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Wspólnie zebraliśmy
prawie 1,4 mln
z łotych dla dzieci
w Sierra Leone

W Sudanie Południowym giną dzieci!
Z Sudanu Południowego dotarła do nas
tragiczna wiadomość o dzieciach, które
poniosły śmierć na skutek toczących się
w tym kraju walk. Część z nich zginęła
podczas ataku na cywilów szukających
bezpiecznego schronienia, część siłą wcielono do uzbrojonych grup i zmuszono do
walki. Dokładna liczba dzieci, które poniosły
śmierć nie jest znana. Od rozpoczęcia walk
w Sudanie Południowym w grudniu 2013
zanotowano tragiczny wzrost incydentów,
gdzie oﬁarami są dzieci. Tysiące dziewcząt
i chłopców zostało zabitych, okaleczonych,
zgwałconych, osieroconych, lub straciło
dach nad głową.

Prawa dziecka w polskich szkołach
Ponad 430 placówek edukacyjnych zgłosiło się do udziału w trzeciej edycji projektu
Szkoła z prawami dziecka. W tym roku
przypada 25. Rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu mówiącego o prawach najmłodszych – Konwencji o prawach
dziecka. W ramach projektu dzieci odznaczą najbardziej zaangażowanych dorosłych
w dbanie o ich prawa. Wyróżnione osoby
otrzymają Gwiazdę Szeryfa Praw Dziecka!
Fundraiserzy UNICEF pukają
do Twoich drzwi!
W ramach programu UNICEF 365 nasi
przedstawiciele ruszyli w Polskę. Mogą
odwiedzić Cię w domu, aby szczegółowo
opowiedzieć, jak można skutecznie pomagać dzieciom przez 365 dni w roku. Każdy
fundraiser ubrany jest w koszulkę UNICEF
i ma przy sobie imienny identyﬁkator.
Otwórz drzwi przedstawicielowi UNICEF
i przystąp do programu UNICEF 365.
W ten sposób będziesz pomagać nie jednemu, ale wielu dzieciom na świecie.
Jeśli masz pytania odnośnie programu
UNICEF 365 zadzwoń: (22) 56 80 365.

Pomoc dla oﬁar lawiny błotnej
w Afganistanie
O godzinie 11, w piątek 2 maja potężna
lawina błotna uderzyła w wioskę Abi-Barak
w dystrykcie Argo w prowincji Badachszan
w północno-wschodnim Afganistanie. Dokładna
liczba oﬁar nie jest
jeszcze znana, ale
szacuje się, że jest
ich bardzo wiele.
Pracownicy
UNICEF są na
miejscu, dokonują oceny sytuacji i najpilniejszych potrzeb oraz mobilizują siły
i środki, aby nieść pomoc potrzebującym
rodzinom. Priorytetem jest zapewnienie
wsparcia osobom, które zostały przeniesione w bezpieczne miejsce oraz objęcie
opieką psycho-socjalną dzieci, które straciły
bliskich i domy. UNICEF zapewni także
oﬁarom katastrofy dostęp do vpitnej wody
i urządzeń sanitarnych. Bardziej szczegółowa ocena sytuacji pozwoli zaplanować dalsze działania w obszarze zdrowia, edukacji
i wyżywienia.

Po niebieskiej
koszulce UNICEF
oraz imiennym
identyﬁ katorze
poznasz fundraisera
UNICEF
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Polska
Polacy pomogli dzieciom
w Sierra Leone
UNICEF Polska już po raz czwarty zaapelował o pomoc dla najmłodszych mieszkańców Sierra Leone. To jeden z najbiedniejszych krajów na świecie, gdzie co piąte
dziecko umiera przed swoimi 5 urodzinami.
Dzięki hojności polskich Darczyńców,
w tym tych najmłodszych ze szkół, udało
się pozyskać 1 377 415,83 PLN. Za zebrane środki UNICEF zakupi szczepionki przeciwko gruźlicy, polio i odrze oraz zapewni
ich bezpieczny transport oraz przechowywanie w odpowiedniej temperaturze.
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