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II CZĘŚĆ PRZEWODNIKA DLA CZŁONKÓW KLUBU SZKÓŁ UNICEF

Jak co semestr, przygotowaliśmy kolejny materiał dla członków Klubu 
Szkół UNICEF z propozycjami tematów i aktywności do zrealizowania 
w semestrze wiosennym roku szkolnego 2021/2022. 

W zbliżających się miesiącach zachęcamy do skupienia się na zagadnieniach 
związanych z dorastaniem w świecie online, zanieczyszczeniem 
powietrza i jego wpływie na zdrowie, kryzysach humanitarnych oraz 
zdrowiu psychicznym młodych ludzi. Staramy się, aby wszystkie 
tematy poruszane w ramach prac Klubu były istotne dla dzieci 
i młodzieży, dostarczały nowej wiedzy i inspirowały do działań. Co miesiąc, dla 
członków Klubu przygotowujemy materiały uzupełniające do Przewodnika – filmy, 
karty z zadaniami, szczegółowymi informacjami, wskazówkami etc. Pamiętajcie, 
że wszystkie materiały możecie udostępniać, w wybranej przez Was formie 
– drukujcie je, wieszajcie w Kąciku UNICEF w szkole, publikujcie na stronie
internetowej placówki.

Życzymy powodzenia w działaniu w nowym semestrze!

NOWE PRODUKTY W SKLEPIE UNICEF

W sklepie UNICEF Polska pojawiły się produkty, które nie 
tylko sprawią dużo radości, ale też pomogą najbardziej 
potrzebującym dzieciom na świecie. 

Dotychczas, w sklepie UNICEF Polska dostępnym pod 
adresem sklep-unicef.pl można było zaopatrzyć się 
głównie w charytatywne kartki świąteczne. Teraz do 
kartek dołączyła także limitowana seria produktów z logo 
UNICEF oraz grafikami M arioli Dzik, r ysowniczki z nanej 
jako „Kura”. Od teraz każdy może kupić, dla siebie lub 
w prezencie dla kogoś bliskiego, misie, notesy, kubki oraz 
smycze. W najbliższym czasie pojawią się też kolejne 
produkty. Ponadto, w sklepie można zaopatrzyć się 
w kalendarz UNICEF na 2022 rok oraz parasole. Dochód 
ze sprzedaży wszystkich produktów zostanie przeznaczony 
na pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom na 
świecie i realizację misji UNICEF. Rysunki powstały 
w ramach trwającej akcji UNICEF Polska „Dziecko to 
Dziecko”. 

N O W O Ś C I
Polska

https://sklep-unicef.pl/pl/c/GADZETY-UNICEF/23


NOWOŚCI UNICEF Polska / styczeń/luty 2022

styczeń/luty 2022

NAJWIĘKSZE KRYZYSY 2021 ROKU

ESKALACJA KONFLIKTU W JEMENIE

Świat

2021 rok nie był łaskawy dla dzieci. Najmłodsi cierpieli z powodu kryzysów, na 
które nie mają wpływu. Podsumowaliśmy ostatnie 12 miesięcy i wskazaliśmy na 
14 największych kryzysów, o których każdy powinien wiedzieć.

Rośnie liczba dzieci, które giną na skutek konfliktu w Jemenie. UNICEF jest na 
miejscu i niesie pomoc. Ted Chaiban, Dyrektor Regionalny UNICEF ds. Bliskiego 
Wschodu i Afryki Północnej wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie:

„Wojna w Jemenie to jeden z najbrutalniejszych konfliktów w najnowszej historii. 

Dzieci płacą za niego najwyższą cenę. UNICEF apeluje do stron konfliktu i tych, 

którzy mają na nie wpływ, aby cały czas chroniły dzieci. Obszary zamieszkałe 

przez ludność cywilną nie mogą być celem ataków. Chroniona powinna być również 

infrastruktura cywilna taka jak szkoły i szpitale. Od początku wojny w Jemenie 

UNICEF potwierdził, że ponad 10 tysięcy dzieci zginęło lub zostało rannych. To 

jedynie zweryfikowane dane. Faktyczna liczba może być o wiele wyższa.”

UNICEF Polska zbiera środki na pomoc ofiarom kryzysu w Jemenie. Pomóc 
można poprzez stronę: unicef.pl/jemen. Zebrane w Polsce fundusze zostaną 
przeznaczone na leczenie niedożywienia u dzieci, leki oraz pomoc ratującą życie.

Dwa lata temu pandemia COVID-19 
ogarnęła cały świat, a życie setek 
milionów dzieci wywróciło się do 
góry nogami. W 2021 roku sytuację 
pogorszyły narastające konflikty, 
ubóstwo i coraz bardziej dotkliwe skutki 
zmian klimatu. Jak zawsze w takich 
sytuacjach, to właśnie dzieci ucierpiały 
najbardziej. W 2022 r. organizacja chce 
dotrzeć z pomocą do 177 mln dzieci 
w 145 krajach świata. Potrzeba na 
to aż 9,4 mld dolarów. To najwyższy 
w historii UNICEF apel o pomoc. Skąd 
tak duże potrzeby? UNICEF przybliża 
14 największych kryzysów: https://
unicef.p l /co-robimy/aktualnosci /
dla-mediow/14-kryzysow-o-ktorych-
musisz-wiedziec. Przeczytajcie, gdzie 
pomoc UNICEF jest najpilniejsza.

Zachęcamy także do obejrzenia 
filmu przedstawiającego każdy 
z wymienionych kryzysów: https://
youtu.be/DNyw6Sl0-HQ.
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