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APEL O POMOC DLA DZIECI W ROGU AFRYKI

JAK ROZBUDZIĆ W DZIECKU MIŁOŚĆ DO CZYTANIA KSIĄŻEK? 

W Rogu Afryki co najmniej 10 mln dzieci cierpi z powodu najgorszej 
od 40 lat suszy. Jej przyczyną jest kryzys klimatyczny. Prawie dwa 
miliony dzieci w Etiopii, Kenii i Somalii wymagają pilnego leczenia 
niedożywienia. UNICEF prowadzi działania na rzecz pomocy 
dzieciom w tych krajach, ale liczba potrzeb cały czas rośnie.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią apelu dotyczącego 
wsparcia potrzebujących dzieci, skierowanego do środowiska 
międzynarodowego. Apel dostępny jest na stronie:
https://unicef.pl/chce-pomoc/podpisz-apel/apel-rogafryki.

Do akcji pomocowej UNICEF Polska na rzecz dzieci w Rogu 
Afryki włączyły się także polskie szkoły i przedszkola. Do projektu 
edukacyjno-pomocowego „Na ratunek dzieciom w Rogu Afryki” 
zgłosiło się ponad 430 placówek. Do połowy marca, w ramach 
projektu, zostaną zorganizowane w szkołach i przedszkolach 
zajęcia edukacyjne przybliżające sytuacje dzieci w regionie Rogu 
Afryki oraz charytatywne zbiórki, z których zebrane darowizny 
zostaną przekazane na działania pomocowe UNICEF.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, dlaczego pomoc UNICEF jest 
niezbędna w tym regionie, zapraszamy do obejrzenia krótkiego 
reportażu: https://youtu.be/Ta28M_32OCE.

Czytanie książek niesie ze sobą wiele korzyści, bez względu 
na wiek czytelnika. Warto jednak zacząć przygodę z czytaniem 
jak najwcześniej. Dla najmłodszych, którzy nie posiedli jeszcze 
umiejętności samodzielnego obcowania z książką, doskonałą 
okazją do poznawania literatury jest wspólne czytanie z opiekunem. 
Im częściej praktykowane są takie czytelnicze rytuały, tym szybciej 
młody człowiek zacznie traktować tę czynność jako atrakcyjną 
i wartościową formę spędzania wolnego czasu. Zachęcamy do 
zapoznania się z kilkoma wskazówkami dla rodziców, jak rozbudzić 
w dziecku miłość do czytania. Znajdują się one na podstronie 
unicef.pl dedykowanej rodzicom:
https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-rodzicow/jak-rozbudzic-
w-dziecku-milosc-do-czytania
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HAPPY NEW YEAR, WORLD 

Polska

W ostatnich dniach 2022 roku premierę miał nowy singiel 
wokalistki Ady Kućmjerz pt. „Happy New Year, World”. Utwór 
powstał w ramach projektu „Artyści mają moc”. UNICEF Polska 
objął  go Patronatem Honorowym. Jego celem jest promocja 
i wsparcie akcji pomocowej UNICEF Polska na rzecz pomocy 
dzieciom w strefach konfliktów.

Utwór dostępny jest na kanale Youtube:
https://youtu.be/udjbNK0peDU.
Zachęcamy do odsłuchania. 
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7 MLN DZIECI W UKRAINIE NIE MA STAŁEGO DOSTĘPU 

DO ELEKTRYCZNOŚCI, OGRZEWANIA I WODY

RAŻĄCE NARUSZENIE FUNDAMENTALNYCH PRAW CZŁOWIEKA W AFGANISTANIE

Świat

Powtarzające się ataki na kluczowe elementy infrastruktury 
w Ukrainie sprawiły, że niemal żadne dziecko w tym kraju nie ma 
stałego dostępu do elektryczności, ogrzewania i wody.

Bez prądu dzieci nie tylko stają w obliczu ekstremalnego chłodu 
– temperatury w zimie spadają do poniżej -20°C, ale również nie są 
w stanie korzystać z zajęć online. Dla dzieci są one jedyną szansą 
na kontynowanie edukacji, gdyż wiele szkół zostało zniszczonych 
lub uszkodzonych. Placówki medyczne nie są w stanie zapewniać 
kluczowych usług, a źle funkcjonujący system doprowadzania 
wody podnosi już i tak ekstremalnie wysokie ryzyko wystąpienia 
zapalenia płuc, grypy sezonowej, COVID-19 i chorób przenoszone 
drogą wodną.

Wzmożone ataki, które miały miejsce w październiku, zniszczyły 
infrastrukturę odpowiedzialną za 40% produkcji prądu w Ukrainie. 
Naraziły rodziny na surowe warunki zimowe, wpłynęły na ich 
źródła utrzymania i zwiększyły prawdopodobieństwo dodatkowych 
migracji ludności.

UNICEF Polska cały czas prowadzi zbiórkę na rzecz pomocy 
dzieciom w Ukrainie. Więcej informacji o akcji pomocowej znajduje 
się na stronie: https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-
dla-ukrainy.

W odstępie zaledwie kilku dni talibskie władze najpierw odebrały 
młodym kobietom prawo do edukacji wyższej, a potem zakazały 
pracy wszystkim kobietom zatrudnionym w organizacjach 
pozarządowych w Afganistanie. Ograniczenie te są „rażącym 
naruszeniem fundamentalnych praw człowieka”. Dyrektor Generalna 
UNICEF wydała oświadczenie w związku z tymi wydarzeniami. 
Treść jest dostępna na stronie: https://centrum-prasowe.unicef.
pl/221261-razace-naruszenie-fundamentalnych-praw-czlowieka-w-
afganistanie.

Sytuacja humanitarna w Afganistanie uległa znacznemu 
pogorszeniu wraz z trudnymi wydarzeniami politycznymi 
i społeczno-gospodarczymi. Po przejęciu władzy przez Talibów 
problemy jeszcze się pogłębiły. Obecnie w Afganistanie 24,4 mln 
ludzi, w tym 12,9 mln dzieci, wymaga pomocy humanitarnej. Stale 
odnotowuje się zachorowania na odrę, biegunkę, gorączkę denga 
i COVID-19. Ponad 8 mln ludzi znajduje się w kryzysie żywnościowym, 
a niedożywienie powoduje 45% zgonów wśród dzieci w kraju.
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