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Produkty humanitarne UNICEF, w Polsce znane jako Prezenty bez Pu-
dła, w minionym roku ratowały życie i dawały szansę na lepsze jutro 
milionom maluchów.

Ciepłe koce dostarczono dzieciom w Afganistanie, leki przeciwmalarycz-
ne ocaliły chorych w Nigrze, herbatniki wysokoenergetyczne wykorzysty-
wano w leczeniu niedożywienia u dzieci w Syrii, a tabletki uzdatniające 
wodę trafi ły m.in. do Burkiny Faso, Kambodży i Palestyny. Aż 1 137 141 
dzieci, m.in. w Burundi, Etiopii, Jemenie i Nepalu, zostało zaszczepionych 
przeciw polio, a w szkołach w Angoli i Nigerii maluchy poznają podstawy 
geometrii, korzystając z 1 410 zestawów do nauczania matematyki

Darczyńcy z Polski zakupili Prezenty bez Pudła o wartości prawie 
300 000 złotych. To właśnie dzięki Państwu:
• do ośrodków leczących niedożywione dzieci dostarczyliśmy 41 100 sa-

szetek pasty terapeutycznej i 8 730 opakowań mleka terapeutycznego, 
a także 43 800 saszetek zawierających mikroelementy w proszku,

• zapewniliśmy dzieciom ochronę przed groźnymi chorobami, dostar-
czając aż 91 620 szczepionek (w tym: 46 980 szczepionek przeciw 
polio, 14 160 przeciw odrze i 30 480 przeciw tężcowi) oraz 23 400 
tabletek zwalczających pasożyty,

• 53 rodziny otrzymały zestawy higieniczne zawierające środki czysto-
ści wystarczające na cały miesiąc, a 500 000 zakupionych tabletek 
uzdatniających pozwoliło uzyskać aż 1 250 000 litrów czystej wody,

• do małych uczniów pojechały 3 szkoły w pudełku, 235 plecaków 
i 14 000 ołówków,

Dziękujemy!

PREZENTY 
BEZ PUDŁA 

ratują życie dzieci
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Zakończyliśmy kolejną edycję kampanii Wszystkie Kolory Świata. Tego-
roczna akcja okazała się być rekordowa pod wieloma względami! 1150 
placówek edukacyjnych, które zaangażowały się w tegoroczną akcję 
przełożyło się na pozyskanie prawie 880 tysięcy złotych na ratowanie 
życia dzieci w Angoli. Dzięki zebranym środkom setki tysięcy dzieci 
w Angoli otrzyma ratujące życie szczepionki przeciwko  odrze, gruźlicy, 
polio i tężcowi. Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich Na-
uczycieli, Uczniów, Rodziców, Opiekunów i Sympatyków Szkół, którzy 
przyczynili się do uzyskania tak fantastycznego wyniku tegorocznej ak-
cji. Dzięki mobilizacji całych społeczności lokalnych uratujemy tysiące 
dzieci w Angoli. 

W ramach projektu zorganizowany został także konkurs na projekt 
najbardziej oryginalnej laleczki. Po zaciętej rywalizacji okazało się, że 
największym uznaniem użytkowników Facebooka cieszyła się laleczka 
reprezentująca Przedszkole Na Orlej Polanie w Ziębicach. To dla pod-
opiecznych przedszkola odbędzie się koncert Majki Jeżowskiej Amba-
sadora Dobrej Woli UNICEF. Gratulujemy!
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W 2016 r. dzieci w Syrii doświadczyły największych aktów przemocy od 
momentu wybuchu konfl iktu. Wojna w tym kraju trwa już 6 lat.

W ubiegłym roku gwałtownie wzrosła liczba potwierdzonych przypad-
ków zabójstw, okaleczania i rekrutowania dzieci do sił zbrojnych.
• Co najmniej 652 dzieci zostało zabitych – w porównaniu do 2015 r. 

to wzrost o 20%.
• 255 dzieci zginęło w szkołach lub w ich pobliżu.
• Ponad 850 dzieci zostało wcielonych do grup zbrojnych – to ponad 

dwukrotny wzrost w porównaniu do roku 2015. Dzieci są wykorzy-
stywane jako zamachowcy-samobójcy, strażnicy więzienni, a także 
do bezpośredniej walki oraz wykonywania egzekucji.

• Według WHO szpitale i personel medyczny były atakowane co naj-
mniej 338 razy.

Ograniczenia w dostępie do niektórych regionów Syrii nie pozwalają na 
pełną ocenę skali cierpienia dzieci i dotarcie z natychmiastową pomo-
cą humanitarną do najbardziej poszkodowanych. Dzieci tracą życie nie 
tylko na skutek wybuchów bomb, pocisków i eksplozji. Często umierają 
także z powodu chorób, którym w innych warunkach można łatwo za-
pobiec. Dostęp do opieki medycznej, produktów ratujących życie i in-
nych podstawowych usług jest utrudniony.

Po sześciu latach wojny, niemal 6 mln syryjskich dzieci polega tylko na 
pomocy humanitarnej. W porównaniu do 2012 r. to 12-krotny wzrost. 
Miliony dzieci musiało opuścić swoje domy, niektóre nawet siedem 
razy zmieniały miejsce zamieszkania. Ponad 2,3 mln syryjskich dzieci-
uchodźców żyje teraz w Turcji, Libanie, Jordanii, Egipcie i Iraku.

GŁÓD, SUSZA 
I WOJNY 

najbardziej dotykają dzieci!

DZIECI 
W SYRII  

w tragicznej sytuacji
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Miesiąc po ogłoszeniu klęski głodu w Sudanie Południowym życie po-
nad miliona dzieci w północnowschodniej Nigerii, Somalii, Sudanie Po-
łudniowym i Jemenie jest zagrożone suszą i konfl iktami zbrojnymi.

Dzieci nie mogą czekać na ogłoszenie kolejnej klęski głodu, powiedział 
Manuel Fontaine, Dyrektor UNICEF ds. Programów Humanitarnych. 
Nasze doświadczenia z Somalii z 2011 roku pokazują, że niezliczona 
liczba dzieci zmarła na skutek niedożywienia zanim została ogłoszona 
klęska głodu. To nie może się powtórzyć.

Około 22 mln dzieci w czterech krajach cierpi z powodu niedożywienia, 
chorób, przesiedlenia i  braku dostępu do edukacji.

Niemal 1,4 mln z nich może jeszcze w tym roku umrzeć z głodu. UNI-
CEF będzie potrzebował prawie 255 mln dolarów, aby w ciągu najbliż-
szych miesięcy dostarczyć tym dzieciom pomoc żywnościową, wodno-
sanitarną, medyczną, edukacyjną i ochronną.

Większość środków, bo ponad 81 mln dolarów, zostanie przeznaczona 
na programy żywnościowe UNICEF, w których badamy dzieci pod ką-
tem niedożywienia i dostarczamy żywność terapeutyczną. 

Za 53 mln dolarów dostarczymy pomoc medyczną, w tym szczepionki, 
a za ponad 47 mln dolarów sfi nansujemy programy wodno-sanitarne, 
które uchronią dzieci przed śmiertelnymi chorobami biegunkowymi. 

Pozostałe fundusze zostaną przeznaczone na ochronę dzieci przed 
skutkami konfl iktów i przesiedleń, a także na wsparcie edukacyjne.

© UNICEF


