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NOWY PRZEWODNIK DLA KLUBU SZKÓŁ UNICEF
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Zapraszamy do pobrania nowego Przewodnika dla Klubu
Szkół UNICEF z harmonogramem działań na rozpoczynający się semestr szkolny! Przygotowaliśmy propozycje
ciekawych aktywności, które będziecie mogli realizować
w dowolny, wygodny dla Was sposób. Nasze pomysły
sprawdzą się zarówno w tradycyjnej edukacji szkolnej jak
i w pracy zdalnej - jeśli zaistniałaby taka potrzeba lub jeśli wspólnie uznacie, że część działań będzie łatwiej tak
zorganizować. Lekcje wyciągnięte z doświadczeń czasu
pandemii, reagowanie na przemoc w Internecie, prawa
dziecka i zdrowie psychiczne – to tematy, na których skupimy się w najbliższych miesiącach. Bądźcie z nami!

PROJEKT TO(DZIAŁA)MY!

RAPORT UNICEF POLSKA ZA ROK 2019

Już we wrześniu rusza nowy, innowacyjny projekt edukacyjno-społeczny TO(działa)MY! Jego celem jest rozbudzenie u młodych chęci do zmian i podejmowania inicjatyw uczniowskich, w ramach projektów społecznych.
Jeśli działacie na rzecz szkolnej lub lokalnej społeczności,
macie głowy pełne pomysłów i chcecie realizować ciekawe inicjatywy, ten program jest dla Was! Pokażcie nam,
co robicie. Zaangażujcie się i postarajcie się o dofinansowanie na realizację Waszego wyjątkowego pomysłu.
Tak! W ramach akcji TO(działa)MY! możecie zyskać
fundusze na realizację Waszego projektu społecznego. UNICEF Polska i Fundacja Santander Bank Polska jednoczą siły, tworząc przestrzeń dla uczniów na realizację
wyjątkowego projektu. Nie może Was w nim zabraknąć!
Rejestracja do projektu trwa od 1 do 25 września 2020 r.
Więcej informacji o projekcie znajdziecie na stronie akcji
edukacyjnych UNICEF.

Ukazał się już Raport Roczny UNICEF Polska podsumowujący działania organizacji prowadzone w 2019 roku.
Przypomina o obchodach 30-lecia uchwalenia Konwencji
o prawach dziecka. Zwraca uwagę na działania Darczyńców, przekazujących środki na pomoc dzieciom w Syrii
czy Jemenie, krajach objętych działaniami zbrojnymi.
Opisuje działania UNICEF na rzecz walki z niedożywieniem w krajach takich jak Niger czy Sudan Południowy.
W raporcie znajdziecie także podsumowanie działań edukacyjnych realizowanych przez UNICEF Polska. W trosce
o środowisko naturalne, przygotowaliśmy w tym roku
interaktywną wersję raportu on-line. Zachęcamy Was,
aby nie drukować raportu. W zamian możecie zapoznać
się z podsumowaniem działań UNICEF na platformie
https://raportunicef.pl Ten i poprzednie raporty Roczne
UNICEF Polska możecie też pobrać w wersji PDF ze strony https://www.unicef.pl/O-nas/Raporty.
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UNICEF NIESIE POMOC W BEJRUCIE
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4 sierpnia na terenie portu
w Bejrucie – stolicy Libanu
- doszło do eksplozji, na skutek której został zniszczony
zarówno port jak i wiele budynków w mieście. Co najmniej 6 tys. osób zostało rannych, a ponad 100 tys. dzieci
straciło swoje domy. UNICEF
jest na miejscu i udziela niezbędnej pomocy – dostarczając wodę, artykuły sanitarne
i higieniczne, współpracując
z młodymi wolontariuszami
niosącymi pomoc. Wspiera
także psychologicznie i finansowo rodziny z dziećmi, które
ucierpiały z powodu eksplozji.

W Ameryce Środkowej i na Karaibach ponad 70 milionów dzieci jest bezpośrednio lub pośrednio dotkniętych
pandemią koronawirusa. UNICEF ostrzega, że wiele rodzin mieszkających na obszarach przybrzeżnych może
stanąć w obliczu dodatkowego zagrożenia w postaci
katastrofalnych huraganów, nawiedzających ten region.
Konieczność przesiedleń na skutek zniszczeń, uszkodzenia infrastruktury, przerwy w dostawach prądu czy wody,
spowodowanych przez burze, mogą narazić dzieci i ich
rodziny na zwiększone ryzyko zakażenia koronawirusem.
UNICEF współpracuje z lokalnymi służbami nad opracowaniem planów kryzysowych i zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom regionu.
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ONE LOVE
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ZAGROŻENIE HURAGANAMI NA
KARAIBACH I TERENACH AMERYKI
ŚRODKOWEJ

UNICEF nawiązał współpracę z rodziną Boba Marleya,
Tuff Gong International i Amplified Music. Wspólnie
stworzyliśmy „cover” wyjątkowej, łączącej ludzi piosenki
„One love”. „One love” to utwór Boba Marleya sprzed
40 lat opowiadający o jedności, pokoju i miłości w czasach, gdy świat mierzył się z wieloma wyzwaniami. Przesłanie tej piosenki pozostaje aktualne i potrzebne dzisiaj
- w czasach, w których cały świat boryka się z kryzysem
związanym z pandemią koronawirusa COVID-19.
Partnerem kampanii UNICEF - One love jest firma Pandora, która przekazała milion dolarów amerykańskich na
walkę z pandemią. Zebrane w ramach akcji środki zostaną
przekazane na działania związane z ochroną życia i zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom. Piosenki możecie posłuchać na stronie: https://youtu.be/wXLumLvHWfA.

