
Polska
Polacy dla Filipin 
8 listopada 2013 roku niewyobrażalny 
w skutkach tajfun uderzył w Filipiny. UNI-
CEF był na miejscu i od pierwszych godzin 
niósł pomoc potrzebującym. Jako jedni 
z pierwszych w Polsce zaapelowaliśmy 
do Was o wsparcie i rozpoczęliśmy zbiórkę 
pieniędzy. Dostawy pomocy natychmiast 
docierały na zdewastowane przez tajfun 
tereny. Dzięki polskim Darczyńcom tysiące 
dzieci, które ucierpiały na skutek tajfunu, 
otrzymało pomoc. Udało się pozyskać 
537 345,60 zł. Wszystkie zebrane pieniądze 
zostały przeznaczone na akcję humanitarną 
prowadzoną przez UNICEF na Filipinach. 

Robert Lewandowski Ambasadorem 
Dobrej Woli UNICEF!
Do tego elitarnego grona Ambasadorów 
Dobrej Woli UNICEF dołączył Robert 
Lewandowski, światowej sławy sportowiec 
i piłkarz reprezentacji Polski. Nowy Am-
basador będzie wspierał UNICEF w walce 
o zdrowie i bezpieczną przyszłość dla 
dzieci na całym świecie. 
Jako Ambasador Dobrej Woli, Robert Le-
wandowski na początku swojej współpracy 
z UNICEF, weźmie udział w ogólnoeuro-
pejskiej kampanii dotyczącej sytuacji dzieci 
będących ofiarami konfliktów, kryzysów 
i klęsk żywiołowych. Każdego dnia od-
bierają one najmłodszym dzieciństwo i na 
ten właśnie problem Robert Lewandowski 
będzie chciał zwrócić szczególną uwagę.
Nominacja na Ambasadora Dobrej Woli 
UNICEF to dla mnie ogromne wyróżnienie. 
Bardzo się cieszę, że mogę dołączyć do 
grona osób, dla których troska o zdrowie 
i przyszłość dzieci to życiowy priorytet. 
Współpraca z UNICEF to również moje 
osobiste zobowiązanie, aby aktywnie 
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pomagać potrzebującym dzieciom i na 
każdym kroku przypominać wszystkim, że 
każde dziecko ma prawo do zdrowego, bez-
piecznego i szczęśliwego dzieciństwa – po-
wiedział Robert Lewandowski, przyjmując 
tytuł Ambasadora Dobrej Woli UNICEF.

Szkoła z prawami dziecka III
UNICEF Polska rozpoczął nową akcję 
edukacyjną dla szkół – Szkoła z prawami 
dziecka. Jest to już trzecia odsłona projek-
tu, którego celem jest propagowanie idei 
praw dziecka. W tym roku akcja została 
rozszerzona o zaangażowanie przedstawi-
cieli lokalnego środowiska, którzy działają 
na rzecz dzieci w swoim regionie. Ucznio-
wie wyróżnią najbardziej zaangażowanych 
dorosłych odznaczeniem Gwiazdy Szeryfa 
Praw Dziecka. To wyróżnienie będzie miało 
szczególną wartość, bo będzie przyznane 
przez dzieci, które same zdecydują, kto 
najbardziej dba o ich interesy. Zapraszamy 
serdecznie wszystkie placówki do włącze-
nia się w projekt Szkoła z Prawami Dziecka.

Polscy Darczyńcy 
jako jedni z 

pierwszych pomogli 
ofiarom tajfunu 
na Filipinach.

Robert Lewandowski 
wesprze kampanię 
dotyczącą sytuacji 
dzieci będącymi 

ofiarami konfliktów, 
kryzysów i klę sk 

żywiołowych.
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Świat
Obchody Światowego Dnia Wody
UNICEF i WHO opublikowały w 2013 roku 
dane, z których wynika, że 768 mln ludzi 
na świecie nie ma dostępu do czystej wody. 
Każdego dnia 1,4 tys. dzieci poniżej piątego 
roku życia umiera z powodu chorób bie-
gunkowych wywołanych brakiem dostępu 
do czystej wody oraz odpowiednich warun-
ków sanitarnych i higienicznych.
UNICEF i WHO informują, że aż 2/3 popula-
cji, która nie posiada dostępu do bezpiecz-
nych źródeł wody pitnej, żyje w 10 krajach: 
Chinach (108 mln), Indiach (99 mln), Nigerii 
(63 mln), Etiopii (43 mln), Indonezji (39 mln), 
Demokratycznej Republice Konga (37 mln), 
Bangladeszu (26 mln), Tanzanii (22 mln), 
Kenii (16 mln) i Pakistanie (16 mln).
Świat osiągnął Milenijny Cel Rozwoju doty-
czący wody pitnej w 2010 roku, kiedy 89% 
ludności na świecie miało dostęp do ulep-
szonych źródeł wody pochodzącej z od-
powiednio zabezpieczonych studni, wody 
doprowadzanej rurami i specjalnymi otwo-
rami wyposażonymi w pompy. W 2010 roku 
Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolu-
cję, w której uznano, że każdy człowiek ma 
prawo do bezpiecznej, czystej wody zdatnej 
do picia oraz do urządzeń sanitarnych. 
Niestety, w dalszym ciągu odmawia się tego 
prawa najbiedniejszym ludziom na świecie.

UNICEF zapobiega malarii w Republice 
Środkowej Afryki
Ponad 150 000 moskitier dostarczył UNICEF 
do Republiki Środkowej Afryki, gdzie właśni 
rozpoczyna się sezon deszczowy. W wyniku 
konfliktu w kraju, setki tysięcy ludzi pozo-
stało bez dachu nad głową. Zbliżające się 
deszcze spowodują natężenie komarów na 
terenie kraju. Rodzi to poważne zagroże-
nie wzrostu zachorowań na malarię. Aby 
zapobiec temu UNICEF we współpracy 
z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem 
rozpoczął dystrybucję moskitier dla rodzin, 
które straciły schronienie. Ponad 75 tysięcy 
rodzin z dziećmi otrzymało moskitiery, a tak-
że będzie przeszkolonych z tego, jak ustrzec 
się przez zachorowaniem na malarię.
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768 mln ludzi na 
świecie nie ma 

dostępu do czystej 
wody.


