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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA Z UNICEF – POMOC DLA JEMENU 

PODRÓŻE Z UNILUDKIEM

„Podróże z Uniludkiem” to nowa inicjatywa UNICEF Polska, mająca na 
celu przybliżenie dzieciom ciekawych miejsc i obyczajów społeczności 
na świecie. To wyjątkowy projekt skierowany do rodziców. Jego celem 
jest umożliwienie rodzicom, aby wspólnie ze swoimi dziećmi pozna-
wali, jak wygląda życie dzieci w innych krajach, m.in. w jakich domach 
mieszkają, jaka przyroda ich otacza, jak się bawią. Wszystkie osoby za-
interesowane „Podróżami z UNILudkiem” zapraszamy do wypełnienia 
krótkiego formularza na stronie unicef.pl/co-robimy/podroze-z-unilud-
kiem. W ramach projektu wszyscy rodzice, regularnie co miesiąc, będą 
otrzymywać na swój adres mailowy reportaż w formie opowiadania dla 
dzieci, uzupełniony pięknymi zdjęciami, na których dzieci będą mogły 
poszukać  UNILudka. Kto wie, może uda im się go wypatrzeć? Na ko-
niec zabawy zaproponujemy dzieciom udział w konkursie.

Zapraszamy!

Do tegorocznej akcji Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 
włączyło się ponad 930 przedszkoli i szkół z całej Polski. W ramach 
obchodów tego dnia zaprosiliśmy wszystkie placówki do świętowania 
wspólnie z UNICEF w formie realizacji zajęć o prawach dziecka oraz 
podjęcia zaproponowanych aktywności związanych z akcją pomocową 
na rzecz dzieci w Jemenie. Wśród materiałów do wykorzystania przy-
gotowaliśmy prezentację w formie fi lmu o Jemenie, quiz o prawach 
dziecka i działaniach UNICEF oraz aktywność dla najmłodszych, pole-
gającą na tworzeniu prac plastycznych, ilustrujących wyobrażenia o lep-
szym świecie dla dzieci w Jemenie. W mediach społecznościowych 
i na stronach internetowych placówek udostępniane są prace uczniów 
i opisy podejmowanych przez nich działań. zachęcające do wsparcia ak-
cji UNICEF w Jemenie. Mamy nadzieję, że dzięki Waszemu zaangażo-
waniu informacje o potrzebach dzieci w Jemenie dotrze jak najszersze-
go grona odbiorców. Dziękujemy wszystkim Nauczycielom, Dzieciom 
i Rodzicom, którzy włączyli się w celebrowanie Międzynarodowego 
Dnia Praw Dziecka z UNICEF. Jesteśmy wdzięczni za każdą przekazaną 
darowiznę na rzecz pomocy dzieciom w Jemenie! Formularz Raportu 
podsumowujący akcję dostępny będzie od 2 do 31 stycznia na koncie 
Koordynatora.

Więcej informacji o akcji pomocowej UNICEF w Jemenie znajduje się 
na stronie: unicef.pl/jemen.

Wszystkim Nauczycielom, Rodzicom oraz Dzieciom życzymy spokojnych i zdro-
wych świąt Bożego Narodzenia! Rok 2020 był bez wątpienia wyjątkowy dla nas 
wszystkich. Nadal mierzymy się z wyzwaniami, które przed nami stawia, zarówno 
w Polsce, jak i na świecie – niosąc pomoc w miejscach, w których jeszcze przed 
epidemią sytuacja była niezwykle trudna. Mamy nadzieję, że rok 2021 będzie lep-
szy dla każdego z nas. Życzymy Wam dużo zdrowia i radości.

Dziękujemy, że jesteście z nami. 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 
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Według najnowszego raportu UNICEF, co dziewiąte zakażenie CO-
VID-19 dotyczy dziecka lub nastolatka. UNICEF ostrzega, że pandemia 
koronawirusa może mieć tragiczny, długofalowy wpływ na życie dzieci.  
UNICEF opublikował raport „Averting a Lost COVID Generation”, 
w którym przedstawia tragiczne i ciągle rosnące negatywne skut-
ki pandemii na życie najmłodszych. Chociaż przebieg infekcji CO-
VID-19 u dzieci jest najczęściej łagodny, to liczba zakażeń wśród naj-
młodszych rośnie, a długoterminowe konsekwencje pandemii na 
edukację, zdrowie i warunki życia dzieci mogą być druzgoczące 
i zagrażać całemu pokoleniu. Aby skutecznie walczyć z kryzysem wy-
wołanym pandemią COVID-19, UNICEF apeluje do rządów państw o:

Zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do edukacji,
w tym wyeliminowanie nierówności w dostępie do edukacji 
zdalnej.

Zagwarantowanie dostępu do opieki medycznej, wsparcia 
żywnościowego i szczepień dla każdego dziecka.

Wsparcie i ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz 
walkę z wykorzystaniem, przemocą i zaniedbaniem najmłodszych.

Zwiększenie dostępu do czystej wody pitnej i sanitariatów oraz 
ochronę środowiska i walkę ze zmianami klimatu.

Zahamowanie rosnącej skali ubóstwa dzieci.

Podwojenie wysiłków na rzecz ochrony i wsparcia dzieci oraz 
rodzin dotkniętych przesiedleniami oraz żyjących na obszarach 
konfl iktów zbrojnych i katastrof naturalnych.
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PANDEMIA COVID-19 ZAGRAŻA PRZYSZŁOŚCI CAŁEGO POKOLENIA
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WZROST ZACHOROWAŃ NA ODRĘ

W 2019 r. na całym świecie odnotowano 869 770 przypadków odry. 
To najwyższa liczba od 23 lat. Według Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) i Amerykańskich Centrów ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 
(CDC) w 2019 r. liczba zgonów na skutek odry wzrosła o połowę 
w porównaniu do roku 2016 i wyniosła 207 500.

W latach 2010-2016 liczba przypadków odry stopniowo zmniejszała się 
i w 2016 r. była najniższą odnotowaną w historii pomiarów. Niestety 
od trzech lat liczba ta stale rośnie. Eksperci wskazują, że przyczyną 
obecnej sytuacji jest opóźnienie w szczepieniu dzieci dwiema dawka-
mi szczepionki (MCV1 i MCV2). 

Epidemie odry zdarzają się, gdy ludzie, którzy nie są chronieni przed 
wirusem zakażają się i rozprzestrzeniają chorobę w społecznościach 
nieuodpornionych. Odsetek osób zaszczepionych dwiema dawkami 
szczepionki musi wynosić co najmniej 95%, aby ochronić daną spo-
łeczność przed epidemią odry.
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