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NOWY PRZEWODNIK DLA CZŁONKÓW KLUBU SZKÓŁ UNICEF

II EDYCJA PROJEKTU „TO(DZIAŁA)MY!” 

Rozpoczynamy rok szkolny 2021/2022, a wraz z nim 
przystępujemy do działania w Klubie Szkół UNICEF. Program 
aktywności przewidzianych na semestr zimowy znajduje się 
w Przewodniku Klubu Młodych.  Zachęcamy do zapoznania 
się z nim i sprawdzenia, co ciekawego Wam proponujemy 
w tym roku. Czeka na Was wiele inspirujących działań. 
Odkryjecie wspólnie z nami, czym są zmiany klimatyczne 
i jak możemy im przeciwdziałać. Pokażecie, dlaczego prawa 
dziecka są ważne. Dowiecie się, dlaczego warto zwracać 
uwagę na to, co spożywamy. Zależało nam, aby wszystkie 
tematy, które poruszamy były dla ważne dla młodych ludzi, 
a działania które będziecie podejmować w ramach Klubu 
stanowiły inspirację dla całej społeczności szkolnej. W tym 
roku będziemy również świętować 75-lecie działalności 
UNICEF. Mamy nadzieję, że spędzimy ten rok razem. 
Życzymy  Wam owocnej i inspirującej pracy!

Już 15 września na stronie unicef.pl ruszy rejestracja do II edycji wyjątkowego 
programu edukacyjno-społecznego TO(działa)MY!, realizowanego przez 
UNICEF Polska we współpracy z Fundacją Santander Bank Polska. Po 
raz kolejny, szkoły zainteresowane pracą projektową będą miały szansę 
rozwijać swoje pomysły i realizować je przy wsparciu fi nansowym ze strony 
Fundacji Santander Bank Polska. W tym roku szkoły będą mogły starać się 
o dofi nansowanie uczniowskich projektów w różnych kwotach: 2, 5, 10,
a nawet 15 tys. złotych! Skorzystajcie z tej wyjątkowej możliwości!
Szczegółowe informacje już niebawem na stronie unicef.pl
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W połowie października zaprosimy Was do 6. już edycji 
najpopularniejszego projektu edukacyjnego UNICEF Polska 
– Wszystkie Kolory Świata. Celem projektu jest przybliżenie
uczniom sytuacji dzieci w różnych regionach świata. W tym
roku zaprosimy Was do podróży po trzech wyjątkowych krajach,
w których działa UNICEF. W ramach akcji uczniowie będą
projektowali, a następnie szyli szmaciane laleczki, które mają
moc ratowania życia. Sprawdźcie sami! O szczegółach akcji
dowiecie się więcej w kolejnych Nowościach UNICEF!

WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA 
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W połowie sierpnia Haiti dotknęło potężne trzęsienie ziemi. 
Tysiące osób potrzebuje żywności, wody, schronienia 
i urządzeń sanitarnych. Ponad 2 tysiące ludzi zginęło,
a 12 tysięcy zostało rannych. UNICEF szacuje, że łącznie ponad 
1,2 mln ludzi zostało poszkodowanych, w tym 540 tysięcy 
dzieci. Zniszczenia infrastruktury są również bardzo dotkliwe. 
Zniszczone zostały domy, szkoły oraz wodociągi. Do kraju dotarły 
transporty pomocy humanitarnej UNICEF. Pierwszy transport 
zawierał leki, sprzęt chirurgiczny, żywność, ponad pół miliona 
maseczek, tabletki do uzdatniania wody, zbiorniki na wodę oraz 
zestawy higieniczne. Na pokładzie samolotu znalazło się też
15 namiotów, które posłużą za tymczasowe ośrodki medyczne 
rozstawione w miejscach, w których szpitale i przychodnie 
uległy zniszczeniu. 

Gorąco zapraszamy do śledzenia comiesięcznych podsumowań działań UNICEF Polska w nowej onlinowej formie:

Podsumowanie lipca: https://www.youtube.com/watch?v=FfryRmO8klM

Podsumowanie sierpnia: https://www.youtube.com/watch?v=lpOAWuDPihU

UNICEF ZWIĘKSZA SKALĘ DZIAŁAŃ W AFGANISTANIE
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PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ UNICEF POLSKA W OSTATNICH MIESIĄCACH: 

Sytuacja dzieci w Afganistanie była bardzo trudna jeszcze zanim doszło do 
zmiany władzy. Szacuje się, że około 10 mln dzieci w Afganistanie potrzebuje 
pomocy humanitarnej, aby przetrwać. Około 4,2 mln dzieci nie chodzi do 
szkoły, w tym 2,2 mln dziewcząt. Od stycznia tego roku ONZ potwierdził 
ponad 2000 przypadków ciężkiego naruszenia praw dzieci w Afganistanie. 
W dodatku 435 tysięcy kobiet i dzieci musiało opuścić swoje domy. 

Niestety, w nadchodzących miesiącach zwiększą się potrzeby humanitarne 
dzieci i kobiet. Poważna susza, niedobór wody, społeczno-ekonomiczne 
konsekwencje pandemii COVID-19 i zbliżająca się, sroga zima jeszcze 
bardziej pogorszą ich sytuację. 

UNICEF jest w Afganistanie od 65 lat. W związku z ostatnimi wydarzeniami 
zwiększy skalę swoich działań w kraju. Organizacja dostarcza opiekę 
medyczną, żywność i wodę dla przesiedlonych rodzin.

TRZĘSIENIE ZIEMI NA HAITI
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UNICEF Polska zbiera fundusze na pomoc dla Haiti: 
unicef.pl/pomoc-dla-haiti.

UNICEF Polska zbiera fundusze na 
pomoc Afgańczykom. Każdy może 

przekazać darowiznę poprzez stronę
unicef.pl/afganistan.

https://unicef.pl/afganistan
https://unicef.pl/pomoc-dla-haiti

