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REJESTRACJA DO PROJEKTU EDUKACYJNEGO TO(DZIAŁA)MY! ZAKOŃCZONA
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Ponad 730 szkół podstawowych i ponadpodstawowych
zgłosiło się do udziału w projekcie edukacyjnym TO(działa)MY!, realizowanym przez UNICEF Polska i Fundację
Santander Bank Polska. Teraz uczniowie, pod okiem nauczycieli, będą pracować nad przygotowaniem projektów
społecznych, które zrealizują na terenie swojej szkoły.
A w terminie od 2 listopada do 15 grudnia wszystkie
placówki, które przyłączyły się do akcji, będą mogły aplikować o dofinansowanie wybranego projektu w jednej
z trzech kategorii: zdrowia, edukacji lub ekologii. Mamy
nadzieję, że w ramach akcji powstanie wiele inspirujących inicjatyw, służących społeczności szkolnej oraz lokalnej! Życzymy powodzenia wszystkim zespołom projektowym.

CZY POLSKA PRZESTRZEGA PRAW DZIECKA? – RAPORT ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
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We wrześniu br., podczas Sesji Roboczej Komitetu Praw
Dziecka w Genewie, polskie organizacje pozarządowe zaprezentowały swój raport. Na podstawie obu dokumentów (raportu rządu polskiego i organizacji pozarządowych)
Komitet Praw Dziecka przygotuje Zalecenia dla Polski.

Każdy kraj, który ratyfikował Konwencję o prawach dziecka, ma obowiązek co pięć lat przedstawić oficjalny raport
z realizacji zapisów tego dokumentu. Poza stroną rządową, swój raport przygotowują także organizacje pozarządowe w tzw. Raporcie Alternatywnym. Znajdują się
w nim uwagi i rekomendacje do stanu przestrzegania
praw dziecka w Polsce.

Raport Alternatywny został opracowany przez 13 wiodących polskich organizacji pozarządowych. Z raportu
wynika, że w Polsce nie ma istotnych elementów, które są niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki na
rzecz dzieci. Brak m.in.: strategii działań na rzecz dzieci,
mechanizmu koordynującego te działania, monitoringu
implementacji Konwencji o prawach dziecka, budżetu
na rzecz dzieci oraz systemu zbierania danych, który włączałby wszystkie obszary życia dziecka.
Raport dostępny jest na stronie:
https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/raport-alternatywny-2020

NOWA STRONA INTERNETOWA UNICEF POLSKA
Pod koniec września strona unicef.pl przeszła metamorfozę. Od teraz, w jeszcze bardziej przyjazny sposób, każdy użytkownik będzie mógł znaleźć informację o naszej
aktywności, wesprzeć działania pomocowe, czy zaangażować się w akcje edukacyjne. W zakładce dotyczącej
ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych znajdziecie
kilka nowości! Sprawdźcie sami!
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NOWY RAPORT DOTYCZĄCY JAKOŚCI ŻYCIA DZIECI W KRAJACH BOGATYCH
Co roku Centrum Badawcze UNICEF Innocenti Research Center we Florencji przygotowuje Raport dotyczący życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. Według
najnowszego Raportu „Świat zależności. Czynniki wpływające na jakość życia
dzieci w krajach bogatych” Polska znajduje się na 31. miejscu w rankingu jakości
życia dzieci wśród 38. badanych krajów UE i OECD. Ranking został opracowany na
bazie wskaźników dotyczących jakości życia dzieci w trzech obszarach: dobrostanu
psychicznego, zdrowia fizycznego oraz kompetencji społecznych i edukacyjnych.
Mimo, że najbogatsze kraje świata dysponują wszystkim, co jest niezbędne
do tworzenia odpowiednich warunków życia dzieci, codzienne realia pokazują,
że dla milionów z nich sytuacja, w jakiej przyszło im dorastać jest daleka od
tego, co możemy uznać za dobre dzieciństwo. Według autorów raportu, spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej i OECD, dzieciom najlepiej żyje się w Holandii, Danii i Norwegii, a najgorzej w Stanach Zjednoczonych, Bułgarii i Chile.
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INTERNET W KAŻDEJ SZKOLE
NA ŚWIECIE
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POŻAR W OBOZIE DLA UCHODŹCÓW
MORIA

Na skutek pożaru Centrum Rejestracji i Identyfikacji - obozu w Morii na greckiej wyspie Lesbos ponad 12 tys. osób,
w tym 4 tys. dzieci, zostało pozbawionych schronienia.
Rząd Grecji prowadzi pilne działania w celu ustanowienia
nowego, tymczasowego obiektu dla poszkodowanych
w tym pożarze. Działania greckiego rządu wspiera wiele
organizacji, w tym UNICEF, UNHCR, IOM oraz Lekarze
bez Granic.

Według ITU – Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, 360 milionów młodych ludzi nie ma obecnie
dostępu do internetu. Skutkuje to wykluczeniem, mniejszymi środkami na naukę i ograniczonymi możliwościami wykorzystania potencjału najbardziej potrzebujących
dzieci. Lepsza łączność zapewni dostęp do informacji,
zwiększy szanse i możliwości, pozwalając dzieciom
i młodzieży szkolnej kształtować własną przyszłość.

Najbardziej narażona na niebezpieczeństwo jest grupa
406. dzieci pozostających bez opieki, które do tej pory
przebywały w obozie Moria. W ciągu 24 godzin od pożaru
zostały zakwaterowane w ośrodku UNICEF i przeniesione do Salonik. Ponadto 35. nowych dzieci, które zostały
zidentyfikowane jako pozostające bez opieki, są objęte
programem poszukiwania i łączenia z rodzinami. Na pozostałych wyspach, w tym Samos i Chios, wciąż przebywa
430. dzieci bez opieki, które także powinny zostać objęte
planem relokacji.

Ericsson i UNICEF chcą zidentyfikować luki w dostępie
do internetu w szkołach w 35 krajach. W tym celu nawiązana została globalna współpraca. To pierwszy krok
na drodze do podłączenia do sieci wszystkich placówek
edukacyjnych na świecie. Inicjatywa potrwa trzy lata.
Partnerstwo Ericsson i UNICEF wpisuje się także w walkę organizacji z pandemią COVID-19. UNICEF zaapelował o podjęcie globalnych działań na rzecz zapewnienia
wszystkim dzieciom możliwości nauki, co wiąże się z dostępem do internetu, zwłaszcza na obszarach wiejskich
i trudno dostępnych.

