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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA Z UNICEF 2021

Od kilku lat placówki edukacyjne w całej 
Polsce świętują Międzynarodowy Dzień 
Praw Dziecka wspólnie z UNICEF. W tym 
roku również zaprosiliśmy nauczycieli 
i dzieci do wspólnych obchodów rocznicy 
uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

Do tegorocznej akcji włączyło się blisko 
2 tysiące placówek edukacyjnych. 
W okolicach 20. listopada, który w tym roku 
wypadał w sobotę, we wszystkich szkołach 
i przedszkolach zostały zrealizowane 
zajęcia edukacyjne poświęcone 
tematyce praw dziecka. Placówki 
przyozdobiono niebieskimi balonami 
i dekoracjami, a uczniowie i nauczyciele 
wykorzystali niebieski kolor w swoim 
ubiorze - wyrażając w ten sposób 
solidarność z innymi dziećmi na świecie. 
Pomysłów na świętowanie tego dnia 
było wiele - placówki mogły skorzystać 
z materiałów dydaktycznych oraz 
propozycji aktywności na zaangażowanie 
się, przygotowanych przez UNICEF. 
W wybranych miejscowościach odbyły 
się także Niebieskie Marsze pod hasłem 
#dlakażdegodziecka. 
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WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 

Do VI już edycji projektu „Wszystkie Kolory Świata” 
zgłosiło się 750 szkół i przedszkoli z całej Polski. Na 
początku grudnia do wszystkich zarejestrowanych 
placówek zostały wysłane materiały niezbędne do 
realizacji projektu – wykroje laleczek, akty urodzenia 
oraz plakaty. Mamy nadzieję, że w ramach akcji 
powstanie wiele małych, szmacianych dzieł sztuki. 
Zebrane środki z akcji „Wszystkie Kolory Świata” 
zostaną przeznaczone na wsparcie programów 
szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych 
krajach świata. Cieszymy się, że akcja, pomimo 
upływu lat, cieszy się ogromną popularnością i tak 
wiele społeczności szkolnych się w nią angażuje. 
Życzymy powodzenia w przygotowaniu laleczek 
i realizacji projektu! 

Wszystkim Nauczycielom, Rodzicom oraz Uczniom życzymy spokojnych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia! 
Mamy nadzieje, że spędzicie je w gronie najbliższych, a kolejny rok 2022 przyniesie wiele chwil pełnych radości! 

Dziękujemy, że jesteście z nami. 

Zachęcamy do obejrzenia podsumowania działań UNICEF Polska w listopadzie:
https://youtu.be/kNf1H_iNdrA
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SYTUACJA DZIECI W JEMENIE 

Od 2015 r., czyli od początku 
konfliktu w Jemenie zginęło lub 
zostało rannych 10 tysięcy dzieci 
- to czworo każdego dnia. Są to
jedynie oficjalnie odnotowane
przypadki, a rzeczywista liczba
może być znacznie wyższa.

Za każdym razem, gdy 
konflikt w Jemenie nasila 
się, a przemoc eskaluje, to 
dzieci płacą najwyższą cenę. 
Rodziny są rozdzielane, a ataki 
na infrastrukturę cywilną są 
łamaniem międzynarodowego 
prawa humanitarnego.

• gwałtownego i przedłużającego się konfliktu,
• dewastacji gospodarczej,
• zrujnowanego systemu opieki zdrowotnej, edukacji, wodno-sanitarnego i żywnościowego oraz
• braku funduszy na pomoc.

Kryzys humanitarny w Jemenie – jeden z najgorszych na świecie – jest konsekwencją czterech nakładających się czynników: 

Sytuację dodatkowo pogarsza pandemia COVID-19.

UNICEF Polska dołącza do globalnego apelu, którego celem jest zbiórka środków na pomoc żywnościową i medyczną dla 
dzieci w Jemenie. Każdy może pomóc przekazując darowiznę poprzez stronę unicef.pl/jemen. 

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z wywiadem, przeprowadzonym z Maciejem Orłosiem, w którym opowiada o tym 
dlaczego wspiera akcję pomocową na rzecz dzieci w Jemenie:
https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/maciej-orlos-sytuacja-dzieci-w-jemenie-jest-dramatyczna
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75 LAT UNICEF

Rok 2021 jest dla nas bardzo ważny, ponieważ w tym roku 
obchodzimy 75 rocznicę powstania UNICEF. Od samego 
początku działalności UNICEF jest organizacją, która niesie 
pomoc w sytuacjach kryzysowych. Katastrofy humanitarne, 
klęski żywiołowe, wojny i działania zbrojne najsilniej 
wpływają na zdrowie i życie dzieci. To przede wszystkim na 
pomocy najmłodszym skupia się UNICEF - chroni ich prawa 
i zabezpiecza przyszłość. W ciągu dziesięcioleci UNICEF 
pomógł milionom dzieci, tworząc dla nich właściwe warunki 
do życia i rozwoju, stawiając na pierwszym miejscu ich 
dobro, potrzeby i prawa. UNICEF zmienił życie wielu dzieci 
na świecie, zachęcamy do zapoznania się z kilkoma takimi 
historiami: https://youtu.be/tL8nbAiyJtY  ©
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https://unicef.pl/jemen
https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/maciej-orlos-sytuacja-dzieci-w-jemenie-jest-dramatyczna
https://youtu.be/tL8nbAiyJtY

