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RAPORT „NASZA EUROPA. NASZE PRAWA. NASZA PRZYSZŁOŚĆ”

1% DLA UNICEF

Przypominamy o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz UNICEF. Dzięki 
wsparciu z 1% organizacja zapewnia dzieciom ratującą życie pomoc, dostęp do 
czystej wody, żywności, leków, edukacji czy szczepień. UNICEF w ciągu 72 go-
dzin jest w stanie dotrzeć do dowolnego miejsca na ziemi. Organizacja działa też 
na rzecz przestrzegania praw dziecka. Ze środków zebranych z 1% może m.in. na 
bieżąco monitorować przestrzeganie praw dziecka w Polsce i na świecie. UNICEF 
cieszy się bardzo wysokim zaufaniem społecznym, a jego działalność dobroczyn-
na jest oceniana pozytywnie przez 92% Polaków. 

UNICEF globalnie przekazuje 90% z każdej darowizny bezpośrednio na pomoc 
dzieciom. Dzięki wsparciu z 1 procenta organizacja będzie mogła kontynuować 
swoje działania na całym świecie. 

Podatnicy mogą skorzystać z formularza wypełnionego dla nich przez Urząd Skar-
bowy. Automatycznie w formularzu PIT zostanie wskazana organizacja, której 
przekazany został 1% podatku w poprzednim roku. Jednak podatnicy mają moż-
liwość zmiany i zdecydowania, na jaką organizację pożytku publicznego przekażą 
swój 1 procent. 

Więcej informacji znajduje się na stronie na stronie:
www.unicef.pl/1procent.

Opinie dzieci i młodzieży mogą wkrótce odegrać większą rolę 
w kształtowaniu polityki na rzecz najmłodszych. Grupa pięciu 
organizacji zajmujących się prawami dziecka, przeprowadziła 
badanie online i konsultacje z dziećmi, które stały się podstawą 
do opracowania raportu „Nasza Europa. Nasze prawa. Nasza 
przyszłość”. Głosy dzieci pomogą w tworzeniu Strategii UE na 
rzecz Praw Dziecka i Gwarancji dla Dzieci. Badanie zostało za-
inicjowane przez Komisję Europejską, a odbywało się w ścisłej 
współpracy z największymi organizacjami zajmującymi się pra-
wami dziecka: ChildFund Alliance, Eurochild, Save The Children, 
UNICEF i World Vision. 

Raport „Nasza Europa. Nasze prawa. Nasza przyszłość” opie-
ra się na konsultacjach przeprowadzonych z młodymi ludźmi 
w wieku od 11 do 17 lat, z Europy i spoza niej. Z konsultacji, 
w których wzięło udział ponad 10 000 respondentów, wynika 
że pandemia COVID-19 wywołała stres i niepewność u dzieci
i młodych ludzi. Więcej informacji o raporcie i wynikach konsul-
tacji znajdziecie na stronie:
https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/dzieci-mo-
wia-o-swoich-prawach-i-przyszlosci 

Do udziału w konsultacjach zostali zaproszeni uczniowie z placó-
wek należących do Klubu Szkół UNICEF. Dziękujemy wszystkim 
młodym osobom za zaangażowanie! 



Zamknięcie szkół ma katastrofalny wpływ 
na naukę i dobrobyt dzieci. Najmłodsi, któ-
rzy najbardziej potrzebują pomocy oraz dzie-
ci, które nie mają dostępu do nauki zdalnej, 
mogą nigdy nie wrócić do szkoły. Rośnie ryzy-
ko pracy dzieci i wczesnych małżeństw. We-
dług najnowszych danych UNESCO, ponad
888 mln dzieci na całym świecie nadal bory-
ka się z przerwami w edukacji z powodu cał-
kowitego lub częściowego zamknięcia szkół.

Większość uczniów na całym świecie traktu-
je szkołę jako miejsce, w którym mogą spę-
dzić czas z rówieśnikami, znaleźć wsparcie, 
mieć dostęp do usług zdrowotnych i szcze-
pień oraz pożywnych posiłków. Im dłużej 
szkoły są zamknięte, tym dłużej dzieci nie 
mogą w pełni korzystać z ich infrastruktury.

W celu zwrócenia uwagi na sytuację edu-
kacyjną, UNICEF zaprezentował „Pande-
miczną klasę”, składającą się ze 168 pustych 
ławek. Każda z nich symbolizuje milion 
dzieci mieszkających w krajach, w których 
szkoły zostały prawie całkowicie zamknięte.

168 MLN DZIECI NA ŚWIECIE OD NIEMAL ROKU ANI RAZU NIE POSZŁO DO SZKOŁY
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PIERWSZE DAWKI SZCZEPIONKI PRZECIW COVID-19 W RAMACH INICJATYWY COVAX 
PODANE W AFRYCE

Wraz z przyspieszeniem globalnego rozpowszechniania 
szczepionek przeciw COVID-19 w ramach inicjatywy 
COVAX, w Ghanie i w Wybrzeżu Kości Słoniowej rozpo-
częły się pierwsze kampanie szczepień przeciw korona-
wirusowi. W ostatnim tygodniu lutego do obu krajów 
trafi ło odpowiednio 600 tysięcy  i 504 tysiące dawek 
szczepionki AstraZeneca.

Dostawy szczepionek do Ghany i na Wybrzeże Kości 
Słoniowej oznaczają początek największego, najszyb-
szego i najbardziej złożonego globalnego procesu 
dystrybucji szczepionek w historii. Łącznie, w ramach 
inicjatywy COVAX, w planach jest rozdystrybuowanie 
co najmniej 2 miliardów dawek szczepionek przeciwko 
COVID-19 do końca 2021 r. W tym, co najmniej 1,3 mi-
liarda szczepionek wśród 92 gospodarek o niskich lub 
średnich dochodach.
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