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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA Z UNICEF 2022

WSPARCIE UNICEF DLA DZIECI UKRAIŃSKICH W POLSCE

Do świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka 
z UNICEF włączyło się ponad 2400 szkół i przedszkoli z całej 
Polski. We wszystkich placówkach, które zgłosiły się do akcji, 
odbyły się zajęcia edukacyjne poświęcone tematyce praw dziecka. 
Przedszkolaki i uczniowie podejmowali się również różnych 
aktywności z okazji 33. rocznicy uchwalenia Konwencji o 
prawach dziecka. W wielu miastach zorganizowano niebieskie 
marsze w geście solidarności z dziećmi, których prawa nie są 
przestrzegane. Wszystkie szkoły i przedszkola zachęcaliśmy do 
udostępnienia w mediach społecznościowych zdjęć z organizo-
wanych przez nich wydarzeń i oznaczenie ich hashtagiem 
#WorldChilldrensDay oraz #UNICEFPoland. Dzięki temu 
możecie samodzielnie wyszukać relacje z wydarzeń i sprawdzić, 
jak świętowały! Dziękujemy wszystkim zaangażowanym!

Na skutek wybuchu wojny w Ukrainie zostało powołane do życia 
Biuro Reagowania Kryzysowego UNICEF w Polsce. Powstało 
ono w marcu tego roku w celu wspierania rodzin uciekających 
z terenów objętych wojną. Biuro współpracuje z władzami 
krajowymi i gminnymi, a także z lokalnymi organizacjami, aby 
zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, naukę i opiekę medyczną. 
Wspiera wszystkie dzieci w dostępie do edukacji formalnej 
i nieformalnej. Pomoc w zakresie zdrowia psychicznego 
otrzymało już 585 000 dzieci, nastolatków i opiekunów. 
W okresie wakacyjnym ponad 150 tys. nastolatków z Ukrainy 
i Polski skorzystało z letnich obozów, które obejmowały edukację, 
zabawę, wsparcie zdrowia psychicznego, naukę umiejętności 
życiowych oraz lekcje języka polskiego.

Więcej informacji na stronie:
https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/news/
sprawozdanie-z-postepu-dzialan-interwencyjnych-biura-
unicef-ds.-reagowania-kryzysowego-w-polsce 
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ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Wszystkim Nauczycielom, Rodzicom oraz Dzieciom 
życzymy spokojnych i zdrowych świąt Bożego 
Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku! 

Mamy nadzieję, że będzie on pełen radości i wspólnie 
zrobimy wiele dobrego! Dziękujemy, że jesteście z nami!

Pod koniec stycznia na koncie Koordynatora 
udostępnimy kolejną część 

Przewodnika dla członków Klubu Szkół UNICEF. 
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SZCZYT KLIMATYCZNY W EGIPCIE

TRZĘSIENIE ZIEMI NA JAWIE W INDONEZJI

UNICEF REAGUJE NA SYTUACJĘ DZIECI W IRANIE

Świat

W listopadzie w Egipcie odbył się 27. szczyt klimatyczny tzw. 
COP27. To międzynarodowa konferencja klimatyczna ONZ, 
w której uczestniczyło 45 tys. delegatów z 196 krajów. 
W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele UNICEF oraz 
młodzież, które miała szansę nie tylko wypowiedzieć się, ale 
również uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach. 

UNICEF podkreśla, że kryzys klimatyczny to kryzys praw dziecka, 
ponieważ zmiany klimatyczne wpływają na życie każdego dziecka na 
Ziemi. Od historycznych fal upałów w Europie, bezprecedensowej 
suszy w Rogu Afryki, śmiercionośnych pożarów w Stanach 
Zjednoczonych, po druzgocącą powódź w Pakistanie. Dzieci są 
najmniej odpowiedzialne za spowodowanie zmian klimatycznych, 
ale to one są najbardziej narażone na zmiany wywołane przez 
ten kryzys: ekstremalne zjawiska pogodowe, zanieczyszczenia 
środowiska oraz choroby. 

UNICEF wspiera rząd Indonezji w dotarciu do dzieci i rodzin 
dotkniętych skutkami trzęsienia ziemi w mieście Cianjur 
w Jawie Zachodniej w Indonezji, które miało miejsce w listopadzie. 
W wyniku trzęsienia ziemi zginęło 100 dzieci poniżej 5. roku życia, 
co stanowi 37% wszystkich ofiar (272). Z raportu wynika, że 
2 046 osób odniosło obrażenia, 39 osób zaginęło, a 62 882 zostało 
przesiedlonych.

Potrzeby humanitarne na terenach dotkniętych przez trzęsienie 
ziemi będą rosły z uwagi na wciąż trwające akcje ratownicze, które 
ujawniają prawdziwą skalę zniszczeń. Dzieci i rodziny potrzebują 
schronienia, czystej wody, opieki medycznej i ochrony. UNICEF jest 
na miejscu i dostarcza natychmiastową pomoc. 

UNICEF potępia wszystkie formy przemocy wobec dzieci i wzywa do zakończenia wszelkich naruszeń ich praw. Według 
szacunków, podczas niepokojów społecznych w Iranie życie straciło 50 dzieci, a znacznie więcej zostało rannych.

Od chwili, w której pierwsze dziecko stało się ofiarą reakcji na protesty społeczne, UNICEF bezpośrednio komunikuje swoje 
zastrzeżenia irańskim władzom.

Islamska Republika Iranu jest sygnatariuszem Konwencji o prawach dziecka. Ma obowiązek szanować, chronić i przestrzegać 
praw dzieci do życia, wolności przekonań i pokojowych zgromadzeń.

Więcej informacji na stronie: https://centrum-prasowe.unicef.pl/217625-unicef-wzywa-do-ochrony-dzieci-przed-
wszelkimi-formami-przemocy-w-zwiazku-z-niepokojami-spolecznymi-w-iranie
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