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NA RATUNEK DZIECIOM W ROGU AFRYKI

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA Z UNICEF 2022

UNICEF Polska uruchomił nową akcję edukacyjno-pomocową 
„Na ratunek dzieciom w Rogu Afryki”. Jej celem jest przybliżycie 
społeczności szkolnej sytuacji dzieci i ich rodzin w krajach 
leżących na Półwyspie Somalijskim – Etiopii, Somalii oraz Kenii. 

Kraje te borykają się z jednym z największych kryzysów 
humanitarnych. Chcemy przestawić Wam działania UNICEF 
w tym regionie i zachęcić do włączenia się do akcji pomocowej. 
Dla uczestników projektu przygotowaliśmy ciekawe materiały 
edukacyjne. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 
https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-
edukacyjnymi/akcje-edukacyjne/na-ratunek-dzieciom-w-rogu-
afryki 

Rejestracja trwa do końca listopada, zapraszamy do udziału!

Jak co roku, zapraszamy wszystkie przedszkola i szkoły do 
włączenia się do wspólnego świętowania Międzynarodowego 
Dnia Praw Dziecka 
z UNICEF. W tym roku zbiega się on z terminem rozpoczęcia 
Mistrzostw Świata w piłce nożnej, dlatego UNICEF postawił na 
jedność i solidarność, z jaką spotykamy się w sporcie, który 
potrafi jednoczyć ludzi ponad podziałami. Dlatego w tym roku 
przeciwdziałamy dyskryminacji i głośno mówimy o 
tolerancji! Solidaryzujemy się z dziećmi z całego świata, 
których prawa nie są przestrzegane.

W ramach projektu proponujemy Wam szereg aktywności 
związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka 
oraz wiele materiałów edukacyjnych przybliżających prawa 
dziecka. Zapraszamy! Rejestracja trwa do 20 listopada!

https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-
edukacyjnymi/akcje-edukacyjne/miedzynarodowy-dzien-praw-
dziecka-z-unicef-2022
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IGRZYSKA WOLNOŚCI – ZIELONA NIEPODLEGŁOŚĆ 

W dniach 14-16 października w Łodzi odbywały się Igrzyska 
Wolności, interdyscyplinarne forum kulturalne i intelektualne, 
którego celem jest kreowanie twórczej przestrzeni dla spotkań 
ludzi kultury, polityki, mediów i biznesu. UNICEF Polska był 
współorganizatorem panelu dyskusyjnego  pt. „To nie jest klimat 
dla młodych ludzi” i objął wydarzenie patronatem merytorycznym.

Celem spotkania było oddanie głosu młodym ludziom 
i usłyszenie ich opinii na temat tego jak postrzegają swój 
udział w debacie publicznej na temat zmian klimatu, czego im 
brakuje, czy ich głos jest słyszany i traktowany poważnie. Podczas 
wydarzenia zaprezentowaliśmy także wyniki Raportu UNICEF 
„Miejsca i przestrzenie. Wpływ środowiska na dobrostan dzieci”.

Debatę można obejrzeć na Youtube: https://youtu.be/
FF14FV5UgyI?t=4082 Serdecznie zachęcamy do wysłuchania 
głosu młodych ludzi!

Polska

KONGRES MŁODZIEŻOWYCH RAD W SOPOCIE 

W dniu 8 października przedstawiciele UNICEF Polska wzięli udział 
w Kongresie Młodzieżowych Rad w Sopocie. Organizatorem 
spotkania była Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu, będącego 
uczestnikiem Programu Miasto Przyjazne Dzieciom. W ramach 
panelu pt. „Młodzi a świat” rozmawiano z młodymi ludźmi na 
temat ich zaangażowania w tematy i problemy globalne. Czy 
młodzi ludzie są zainteresowani problemami współczesnego 
świata? Jeśli tak, to jakie kwestie ich interesują?

Pokazaliśmy, w jaki sposób UNICEF współpracuje z młodzieżą, 
zarówno na świecie jak i w Polsce, oraz jak angażuje młodych, 
aby ich głos był słyszany. 

W Kongresie brali udział przedstawiciele rad młodzieżowych 
z całej Polski. Młodzi dyskutowali także o wykluczeniu 
komunikacyjnym, kwestiach dyskryminacyjnych oraz 
o swoich działaniach podejmowanych na rzecz lokalnej 
społeczności.

https://youtu.be/FF14FV5UgyI?t=4082
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DLACZEGO MYCIE RĄK JEST TAK WAŻNE?

KATASTROFALNE W SKUTKACH POWODZIE W PAKISTANIE 

Świat

Myjąc ręce mydłem możesz chronić siebie i innych przed całą 
gamą chorób. Niestety aktualnie 30% światowej populacji, czyli aż 
2,3 miliarda ludzi, nie ma w domu dostępu do bieżącej wody 
i mydła. 

15 października obchodzony był Światowy Dzień Mycia Rąk. Aby 
ludzie mogli praktykować higienę rąk, potrzebują dostępnych 
i wygodnych urządzeń sanitarnych - dogodnie zlokalizowanych 
i łatwych w użyciu. 

Higiena rąk jest bardzo ważna dla zdrowia i życia dzieci, zwłaszcza 
w okresie noworodkowym. Każdego dnia 700 dzieci umiera z 
powodu chorób wywołanych skażoną wodą oraz nieodpowiednią 
higieną. Biegunka nadal jest jedną z najczęstszych przyczyn 
śmierci dzieci na świecie.

Problem dotyka również 802 milionów uczniów, ponieważ dwie 
na pięć szkół na świecie nie ma dostępu do podstawowych usług 
sanitarnych z wodą i mydłem. Tymczasem mycie rąk pozwala na 
kontrolowanie rozprzestrzeniania się chorób, które sprawiają, że 
dzieci nie mogą chodzić do szkoły.

Ulewne deszcze monsunowe w Pakistanie sprawiły, że jedna 
trzecia kraju znalazła się pod wodą. Prawie 10 milionów wymaga 
natychmiastowej, ratującej życie pomocy. Te liczby zatrważają. 
Rzeczywista skala potrzeb jest przytłaczająca.

Prowadzenie akcji humanitarnych i ratowniczych jest niezwykle 
trudne, ponieważ wiele dróg jest niedostępnych. Szacuje się, 
że co najmniej 5000 kilometrów dróg i około 160 mostów zostało 
zniszczonych lub uszkodzonych

Z powodu szkód, które powódź poczyniła w systemach 
sanitarnych i dostarczających wodę, 5,5 miliona ludzi nie ma 
dostępu do wody pitnej.  

UNICEF dostarczył już 145 ton pomocy humanitarnej 
o wartości 10 milionów dolarów. Jednak, aby zapewnić dzieciom
poszkodowanym przez powódź w Pakistanie podstawową pomoc
i warunki do życia i rozwoju potrzeba aż 173,5 mln. dolarów.
UNICEF apeluje o wsparcie.

Więcej na stronie: https://centrum-prasowe.unicef.pl/210223-w-
pakistanie-czas-na-ratowanie-zycia-dzieci-sie-konczy.
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