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POLSKA

KONKURS NA INNOWACYJNY SPOSÓB 
POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA RZECZ 
POMOCY DZIECIOM

W  ramach Ambasady Dobrej Woli, powołanej w  styczniu przez 
UNICEF Polska, ruszył konkurs na innowacyjny sposób pozyskiwa-
nia środków na rzecz pomocy humanitarnej. W ramach konkursu 
UNICEF Polska szuka oryginalnych rozwiązań, które pomogą orga-
nizacji efektywniej pozyskiwać środki na pomoc dzieciom poszko-
dowanym na skutek konfliktów zbrojnych i  katastrof naturalnych 
na całym świecie.

Ambasada Dobrej Woli UNICEF powstała przy wsparciu UNICEF 
Innovation Fund w Nowym Jorku oraz UNICEF Global Fundraising 
Innovation Team w  Genewie. Misją Ambasady jest promowanie 
„dobrej woli w biznesie”. UNICEF zależy, aby firmy prowadząc swo-
ją działalność były odpowiedzialne wobec społeczeństwa i  przy-
szłych pokoleń.

10 najlepszych rozwiązań zostanie zaprezentowanych przez ich 
twórców podczas Digital Day - 28 maja 2019 r. Spośród tych rozwią-
zań i pomysłów jury wybierze te, które zostaną wdrożone w UNI-
CEF Polska.

KINO W TRAMPKACH W WARSZAWIE 

UNICEF Polska objął patronatem honorowym „Kino w Trampkach”. To 
już 7 edycja Festiwalu Filmowego dla dzieci i młodzieży odbywającego 
się w Warszawie w dniach 30 maja – 9 czerwca. Młodzi widzowie będą 
mogli obejrzeć w jego ramach najciekawsze produkcje z całego świata. 
Repertuar przygotowany jest dla różnych grup wiekowych od 3 do 19 
roku życia. Mottem przewodnim tegorocznego festiwalu jest hasło 
„Mamy dużo wspólnego”.  

W 2018 roku organizator festiwalu - Fundacja Cinemania otrzymała 
I nagrodę Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej w kategorii 
Organizacje Pozarządowe. Działania Fundacji zostały nagrodzone za  
najciekawszy projekt edukacyjno - kulturalny w  Warszawie.
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ŁUKASZ NOWICKI – AMBASADOR 
DOBREJ WOLI UNICEF W PROGRAMIE 
„W RYTMIE DNIA”

Łukasz Nowicki wystąpił w programie „W rytmie dnia” w telewizji 
POLSAT. Opowiedział o działaniach UNICEF na świecie oraz swoich 
doświadczeniach w roli Ambasadora Dobrej Woli UNICEF. 
Przybliżył także jedną z akcji pomocowych UNICEF Polska  „Uratuj 
dziecko w Sudanie Południowym”. 

Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Od 8 lat, kie-
dy powstało, w kraju toczą się walki różnych grup etnicznych. Na 
dramatyczną sytuację w Sudanie Południowym złożyło się kilka 
czynników: konflikt zbrojny, niewystarczająca produkcja żywności 
oraz liczne przesiedlenia. W zbliżającej się porze suchej (maj-
lipiec) niemal 7 milionów osób nie będzie miało zapewnionego 
bezpieczeństwa żywnościowego. UNICEF w tym roku chce 
dotrzeć z pomocą do ponad dwóch milionów niedożywionych 
dzieci i ich matek w Sudanie Południowym. Jedna saszetka 
żywności terapeutycznej dla niedożywionego dziecka kosztuje 
zaledwie 1,47 zł. Organizacja oprócz żywności, dostarcza także 
mikroelementy, pomoc medyczną i wodno-sanitarną. 
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ŚWIAT

DUA LIPA W OBOZIE DLA 
UCHODŹCÓW W LIBANIE

Brytyjska wokalistka wspierająca UNICEF odbyła podróż do Libanu, 
aby spotkać się z  dziećmi i  młodzieżą wspieraną przez UNICEF. 
Część z nich to dzieci – uchodźcy z Syrii, którzy uciekli przed trwającą 
tam już 8 lat wojną. Porozmawiała z nimi o trudnościach, z którymi 
przychodzi im się zmierzać w  codziennym życiu, o  dostępie do 
edukacji, możliwościach dalszego rozwoju i pracy. 

