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„Przystań w sieci” to nowy ogólnopolski program edu-
kacyjny, dedykowany rozwojowi kompetencji nauczycieli 
i uczniów w zakresie świadomego oraz bezpiecznego 
korzystania z mediów społecznościowych i internetu. 
Projekt powstał z inicjatywy Facebooka, Państwowego 
Instytutu Badawczego NASK oraz UNICEF Polska. 

PRZYSTAŃ W SIECI - NOWY PROJEKT EDUKACYJNY

RUSZYŁ KONKURS GRANTOWY
W RAMACH PROJEKTU TO(DZIAŁA)MY!

Od 2 listopada wszystkie placówki biorące udział w pro-
jekcie „TO(działa)MY!” mają możliwość aplikacji o grant 
Fundacji Santander Bank Polska na realizację uczniow-
skiego projektu społecznego w jednym z trzech obszarów 
tematycznych: ekologii i ochrony środowiska, zdrowia 
i sportu, edukacji i kultury. Z uwagi na aktualną sytuację 
epidemiczną, podjęliśmy decyzję o zmianie harmono-
gramu i wydłużeniu terminów realizacji poszczególnych 
etapów projektu. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja 
jest wyjątkowa, dlatego wydłużyliśmy czas na składanie 
wniosków do 15 stycznia!  Nowy harmonogram dostęp-
ny jest na stronie projektu: https://unicef.pl/wspolpraca/
wspolpraca-z-placowkami-edukacyjnymi/akcje-edukacyj-
ne/to-dziala-my

Życzymy powodzenia wszystkim szkołom startującym 
w konkursie!

Projekt skierowany jest do nauczycieli, psychologów, pe-
dagogów, bibliotekarzy, którzy pracują z młodzieżą w wieku 
od 13 r. ż. i poszukują informacji oraz rozwiązań dotyczą-
cych odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony 
własnego wizerunku w sieci oraz krytycznego podejścia 
do treści zamieszczanych w sieci.

Każdy nauczyciel zarejestrowany do projektu uzyska do-
stęp do bezpłatnego narzędzia – platformy e-learningo-
wej przystanwsieci.pl, stworzonej specjalnie dla uczniów 
i nauczycieli! Znajdują się na niej kursy e-learningowe 
opracowane przez ekspertów, zajmujących się edukacją 
w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w interne-
cie. Projekt stanowi także doskonałe rozwiązanie dydak-
tyczne, odpowiadające na potrzeby edukacji prowadzonej 
w tradycyjny sposób, jak i w formie zdalnej.

Szczegółowe informacje o projekcie i formularz rejestra-
cyjny znajdują się na stronie projektu:
www.przystanwsieci.pl

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw 
Dziecka. Jak co roku, zapraszamy wszystkie placówki 
edukacyjne do świętowania tego dnia wspólnie z UNICEF. 
Zachęcamy do wykorzystania ciekawych materiałów 
edukacyjnych związanych z prawami dziecka, przygoto-
wanych zarówno dla najmłodszych dzieci, jak i tych star-
szych. Wejdźcie na stronę https://unicef.pl/wspolpraca/
wspolpraca-z-placowkami-edukacyjnymi/materialy-edu-
kacyjne i skorzystajcie z naszych pomysłów. 

W tym roku Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka przypa-
da w wyjątkowym czasie, trudnym dla nas wszystkich, ale 
trudnym szczególnie dla mieszkańców regionów wymaga-
jących pomocy jeszcze przed pandemią. Jednym z takich 
miejsc jest Jemen - kraj, w którym od 5 lat trwa wojna. 
Sytuacja w Jemenie uznana została za największy kryzys 
humanitarny XXI wieku. Sprawdźcie, jak możecie się zaan-
gażować na rzecz promowania praw dzieci i jak każdy z  Was 
może przyczynić się do poprawy życia dzieci w Jemenie.

Szczegółowe informacje o akcji znajdziecie na stronie akcji 
edukacyjnych UNICEF Polska. Znajdziecie tam również fi lm, 
skierowany do Nauczycieli, Rodziców oraz Uczniów, w któ-
rym Maciej Orłoś zachęca do zaangażowania się do akcji.

ZBLIŻA SIĘ MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ PRAW DZIECKA Z UNICEF 2020



Szacuje się, że 1 na 6 dzieci jeszcze przed pandemią 
żyło w skrajnym ubóstwie. To 356 mln dzieci na całym 
świecie. 2/3 z nich mieszka w Afryce Subsaharyjskiej, 
a 1/5 w Azji Południowej. Teraz, sytuacja najmłodszych 
może się znacznie pogorszyć z powodu pandemii.

Analiza UNICEF i Banku Światowego „Global Estimate 
of Children in Monetary Poverty: An Update” wskazuje, 
że w latach 2013-2017 liczba dzieci żyjących w skrajnym 
ubóstwie zmniejszyła się o 29 mln. Jednak organizacje 
ostrzegają, że wszelkie postępy poczynione w ostatnich 
latach są zbyt wolne i nierównomiernie rozłożone. Osią-
gnięcia ostatnich lat są zagrożone ze względu na negatyw-
ne skutki gospodarcze wywołane pandemią COVID-19.

Chociaż dzieci to około 1/3 światowej populacji, sta-
nowią połowę wszystkich osób żyjących w skraj-
nym ubóstwie. Dzieci są ponad dwa razy bardziej 
narażone na skrajne ubóstwo niż dorośli. Najgor-
sza sytuacja jest wśród najmłodszych – prawie 
20% wszystkich dzieci poniżej 5. roku życia w krajach 
rozwijających się, żyje w skrajnie ubogich warunkach.

1 NA 6 DZIECI ŻYJE W SKRAJNYM UBÓSTWIE
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WALKA Z POLIO

Dzięki wysiłkom podjętym na całym świecie na rzecz 
eliminacji polio, liczba przypadków choroby wśród dzieci 
zmniejszyła się o 99,9% w ciągu ostatnich 30 lat. Wirus 
dzikiego polio nadal rozprzestrzenia się i wpływa na zdro-
wie coraz większej liczby dzieci w Pakistanie i Afganista-
nie. Ponadto rzadka postać wirusa polio występująca 
w niedostatecznie zaszczepionych społecznościach, 
w których występują złe warunki sanitarne, nadal pro-
wadzi do paraliżu u dzieci w niektórych częściach Azji, 
Bliskiego Wschodu i Afryki. Trwająca pandemia COVID-19 
przerwała kampanie szczepień i jeszcze bardziej zwięk-
szyła rozprzestrzenianie się wirusa polio wśród dzieci.

Dzięki wysiłkom podjętym na całym świecie na rzecz 
eliminacji polio, liczba przypadków choroby wśród dzie-
ci zmniejszyła się o 99,9% w ciągu ostatnich 30 lat. 
UNICEF kupuje i dostarcza szczepionki dla niemal połowy 
dzieci na świecie. UNICEF Polska od wielu lat realizuje 
program „Prezenty bez Pudła”, w którym można zakupić 
szczepionkę przeciw polio, dostarczaną następnie przez 
UNICEF do najbardziej potrzebujących dzieci na świecie.
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