
Nowości UNICEF Polska
Kraj

maj 2021

MOC PREZENTÓW UNICEF

Wszystkie szkoły i przedszkola zaprasza-
my do wyjątkowej akcji edukacyjnej „Moc 
Prezentów UNICEF”. W ramach projektu 
zachęcamy do zapoznania się z działaniami 
UNICEF na świecie i zrealizowania zajęć 
edukacyjnych związanych z pomocą huma-
nitarną. Udział w projekcie daje możliwość 
zaangażowania się w działania UNICEF Pol-
ska na rzecz dzieci. Wspólnie z nami odkry-
jecie, jaką moc ma pomaganie! 

Rejestracja do projektu trwa do 21 maja na stronie:

https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-edukacyjnymi/akcje-edukacyjne/moc-prezentow-unicef  

Wszystkie materiały, przygotowane na potrzeby projektu, możliwe są do wykorzystania zarówno w pracy tradycyjnej, jak 
i w edukacji zdalnej. Gorąco zapraszamy! 

Akcja edukacyjna „Moc Prezentów UNICEF” ma na celu przybliżenie „Prezentów bez Pudła” - programu UNICEF Polska, 
w ramach którego do mieszańców obszarów dotkniętych ubóstwem, konfl iktami zbrojnymi czy klęskami żywiołowymi 
trafi ają niezbędne produkty humanitarne. Wszystko to za sprawą darczyńców, którzy poprzez swoje wpłaty, zobowiązują 
organizację do dostarczenia wybranych przez siebie artykułów najbardziej potrzebującym dzieciom i ich rodzinom.

Polacy wspierają akcję już od 10 lat. Przez ten czas, dzięki naszemu zaangażowaniu, UNICEF dostarczył najbardziej po-
trzebującym dzieciom na świecie produkty o wartości ponad 4 mln złotych, ratując tysiące istnień.

Tegoroczna kampania promująca projekt odbywa się pod hasłem „Prezenty bez Pudła najlepiej prezentują się w użyciu!”. 
Swoim wizerunkiem pro bono popularyzuje ją Ambasador Dobrej Woli UNICEF, Robert Lewandowski.



Ponad 1/3 państw na świecie zgłasza problem w realizacji kampa-
nii rutynowych szczepień. Pomimo poprawy sytuacji w stosunku 
do tej z 2020 r., warunki są wciąż bardzo trudne. Według najnow-
szych danych, w 50 krajach wstrzymano 60 kampanii masowych 
szczepień, tym samym narażając życie około 228 milionów ludzi 
- głównie dzieci. Ponad połowa tych państw znajduje się w Afry-
ce, co wskazuje na utrzymujące się nierówności w dostępie do 
szczepień.

Pod koniec kwietnia 2021 r. WHO, UNICEF i Gavi zainaugurowały 
Agendę Szczepień 2030. Jej celem jest wsparcie kampanii ruty-
nowych szczepień po pandemii COVID-19 i wyznaczenie nowej 
globalnej strategii. 

Agenda koncentruje się na szczepieniach przyjmowanych zarów-
no w dzieciństwie, okresie dojrzewania, jaki i w wieku dorosłym. 
Jeśli zostanie w pełni wdrożona, może zapobiec ok. 50 milionom 
zgonów, głównie w krajach najuboższych.

Cele, które według Agendy Szczepień mają być osiągnięte do 
2030 r. obejmują:

zapewnienie 90% wyszczepialności dzieci i młodzieży 
(szczepienia na choroby takie jak błonica, tężec, krztusiec, 
odra, HPV i pneumokoki);

zmniejszenie o połowę liczby dzieci na świecie, które nie 
otrzymują żadnej szczepionki;

wprowadzenie szczepionek, które do tej pory nie były do-
stępne w wielu krajach, np. przeciwko COVID-19, rotawiru-
som czy wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).
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KONFLIKTY Z REPUBLICE ŚRODKOWOAFRYKAŃSKIEJ 

Według najnowszych szacunków, co najmniej 168 000 
dzieci zostało zmuszonych do opuszczenia swoich do-
mów przez eskalację przemocy, towarzyszącą wyborom 
powszechnym, które miały miejsce w grudniu ubiegłego 
roku w Republice Środkowoafrykańskiej.

Obecnie, z powodu braku bezpieczeństwa, wewnętrznie 
przesiedlonych jest 370 000 dzieci w całym kraju. Tak 
złej sytuacji nie było w tym kraju od 2014 roku. UNICEF 
ostrzega o rosnących zagrożeniach dla dzieci, w tym na-
rażeniu na przemoc, rekrutację do sił i grup zbrojnych, 
rosnące wskaźniki niedożywienia i ograniczony dostęp 
do podstawowych usług.

Pomocy humanitarnej w Republice Środkowoafry-
kańskiej potrzebuje 53% ludności, z czego połowę 
stanowią dzieci. 
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