POLSKA
NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020
Serdecznie witamy wszystkich Uczniów, Nauczycieli
i Rodziców w nowym roku szkolnym 2019/2020! W tym
roku w polskich szkołach zrzeszonych w ramach Klubu
Szkół UNICEF powołujemy Kluby Młodych UNICEF,
do których należeć będą uczniowie szczególnie
zainteresowani działalnością UNICEF - największej
na świecie organizacji niosącej pomoc dzieciom.
Przygotowaliśmy szereg aktywności, do których
Uczniowie będą mogli się włączać w trakcie roku
szkolnego. Serdecznie zachęcamy do współpracy!
W tym roku tematem przewodnim będą największe
wyzwania, z którymi zmierza się młodzież na świecie.
Aktywności przygotowane przez UNICEF będą
skłaniały do refleksji, motywowały do podjęcia się
inicjatyw w środowisku szkolnym i lokalnym.
Jeśli chcesz się włączyć do działań, skontaktuj się
ze szkolnym Koordynatorem Klubu Szkół UNICEF
i dowiedz się więcej o tegorocznym programie.
Oczywiście zapraszamy także do włączania się do
Akcji edukacyjnych UNICEF – więcej informacji już
w następnych Nowościach UNICEF!
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CO UDAŁO WAM SIĘ ZROBIĆ
W ZESZŁYM ROKU SZKOLNYM?
• Polscy uczniowie zaangażowali się już po raz
piąty w akcję edukacyjno – pomocową UNICEF
Wszystkie Kolory Świata , dzięki której udało się
zebrać:

3,5 miliona złotych

na szczepienia UNICEF.

• Ponad 650 szkół zrealizowało po raz czwarty
projekt edukacyjny UNICEF „Szkoła z Prawami
Dziecka” przybliżając ponad 100 tysiącom dzieci
ich prawa. W ramach projektu Uczniowie wybrali
także kolejnych Szeryfów Praw Dziecka – osoby
szczególnie wyróżniające się w obszarze realizacji
praw dziecka w ich lokalnym środowisku.

• Wspólnie ze społecznością międzynarodową
polscy Uczniowie wybrali ikony do wszystkich
artykułów Konwencji o prawach dziecka. Już
w listopadzie będziecie mogli poznać rysunkiikony, jakie m.in. dzięki Waszej pomocy, zostały
przyporządkowane do Konwencji. Przygotujemy
dla Was plakat, który będziecie mogli wydrukować
i powiesić w szkole, by przypominał o 30. rocznicy
uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.
• Polskie szkoły organizowały we własnym zakresie
także zbiórki darowizn między innymi na rzecz:
Katastrofy humanitarnej w Jemenie
Trzęsienia ziemi w Indonezji
Pomocy dzieciom w Syrii
Leczenia niedożywionych dzieci w Sudanie
Południowym
o Zakupu artykułów humanitarnych – tzw.
Prezentów Bez Pudła, które UNICEF dostarcza
w różne rejony świata
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o
o
o
o

Za wszystkie zbiórki charytatywne organizowane
przez Uczniów dziękujemy!

ŚWIAT
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CO 9 OSOBA CHODZI SPAĆ GŁODNA
Organizacja
Narodów
Zjednoczonych
wspólnie
z innymi organizacjami, w tym między innymi UNICEF
przygotowała specjalny raport, w którym pokazuje
sytuacje żywnościową na świecie.

SYTUACJA DZIECI W KONFLIKTACH
ZBROJNYCH – RADA
BEZPIECZEŃSTWA ONZ

Raport wskazuje, że w 2018 r. około 820 mln ludzi (czyli
co 9 człowiek na świecie) nie miało wystarczającej ilości
pożywienia. Liczba głodujących osób rośnie już trzeci rok
z rzędu. To sprawia, że wyeliminowanie głodu do 2030 r.
będzie bardzo trudne do osiągnięcia.
Jednocześnie wzrasta na całym świecie liczba osób
z nadwagą i otyłością. Problem ten dotyczy zwłaszcza
dzieci w wieku szkolnym oraz dorosłych.
Liczba głodujących osób rośnie zwłaszcza w krajach
dotkniętych spowolnieniem gospodarczym. Najbardziej
cierpią osoby ubogie. Na każdym kontynencie kobiety
bardziej niż mężczyźni są narażone na brak bezpieczeństwa
żywnościowego. Największe nierówności w tym
względzie zauważalne są w Ameryce Łacińskiej.

Największa liczba osób głodujących żyje w Azji (ponad
500 milionów), a zwłaszcza w południowej części
kontynentu. Łącznie w Afryce i Azji mieszka 9 na 10 dzieci
dotkniętych zahamowaniem wzrostu i przyrostu masy
ciała. Ponadto, w Afryce i Azji mieszka 3 na 4 wszystkich
dzieci z nadwagą. Jest to głównie spowodowane
niezdrową dietą.
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Najtrudniejsza sytuacja jest w Afryce, gdzie głód to
powszechny problem. We Wschodniej Afryce nawet
30% populacji jest dotknięta niedożywieniem. Sytuację
pogarszają zmiany klimatyczne, konflikty zbrojne
i spowolnienie gospodarcze.

Na początku sierpnia odbyła się debata na temat
sytuacji dzieci w konfliktach zbrojnych. Było to pierwsze
posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów
Zjednoczonych po objęciu przez Polskę rotacyjnego
przewodnictwa tej instytucji. Przedmiotem dyskusji był
raport Sekretarza Generalnego ONZ obejmujący miedzy
innymi: rekrutację i udział dzieci w walkach, ataki na
szkoły i szpitale oraz utrudnianie pomocy humanitarnej.
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Według raportu, w ubiegłym roku nastąpił wzrost
liczby przypadków rażącego łamania praw dzieci.
W dwudziestu krajach odnotowano dwadzieścia tysięcy
takich przypadków.
Podczas debaty głos zabrali między innymi Majok
Peter Awan, który sam był dzieckiem zaangażowanym
w konflikt zbrojny, a obecnie z ramienia ONZ zajmuje się
ochroną dzieci.

