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TRWA AKCJA POMOCOWA NA RZECZ NIGRU
Na początku listopada UNICEF Polska zainaugurował akcję „Pomoc dla Nigru”. Celem akcji jest ratowanie dzieci
cierpiących z powodu niedożywienia w jednym z najbiedniejszych krajów świata. Apel UNICEF Spotkał się z pozytywnym odzewem Darczyńców w naszym kraju. Do tej
pory udało się zebrać ponad milion złotych!

Po raz kolejny pacjenci i pracownicy Centrum Medycznego Damiana włączają się w zbiórkę środków na rzecz
UNICEF. Fundusze zebrane podczas tegorocznej odsłony
akcji „5 złotych na zdrowie dziecka” zostaną przeznaczone na zakup ratującej życie pasty terapeutycznej z orzeszków ziemnych. Akcję wspierają Magdalena Różczka i Łukasz Nowicki, Ambasadorzy Dobrej Woli UNICEF.
Przez najbliższe 2 miesiące we wszystkich placówkach
Centrum Medycznego Damiana w Warszawie pacjenci
będą mogli przyłączyć się do akcji „5 złotych na zdrowie
dziecka”, przekazując darowiznę przy realizacji płatności
za wizytę. Symboliczne 5 zł lub jego wielokrotność zostaną przeznaczone na zakup pasty terapeutycznej dostarczanej przez UNICEF dzieciom cierpiącym z powodu
niedożywienia.
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DRUGA CZĘŚĆ PRZEWODNIKA DLA
KLUBU MŁODYCH JUŻ DOSTĘPNA DO
POBRANIA
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KOLEJNA ODSŁONA AKCJI
„5 ZŁ NA ZDROWIE DZIECKA”
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Do pomocy włączają się także placówki edukacyjne na
terenie całej Polski, w tym członkowie Klubu Szkół UNICEF. Wiele szkół i przedszkoli organizuje kiermasze, charytatywne koncerty, zbiórki etc. Dla wszystkich, którzy
chcieliby przyłączyć się do akcji wsparcia dzieci w Nigrze, przygotowaliśmy wyjątkowe materiały informujące
o sytuacji w kraju oraz niesionej przez UNICEF pomocy.
Wzruszający reportaż filmowy, w którym Łukasz Nowicki – Ambasador Dobrej Woli UNICEF przybliża dokładnie
problem niedożywienia w Nigrze i pracę UNICEF dostępny jest na stronie: https://youtu.be/kZf_EIcF438.
Zachęcamy serdecznie do działania!

UNICEF przygotował kolejną część Przewodnika dla
Klubu Młodych na rok szkolny 2019/2020 – zawierającą
propozycje aktywności na letni semestr nauki. W semestrze zimowym zainaugurowaliście powołanie szkolnych
Klubów Młodych i zorganizowaliście wiele ciekawych
aktywności. Zachęcamy do zapoznania się z drugą częścią Przewodnika i opracowania planu działań wspólnie
z młodzieżą.
Działajcie razem z UNICEF od lutego – tematem przewodnim w nadchodzącym miesiącu jest bezpieczny internet.
Zobaczcie, co możecie zrobić, aby zwrócić uwagę na ten
aktualny i niezwykle ważny dla nas wszystkich temat.
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SZCZYT KLIMATYCZNY COP25
W grudniu 2019 r. w Madrycie odbył się kolejny Szczyt
Klimatyczny ONZ – COP25. Konferencja planowo miała
odbyć się w Chile, jednak z uwagi na niestabilną sytuację
polityczną w tym kraju, zmieniono jej lokalizację. W zeszłym roku Szczyt COP24 odbywał się w Polsce w Katowicach, gdzie UNICEF Polska zorganizował debatę
z udziałem 25 przedstawicieli polskiej młodzieży.
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Jednym z wydarzeń podczas tegorocznego Szczytu była
dyskusja panelowa z udziałem pięciu przedstawicieli młodego pokolenia, którzy razem z reprezentantami ministerstw dyskutowali o wpływie kryzysu klimatycznego na
życie młodzieży. Debata była współorganizowana przez
UNICEF. Podczas wydarzenia oficjalnie ogłoszono międzyrządową Deklarację w sprawie działań na rzecz dzieci,
młodzieży i klimatu, która odzwierciedla priorytety określone przez dzieci i młodzież na całym świecie.
Deklaracja w języku angielskim dostępna jest na stronie:
https://www.voicesofyouth.org/campaign/cop25join-declaration-children-youth-and-climate-action

KAŻDE DZIECKO MA PRAWO DO IMIENIA, OBYWATELSTWA I TOŻSAMOŚCI
W ciągu ostatniej dekady o 20% wzrosła liczba dzieci
zarejestrowanych po narodzinach. Wciąż jednak 166 mln
dzieci poniżej 5. roku życia nie zostało oficjalnie zarejestrowanych, to co czwarte dziecko w tym wieku, alarmuje UNICEF w raporcie „Birth Registration for Every Child
by 2030: Are we on track?”.
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W raporcie UNICEF przeanalizował dane ze 174 krajów. Postęp w rejestracji dzieci po narodzinach nastąpił
przede wszystkim w Południowej Azji, zwłaszcza w Bangladeszu, Indiach i Nepalu. Z kolei najgorsze statystyki
rejestracji dzieci po narodzinach są w krajach Afryki Subsaharyjskiej, zwłaszcza w Etiopii, Zambii i Czadzie.
Główne przyczyny, dla których rodzice nie rejestrują swoich dzieci po narodzeniu to: brak wiedzy o tym, w jaki sposób można zarejestrować dziecko, zbyt wysoka opłata za
wydanie formalnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, kary finansowe za zbyt późną rejestrację dziecka
czy duża odległość do najbliższego punktu rejestracji.
Rejestracja dziecka, zaraz po narodzeniu jest niezwykle
istotna. Zgodnie z zapisami Konwencji o prawach dziecka, każde dziecko ma prawo do posiadania swojego imienia, obywatelstwa, a także tożsamości prawnej.

