt zre-
alizowały 953 placówki w Polsce. Dziękujemy wszystkim Uczniom 
i Pedagogom, którzy zrealizowali projekt. To dzięki Wam uda się za-
szczepić tysiące dzieci na świecie. Dziękujemy w  imieniu całego 
zespołu UNICEF.

Gratulujemy także placówkom, które włączyły się do konkursu na 
najbardziej oryginalną laleczkę – a w szczególności Publicznemu 
Przedszkolu „Bajkowa Kraina” w Garwolinie, który wygrał konkurs 
zdobywając największą ilość głosów. Mamy nadzieję, że całej spo-
łeczności szkolnej projekt Wszystkie Kolory Świata przyniósł wiele 
radości a chęcią pomocy potrzebującym dzieciom zaraziliście moż-
liwie dużo osób. Kolejna edycja projektu zaplanowana jest w roku 
szkolnym 2020/2021.

PRAWIE 780 000 ZŁ DZIĘKI AKCJI 
„WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA” 

Działania UNICEF wspiera także Polski Rząd. W 2018 r. Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów przekazała UNICEF Polska wsparcie 
w wysokości ponad 4,6 mln złotych. Środki zostały przeznaczone 
na pomoc dla osób mieszkających w  obozach dla uchodźców 
syryjskich w  Jordanii. Dzięki pomocy Polskiego Rządu, UNICEF 
zapewnił opiekę zdrowotną i szczepienia dla 15 716 dzieci, objął 
edukacją zawodową 1 070 młodych osób oraz zakupił i dostarczył 
zestawy ubrań zimowych dla 3 660 dzieci. Wszystkie działania 
zostały zrealizowane we współpracy z  Biurem Regionalnym 
UNICEF w Jordanii. W styczniu ubiegłego roku delegacja rządowa 
odwiedziła obozy dla uchodźców syryjskich. UNICEF Polska 
we współpracy z  biurem UNICEF w  Jordanii zapoznał polską 
delegację z  programami pomocowymi prowadzonymi przez 
organizację na rzecz dzieci-uchodźców w obozach Za’atari i Azraq.

POLSKA POMOC DLA UCHODŹCÓW W 
JORDANII W 2018 ROKU

Od 28 marca do 12 kwietnia wszystkie zainteresowane przedszkola 
i szkoły zapraszamy do przyłączenia się do nowego projektu 
eduka-cyjnego UNICEF „Szkoła z Prawami Dziecka”.  W 2019 roku 
obchodzi-my wyjątkową rocznicę - 30. rocznicę uchwalenia 
najważniejszego ma świecie dokumentu stanowiącego o  
prawach najmłodszych  Konwencji o prawach dziecka. Dlatego 
najbliższy projekt edukacyjny UNICEF dedykujemy właśnie 
prawom dziecka. Celem projek-tu jest zwrócenie uwagi na 
znaczenie edukacji o prawach dziecka, a także zapoznanie dzieci 
i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi ich praw. W  ramach 
projektu uczniowie wyróżnią najaktywniejszych działaczy 
dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności 
specjalnymi odznakami – Gwiazdami „Szeryfa Praw Dziecka”. 

–

NOWY PROJEKT EDUKACYJNY UNICEF 
„SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA”
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ŚWIAT
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14 marca tropikalny cyklon Idai uderzył najpierw w  Mozambik, 
a potem przeszedł przez najbliższe kraje - Malawi i Zimbabwe. Oko-
ło trzech milionów ludzi zostało dotkniętych jego skutkami, z czego 
około połowa to dzieci. Jest to najgorsza klęska żywiołowa, jaka 
dotknęła południową Afrykę od co najmniej 20 lat.

Ulewne deszcze zalały pola, niszcząc całkowicie uprawy. Infrastruk-
tura sanitarna i  elektryczna w  dużym stopniu została zniszczona 
przez deszcze i powodzie. Obecne warunki ułatwiają rozprzestrze-
nianie się groźnych chorób brudnej wody, cholery czy malarii.

UNICEF jest na miejscu i  niesie niezbędną pomoc. W  tymczaso-
wych centrach ewakuacyjnych UNICEF dostarcza przesiedlonym 
rodzinom dostawy najpotrzebniejszych produktów. Prowadzi tak-
że kampanie szczepień przeciw cholerze, dostarcza niezbędne leki 
i  sole nawadniające niezbędne podczas leczenia już zakażonych 
cholerą dzieci.

CYKLON IDAI W MOZAMBIKU 
I MALAWI
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Obecnie istnieje przekonanie, że konflikt w Syrii zbliża się ku końco-
wi. Niestety nie jest to prawdą.

W niektórych regionach kraju życie i zdrowie dzieci jest w takim sa-
mym stopniu zagrożone, jak przez osiem ostatnich lat wojny. Tylko 
w 2018 r. ponad tysiąc dzieci zginęło na terenie Syrii. To najwyższa 
liczba od początku konfliktu. Są to jedynie dane, które Organizacja 
Narodów Zjednoczonych była w stanie zweryfikować, co oznacza, 
że rzeczywista liczba dzieci, które poniosły śmierć na skutek prowa-
dzonych działań wojennych jest zapewne o wiele wyższa. Główną 
przyczyną wypadków wśród dzieci są wybuchy min. Rekordowo 
wysoka była również liczba ataków na szkoły i ośrodki medyczne. 

UNICEF od początku konfliktu w Syrii jest na miejscu i pomaga 
potrzebującym dzieciom, zarówno tym, które przebywają na tere-
nie Syrii, jak i tym, którym udało się dostać do ościennych krajów 
i mieszkają w ośrodkach dla uchodźców, np. w Jordanii. Obecnie 
w krajach sąsiednich przebywa ponad 2,6 mln syryjskich dzieci-
-uchodźców.

8 ROK WOJNY W SYRII

1 na 4 ośrodki na całym świecie nie ma dostępu do czystej wody, 
a korzysta z nich około 2 miliardów ludzi.. 1 na 5 takich placówek 
nie ma podstawowego zaplecza sanitarnego, co naraża na zakaże-
nia i  rozprzestrzenianie się poważnych chorób. Rocznie 17 milio-
nów kobiet rodzi dzieci w najbiedniejszych krajach, bez dostępu do 
bieżącej wody. 

Według UNICEF, każdego dnia w 2017 roku umierało około 7000 
noworodków. Głównie z  powodu chorób, którym można byłoby 
zapobiec, właśnie dzięki zapewnieniu im i ich matkom odpowied-
nich warunków sanitarnych. W ramach kampanii „Więcej niż dzień 
” UNICEF wzywa rządy i  władze do zapewnienia każdej mamie 
i dziecku dostępu do odpowiedniej jakości opieki medycznej.

¼ OŚRODKÓW MEDYCZNYCH NA 
ŚWIECIE NIE MA DOSTĘPU DO 
BIEŻĄCEJ WODY ©
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