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UNICEF Polska rozpoczął 25 kwietnia kampanię pomocy dzieciom 
w Nepalu pod hasłem #PamiętamyPomagamy. W tym celu powołuje 
Drużynę UNICEF na czele z Robertem Lewandowskim, Ambasado-
rem Dobrej Woli UNICEF. Do Drużyny dołączyli również: Krzysztof 
Wielicki, Leszek Cichy, Ryszard Pawłowski, Robert Korzeniowski 
oraz Mariusz Wlazły.

Rok temu, 25 kwietnia tragiczne trzęsienie ziemi w Nepalu zrujnowało 
ten kraj. 9 tysięcy osób straciło życie, a ponad 22 tysięcy zostało ran-
nych. W jednej chwili przestały istnieć szkoły, szpitale, domy. Skutki 
trzęsienia ziemi dotknęły ponad 1,1 mln dzieci.

Dziś powołuję Drużynę UNICEF – grupę ludzi, którzy zrobią wszystko, 
aby szczepionki dotarły do dzieci w Nepalu. Przed nami ogromne wy-
zwanie. Ale podejmiemy je, bo robimy to dla dzieci, które czekają na 
naszą pomoc. Dołącz do Drużyny UNICEF! Wejdź na unicef.pl/nepal 
i przekaż darowiznę, która uratuje życie dziecka w Nepalu. Drużyna 
UNICEF to ja i Ty! Razem nieśmy pomoc dzieciom w Nepalu, apeluje 
Robert Lewandowski.
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Spotkanie w sprawie 
prawa do żywienia w UNICEF Polska

Drużyna UNICEF   
z Robertem Lewandowskim na czele
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Prezenty bez Pudła 
ratują życie dzieci!

Zeszyty, ołówki, tabliczki do pisania, ale także szczepionki i podstawowe 
leki, żywność, koce, środki higieniczne – te z pozoru zwyczajne rzeczy 
mogą być bezcennym darem, tak bardzo potrzebnym milionom dzieci. 
Takie są właśnie Prezenty bez Pudła.

W minionym roku Prezenty bez Pudła pomogły dzieciom w 66 krajach. UNI-
CEF dostarczył m.in. 15 788 000 dawek szczepionki przeciw polio, 589 194 
zeszytów ćwiczeń, 996 namiotów i aż 30 861 600 saszetek z mikroelementa-
mi w proszku. To tylko niektóre produkty z tych zakupionych przez Darczyń-
ców i dostarczonych przez UNICEF tam, gdzie były najbardziej potrzebne.

Darczyńcy z Polski w 2015 roku zakupili Prezenty bez Pudła o łącznej 
wartości ponad 293 tys. PLN, w tym m.in. ponad 98 000 szczepionek 
i 223 przenośnie lodówki do ich bezpiecznego transportu, ponad 211 000 
tabletek odrobaczających oraz 370 000 tabletek do uzdatniania wody, 
tak ważnych w sytuacjach kryzysu humanitarnego, 104 000 saszetek 
z mikroelementami w proszku, 18 900 saszetek żywności terapeutycznej 
Plumpy’Nut i 105 wag dziecięcych. Dzięki Darczyńcom z Polski dzieci 
otrzymały też 5 szkół w pudełku. Dziękujemy w imieniu dzieci!

20 kwietnia br. w biurze UNICEF Polska gościliśmy odbywającą tygo-
dniową wizytę w Polsce Hilal Elver, Specjalnego Sprawozdawcę ONZ 
ds. prawa do wyżywienia.

Podczas spotkania zespół UNICEF zaprezentował działalność organizacji 
w kraju oraz nakreślił sytuację polskich dzieci. Ewa Falkowska, Dyrektor Biu-
ra Advocacy, omówiła problem ubóstwa dzieci w Polsce i jego wpływ na inne 
aspekty życia dzieci, między innymi dostęp do właściwego odżywiania. 

Podczas swojej wizyty w Polsce Hilal Elver spotyka się również z przedstawi-
cielami administracji rządowej, sądownictwa oraz środowisk akademickich.

SZCZEPIONKI
PRZECIW POLIO

MIKROELEMENTY 
W PROSZKU

ZESTAW POŁOŻNEJ SZKOŁA W PUDEŁKU NAMIOT ZESZYTY ĆWICZEŃ

15 788 000 30 861 600

849 5 244 996 589 194

razem dla dzieci

Raport roczny Prezentów bez Pudła 2015
W imieniu dzieci z 66 krajów rozwijających się,  DZIĘKUJEMY PAŃSTWU    za każdy

zakupiony Prezent bez Pudła.
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17 kwietnia UNICEF dostarczył do Pedernales, miejsca najbardziej do-
tkniętego skutkami trzęsienia ziemi w Ekwadorze, 20 tysięcy tabletek 
uzdatniających wodę. Przedstawiciele organizacji są na miejscu, goto-
wi do niesienia dalszej pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom.
Przynajmniej 246 osób zginęło, a ponad 2,5 tysiąca jest rannych.

Największe zniszczenia są w Pedernales, Chone, Muisne, Bahía de 
Caráquez, Manta, Portoviejo, Esmeraldas i Guayaquil. Rząd Ekwadoru 
wprowadził stan wyjątkowy.

UNICEF kontynuuje współpracę z organizacjami partnerskimi w za-
pewnieniu dzieciom czystej wody, zestawów sanitarnych, dostępu do 
edukacji i właściwej opieki. Priorytetem jest ochrona przez rozprze-
strzenianiem się chorób zakaźnych, objęcie opieką dzieci, które mogły 
zostać rozdzielone z rodzinami, zapewnienie dzieciom wsparcia psy-
chologicznego i udostępnienie miejsc do tymczasowej nauki.

Trzęsienie ziemi 
w Ekwadorze

W ubiegłym roku ponad 95 000 dzieci uchodźców i migrantów podróżo-
wało po Europie bez opieki. Była to rekordowa liczba. Dlatego UNICEF 
apeluje o podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony tych 
dzieci. Są one narażone na wykorzystanie i handel ludźmi.

Interpol szacuje, że jedno na dziewięć dzieci uchodźców i migrantów 
przemieszczających się bez opieki nie zostało ujęte w statystykach lub 
zaginęło.

Apel UNICEF pojawia się w momencie, w którym państwa członkowskie 
Unii Europejskiej zaczynają negocjacje, które mają w bardziej sprawiedli-
wy i zrównoważony sposób stworzyć system radzenia sobie z uchodźca-
mi i migrantami. UNICEF podkreśla, że każda decyzja dotycząca dzieci 
powinna być podjęta z myślą o ich najlepszym interesie.

Dzieci migrantów 
i uchodźców 
potrzebują pomocy
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W kwietniu Orlando Bloom, Ambasador Dobrej Woli UNICEF udał 
się na Ukrainę, gdzie spotkał się z dziećmi dotkniętymi konfl iktem na 
wschodzie kraju. Wizyta miała na celu zwrócić uwagę świata na za-
pomniany już trochę konfl ikt na Ukrainie, w którym najbardziej cierpią 
dzieci. Orlando Bloom odwiedzał zniszczone szkoły, podkreślając, 
że dla dzieci w tym kraju edukacja jest narzędziem walki o lepszą 
przyszłość. Każde dziecko powinno mieć prawo do budowania tej 
przyszłości. UNICEF działa na Ukrainie od samego początku trwania 
konfl iktu i po raz kolejny wzywa państwa w niego zaangażowane do 
zakończenia działań zbrojnych. 

Orlando Bloom 
na Ukrainie
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