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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA Z UNICEF 2021

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw 
Dziecka. Data ta upamiętnia podpisanie najważniejszego 
dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – 
Konwencji o prawach dziecka. Co roku zapraszamy 
przedszkola i szkoły do świętowania tego dnia wspólnie 
z UNICEF.

Działania i aktywności podejmowane tego dnia mają na 
celu zwrócenie uwagi środowiska szkolnego i lokalnego na 
prawa dziecka. W wielu miastach, co roku, odbywają się 
niebieskie marsze zorganizowane przez szkoły pod hasłem 
#DlaKażdegoDziecka. W tym wyjątkowym dniu, dzieci 
i młodzież wykorzystają w podejmowanych działaniach 
niebieski kolor UNICEF, który jest symbolem solidarności 
z ich rówieśnikami z regionów, w których pomoc niesie 
UNICEF. Gorąco zapraszamy do udziału! Rejestracja do
akcji ruszy już 10 listopada na stronie unicef.pl. 
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ARTYŚCI DLA DZIECI W NOWEJ AKCJI UNICEF POLSKA „DZIECKO TO DZIECKO”

POMOC DLA JEMENU 

UNICEF Polska rozpoczął kampanię „Dziecko to Dziecko”, 
do współpracy przy której zaprasza artystów-rysowników. 
W jej ramach twórcy przygotowują serię rysunków dzieci, 
ukazujący je w sposób charakterystyczny dla danego 
regionu. 

Jako pierwsza do akcji dołączyła Miriola Dzik – rysowniczka, 
autorka serii rysunków „KURA”. KU RAdości czytelników 
i własnej, tendencyjnie przedstawia życie z zabawnej 
strony, publikując swoje prace na social media, gdzie 
obserwują ją tysiące osób. Artystka przygotowała siedem 
rysunków dzieci z różnych stron świata. Co tydzień, na 
profilach UNICEF Polska w mediach społecznościowych, 
zostanie zaprezentowana jedna grafika wraz z krótką historią 
o dzieciach z danego kontynentu. Gorąco zapraszamy do 
śledzenia mediów społecznościowych UNICEF Polska.

Jemen w starożytności nazywany był Arabia Felix, czyli 
Szczęśliwa Arabia. Kraj szczycił się rozwiniętym rolnictwem 
i handlem morskim. Dziś to państwo jest nie do poznania. 
Wyniszczająca wojna, głód i przesiedlenia najbardziej odbiły 
swoje piętno na dzieciach. Jeden z najstarszych krajów 
świata jest dziś pogrążony w jednym z największych 
kryzysów humanitarnych. 

Sytuacja w Jemenie jest bardzo trudna od samego początku 
trwania konfliktu w 2015 r. UNICEF Polska już kilkakrotnie 
prowadził zbiórkę środków na pomoc dla dzieci w tym kraju. 
Ostatnio Polacy przekazali ponad 3,3 mln zł! Pracownicy 
UNICEF na miejscu mogli za tę kwotę uratować zdrowie 
i życie tysięcy dzieci.

UNICEF Polska kontynuuje akcję, której celem jest zbiórka 
środków na pomoc żywnościową i medyczną dla dzieci 
w Jemenie. Organizacja chce zakupić i dostarczyć przede 
wszystkim żywność terapeutyczną stosowaną w leczeniu 
niedożywienia, np. wysokokaloryczną pastę z orzeszków 
ziemnych czy bogate w wartości odżywcze mleko 
w proszku.

Więcej informacji o akcji na stronie: https://unicef.pl/jemen.

Koniecznie obejrzyjcie film podsumowujący działania UNICEF Polska w październiku, 
aby dowiedzieć się więcej o działaniach Organizacji: https://youtu.be/n-qlAvcR4TI 
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ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z POLIO

STAN ZDROWIA PSYCHICZNEGO U DZIECI

24 października obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Polio. Polio 
to wirusowa choroba zakaźna, która może prowadzić do śmierci lub 
niepełnosprawności. 

Już w 1988 r. pracownicy ochrony zdrowia, samorządy lokalne 
i globalni partnerzy podjęli ambitną misję: obiecali wyeliminować 
wszystkie formy wirusa polio. Dzięki intensywnym inwestycjom 
i zaangażowaniu politycznemu, świat jest coraz bliżej zwalczenia 
wirusa. UNICEF i partnerzy dokładają wszelkich starań, aby żadne 
dziecko już nigdy nie straciło zdrowia i życia przez tę chorobę. Choć 
walka z polio trwa od lat, wciąż stanowi realne zagrożenie i zbiera 
śmiertelne żniwo wśród najmłodszych.

Zagrożone są obecnie 23 miliony dzieci na całym świecie, które 
w 2020 r. straciły dostęp do podstawowych szczepień, w tym 
przeciwko polio i odrze. To najwyższa liczba od 2009 r. Sytuację 
dodatkowo pogarsza pandemia COVID-19. 

Wyzwania w walce z polio skłoniły UNICEF i jego partnerów do 
opracowania Strategii Eradykacji Polio na lata 2022-2026. Jej celem 
jest przezwyciężenie przeszkód w zwalczaniu wirusa.

Więcej informacji na stronie: https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/
dla-mediow/dzien-walki-z-polio.

UNICEF przygotował analizę sytuacji zdrowia psychicznego dzieci 
w Europie oraz trendów wpływających na ich dobrostan. Publikacja 
organizacji jest częścią flagowego raportu UNICEF „The State of 
the World’s Children 2021; On My Mind: promoting, protecting 
and caring for children’s mental health”. Niepokojące dane na 
temat stresu, jakiego doświadczają nastolatki, skłoniły UNICEF do 
wydania zaleceń dla rządów państw w całej Europie oraz instytucji 
Unii Europejskiej.  

Według raportu, 19% chłopców w Europie w wieku od 15 do 19 lat 
cierpi na skutek zaburzeń zdrowia psychicznego. Wśród dziewcząt 
jest to ponad 16%. Co więcej, dziewięć milionów nastolatków 
w Europie (dzieci w wieku 10-19 lat) żyje z zaburzeniem 
psychicznym. Depresja i zaburzenia lękowe odpowiadają za ponad 
połowę przypadków.

UNICEF Polska apeluje o pilną poprawę dostępności do usług 
w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w naszym 
kraju. Każda pełnoletnia osoba może podpisać się pod petycją za 
pośrednictwem strony: unicef.pl/apel-zdrowie-psychiczne.
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