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W Sierra Leone na każde 1000 noworodków umie-
ra blisko 130. Umieralność dzieci do piątego roku 
życia wynosi prawie 22%. Dlaczego? Często z po-
wodu braku szczepionek ratujących życie. 

Od kilkunastu tygodni prowadzimy zbiórkę pienię-
dzy na szczepionki dla najmłodszych mieszkańców 
Sierra Leone. Wiemy, że to najlepsza metoda, aby 
walczyć z tak wysoką umieralnością wśród dzieci. 
Za zebrane fundusze zapewnimy dzieciom szcze-
pionki przeciwko odrze, polio i gruźlicy oraz zadba-
my o bezpieczny transport i przechowywanie tych 
szczepionek. Dzięki wsparciu od Darczyńców ta-
kich jak Ty, dotrzemy ze szczepieniami do najbar-
dziej odległych zakątków Sierra Leone.

Jak możesz pomóc dzieciom z Sierra Leone? 
Przekaż dzisiaj darowiznę i podaruj szcze-
pionkę jednemu z nich. Jesteśmy wdzięczni 
za każdą wpłatę, ponieważ koszty są napraw-
dę niewielkie – jedna szczepionka przeciwko 
odrze kosztuje 0,94 zł, przeciwko polio 0,71 zł, 
a przeciwko gruźlicy zaledwie 0,43 zł. To cena, 
za którą można uratować życie dziecka. 

Skorzystaj ze strony razemdladzieci.org 
i załóż własną zbiórkę na rzecz dzieci w Sier-
ra Leone. Wymyśl ambitne zadanie, którego 
realizacja zachęci Twoich znajomych, przy-
jaciół i rodzinę do przekazania darowizny na 
zbiórkę, którą prowadzisz. Dla Ciebie będzie 
to ogromną motywacją do wykonania zada-
nia, a dla dzieci w Sierra Leone pomocą ra-
tującą życie.

Oprócz przekazania darowizny, istnieje wiele 
innych możliwości włączenia się do akcji! Po-
niżej przedstawiamy 7 pomysłów jak pomóc! ©
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Darowizna i 7 pomysłów jak pomóc, 
jeśli nie możemy przekazać datku

ZAŁÓŻ WŁASNĄ 
ZBIÓRKĘ
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Ściągnij baner i umieść go na swo-
jej stronie internetowej lub blogu. 
Nie zapomnij wstawić linka do stro-
ny z wpłatami. Banery i linki znaj-
dziesz na stronie: http://unicef.pl/
Wlacz-sie/Pobierz-banner

Komentuj i udostępniaj nasze wpisy znajo-
mym. Pomóż nam w rozpowszechnianiu informa-
cji o akcji, aby jak najwięcej osób dowiedziało się 
o możliwości pomocy dzieciom w Sierra Leone. 
Odwiedzaj nasz profi l na Facebook’u i śledź wpi-
sy:  https://www.facebook.com/unicefpolska

Umieść wiadomość na swoim profi lu: UNICEF 
APELUJE O POMOC dla dzieci w Sierra Leone. 
Przekaż darowiznę i podaruj szczepionkę ratującą 
życie: http://unicef.pl/pomagam.

Zaprenumeruj nasz newsletter i jako pierwszy dowiedz się o najnowszych projektach UNICEF oraz 
jak skutecznie możesz włączyć się do akcji. 

Podziel się jednym z fi lmów, które mówią o naszej akcji 
pomocy! Linki do fi lmów:
Podaruj szczepionkę ratującą życie: 
http://youtu.be/fi TrXNtVprQ
Z polio i odrą można wygrać: 
http://youtu.be/_UuyiKyxF3M
Droga szczepionki w Sierra Leone: 
http://youtu.be/uO7hkekgLlM
Apel do polskich matek: 
http://youtu.be/_A-QTo2jD1E
Brak szczepień zabija dzieci w Sierra Leone: 
http://youtu.be/pksv7c4gNSo

Opisz naszą akcję na swojej stronie internetowej 
lub blogu. Najnowsze wiadomości o sytuacji w Sier-
ra Leone, historie dzieci, relacje pracowników oraz 
podsumowanie akcji znajdziesz na stronie akcji: 
http://unicef.pl/nmaction/akcja/mojemarzeniesz-
czepienie/63. Nie zapomnij o wstawieniu banera.

TAK! Twoje wsparcie ma dla nas 
ogromne znaczenie. Dziękujemy.