W Libanie przebywa obecnie ponad milion syryjskich uchodźców, 
z czego połowa to dzieci. 

„Możesz czytać artykuły albo oglądać programy telewizyjne 
o warunkach życia syryjskich dzieci, ale do czasu aż nie zobaczysz
tego na własne oczy, nie poczujesz prawdziwego tragizmu sytuacji, 
która je spotkała”, opowiada Lipa. „Niesamowita jest nadzieja tych 
dzieci. Spotkałam młodą, 15 letnią dziewczynkę – Yazee, która 
marzy o  tym, by pewnego dnia wrócić do Syrii i  założyć swoją 
własną firmę kosmetyczną. Pomimo wszystkich przeciwności 
i trudów, z którymi się zmierza, każdego dnia ćwiczy swój warsztat, 
aby jej marzenie mogło się spełnić.”

“Cieszymy się, że działania UNICEF wspierają światowe gwiazdy, 
takie jak Dua Lipa. Spotykając się z  młodymi ludźmi, którzy tak 
jak ona, mają pomysły i energię do zmieniania świata na lepszy, 
wspiera i umacnia ich w realizacji ich planów i marzeń”.

To pierwsza podróż Lipy z  UNICEF. Urodzona w  Londynie, 
piosenkarka i  autorka tekstów pochodzi z    kosowsko-albańskiej 
rodziny, która w  1992 roku uciekła z  pogrążonych w  konflikcie 
Bałkanach. “To jest dla mnie osobiste doświadczenie. Moi rodzice 
to uchodźcy, którzy musieli rozpocząć wszystko od początku 
w nowym miejscu. Każde dziecko – uchodźca ma rodziców, którzy 
tak jak kiedyś moi rodzice, szukają najlepszego rozwiązania dla 
swojej rodziny.” – opowiada Lipa. „Czuję, że miałam ogromne 
szczęście, że pomimo pochodzenia moich rodziców, urodziłam się 
w  W ielkiej Brytanii i  m iałam zapewnione odpowiednie warunki 
i możliwości, aby udało spełnić mi się moje marzenie. Każde 
dziecko powinno mieć zapewnione warunki do życia, rozwoju 
i stania się najlepszą wersją samego siebie.” 
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CYKLON IDAI POZBAWIŁ 350 000 
DZIECI MOŻLIWOŚCI NAUKI 

Według UNICEF ponad 350 tysięcy dzieci w  Mozambiku zostało 
pozbawionych przez cyklon Idai możliwości kontynuowania nauki. 
Ponad 3,4 tys. szkolnych klas zostało zniszczonych w  rejonie 
dotkniętym katastrofą naturalną. Część szkół wymaga teraz 
generalnego remontu, ponieważ bezpośrednio po kataklizmie, 
służyły one jako tymczasowe schronienia dla rodzin z  dziećmi, 
zmuszonych do ucieczki przed cyklonem. 

UNICEF z innymi organizacjami humanitarnymi mobilizuje działania 
i  środki finansowe do reagowania na obecną sytuację. Wspólnie 
tworzą tymczasowe ośrodki edukacyjne, aby dzieci jak najszybciej 
wróciły do nauki. Przedłużające się braki w dostępie do edukacji 
wywierają negatywny wpływ na krótko, ale też długoterminową 
sytuację dzieci. Edukacja jest kluczowa w  przeciwdziałaniu 
traumom towarzyszącym katastrofom, ale także w  prawidłowym 
rozwoju dzieci i ich przyszłości. 

UNICEF dostarcza namioty niezbędne do tworzenia tymczasowych 
ośrodków nauczania, pomoce edukacyjne, odbudowuje 
infrastrukturę wodną i sanitarną w zniszczonych budynkach szkół, 
kształci nauczycieli w  zakresie wsparcia psychologicznego dzieci 
dotkniętych traumą. 




