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II CZĘŚĆ PRZEWODNIKA DLA KLUBU SZKÓŁ UNICEF 

Wśród materiałów do pobrania na 
Koncie Koordynatora znajduje się 
już II część Przewodnika dla Klubu 
Szkół UNICEF. Zawiera on propozycje 
aktywności zaplanowanych do końca 
roku szkolnego. W ciągu najbliższych 
miesięcy skupimy się na następujących 
tematach:

Życzymy Wam semestru pełnego 
ciekawych wyzwań! Mamy nadzieję, 
że skorzystacie z naszych propozycji 
i wspólnie spędzimy najbliższe miesiące!

Nawyki - te dobre, ale także złe - 
uzależnienia.
 
Wpływ zmian klimatycznych na 
bezpieczeństwo żywnościowe na 
świecie.
 
Aktywny styl życia - co to 
właściwie znaczy?
 
Migracje i uchodźctwo - czym 
się różnią te zjawiska, dlaczego 
ludzie opuszczają swoje domy?
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Polska
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IGA I PRZYJACIELE 

Polska

Do 24 stycznia można było wylicytować pamiątki od Igi 
Świątek – w tym m.in. jej stroje oraz buty, w których 
rozgrywała mecze podczas turniejów Australian Open, 
Roland Garros czy Wimbledonu. Zebrane środki zostały 
przekazane na pomoc dzieciom - uchodźcom z Ukrainy. 

Była to kontynuacja działań pomocowych zainicjowanych 
przez samą Igę Świątek. Z jej inicjatywy w lipcu 
2022 r. w Krakowie odbył się charytatywny turniej tenisowy 
„Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy”.  W czasie wydarzenia, 
można było zakupić okolicznościowe koszulki „Iga & Friends 
for Ukraine”. Zebrane środki wsparły dzieci i nastolatków 
dotkniętych wojną w Ukrainie. 

W odpowiedzi na liczne prośby kibiców wyprodukowana 
została dodatkowa pula limitowanych, charytatywnych 
koszulek. Ich zakup jest nadal możliwy na stronie Allegro: 
https://allegro.pl/charytatywni/stowarzyszenie-polski-
komitet-narodowy-unicef/cele/iga-swiatek-i-przyjaciele-dla-
ukrainy-2.

BEZPŁATNE WEBINARY Z PRAWNIKAMI

Dlaczego warto sporządzić testament? Jak zabezpieczyć 
najbliższych? Co to jest „sukcesja”? Na te i inne pytania, 
odpowiedzi udzielą prawnicy podczas specjalnych 
spotkań zorganizowanych przez UNICEF Polska w dniach 
29 i 30 marca. Wyjaśnią, na czym polega dziedziczenie 
ustawowe, jak można rozporządzić majątkiem w inny 
sposób, niż przewiduje ustawa. Na webinary można zapisać 
się na stronie: https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-programy/
ponadczasowi/webinar?fbclid=IwAR02TfUD83Pd6xT03
rXd4aVH-GjwfmdUDJTljt4z8qgq51_qWmOV6CJX5qQ. 
Zapraszamy!
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NAJPIERW WOJNA, TERAZ TRZĘSIENIE ZIEMI 

POWODZIE W PAKISTANIE

Świat

Silne trzęsienia ziemi o magnitudzie 7.8 i 7.5 w północnej 
Syrii i południowej Turcji zbierają śmiertelne żniwo. Zginęło 
już ponad 12 000 osób, ale wiemy, że ofiar będzie więcej. 
W najtrudniejszej sytuacji są dzieci w Syrii, które już teraz 
dotykają dramatyczne konsekwencje mroźnej zimy, braku 
prądu i kryzysu ekonomicznego. Od 2011 roku żyją w kraju 
pogrążonym w wojnie, nie znając innej rzeczywistości. 
Dla wielu z nich każdy dzień to walka o przetrwanie. Bez 
natychmiastowej reakcji wiele z tych dzieci straci szansę na 
przeżycie. Akcję można wesprzeć na stronie: https://unicef.
pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-syrii-trzesienie-ziemi.

We wrześniu jedna trzecia Pakistanu znalazła się pod 
wodą. Powódź zalała całe miejscowości, zniszczyła domy, 
szkoły, szpitale, drogi. Choć ulewne deszcze ustały, to 
wody powodziowe nadal zalewają ogromne obszary kraju. 
Zagrażają życiu i zdrowiu 4 milionów dzieci. Całe rodziny 
do dziś koczują w prowizorycznych namiotach. Wśród nich 
kilkuletnie dzieci i niemowlęta. UNICEF od pierwszych 
dni powodzi zapewniał czystą wodę, żywność, pomoc 
medyczną, środki higieny setkom tysięcy dzieci i rodzin. 

Jednak potrzeby nadal są ogromne. O tej porze roku 
temperatura w nocy spada do 2-3 stopni. 1,6 miliona dzieci 
cierpi z powodu ciężkiego ostrego niedożywienia. Osłabione 
głodem organizmy toczą nierówną walkę z zimnem, 
biegunką, malarią, ostrymi infekcjami dróg oddechowych, 
chorobami skóry. 

Więcej informacji o działaniach UNICEF znajduje się na 
stronie: https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/ratowanie-
zycia-dzieci/pomoc-dla-pakistanu.
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5 MILIONÓW UKRAIŃSKICH DZIECI MA UTRUDNIONY DOSTĘP DO EDUKACJI

Świat

Trwająca wojna w Ukrainie zakłóciła nauczanie ponad pięciu milionów dzieci, ostrzegł UNICEF, wzywając do zwiększenia 
międzynarodowego wsparcia, aby zapewnić najmłodszym stały dostęp do edukacji. 11 miesięcy wojny tylko potęgują 
wcześniej utracone dwa lata nauki z powodu pandemii COVID-19 i ponad 8 lat konfliktu we wschodniej Ukrainie.  

Nieustające ataki zbrojne, również na tereny zaludnione, sprawiły, że tysiące szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych 
zostało uszkodzonych lub zniszczonych. Jednocześnie wielu rodziców i opiekunów obawiając się o bezpieczeństwo swoich 
dzieci, niechętnie posyła je do szkoły.

W Ukrainie 1,9 miliona dzieci otrzymało dostęp do nauki online, kolejne 1,3 miliona korzysta z nauki w modelu hybrydowym. 
UNICEF współpracuje z rządem Ukrainy, aby pomóc dzieciom w powrocie do nauki – zarówno stacjonarnej, jeśli jest to 
bezpieczne, jak i zdalnej. Ostatnie ataki na infrastrukturę energetyczną spowodowały znaczące przerwy w dostawie prądu, 
co oznacza, że uczęszczanie na zajęcia online jest często olbrzymim wyzwaniem.

Więcej informacji na stronie: https://centrum-prasowe.unicef.pl/224350-po-11-miesiacach-wojny-w-ukrainie-az-5-milionow-
dzieci-ma-utrudniony-dostep-do-edukacji.
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