
PREZENTY BEZ PUDŁA 
JAK TO DZIAŁA?

             To proste jak 1-2-3!

Prezenty, które ratują życie dzieci

Odwiedź nasz sklep na 
prezentybezpudla.pl

i kup produkt, który chcesz 
podarować potrzebującym 
dzieciom (np. szczepionki, 

pastę terapeutyczną 
Plumpy’Nut, 
zeszyty itp.).

UNICEF gwarantuje dostawę 
zakupionego przez Ciebie 
produktu dzieciom - tam, 

gdzie jest najbardziej 
potrzebny.

Podczas dokonywania 
zakupu wybierz swój 

certyfi kat. Możesz go dać 
w prezencie bliskiej Ci osobie 

(np. z okazji urodzin, ślubu, 
Bożego Narodzenia, Dnia 

Matki, Dnia Ojca itp.).

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF
Al.Wilanowska 317, 02-665 Warszawa

KRS: 0000 107 957, www.unicef.pl
www.prezentybezpudla.pl

Kup Prezent bez Pudła 
i pomóż potrzebującemu dziecku

 
Zapraszamy na prezentybezpudla.pl

Kontakt z nami:

kontakt@prezentybezpudla.pl

22 568 03 60

Jesteśmy do Twojej dyspozycji 
od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-17:00.

Konto bankowe Prezentów bez Pudła:
84 1020 1026 0000 1102 0206 1687

(w przypadku braku możliwości dokonania płatności
podczas zakupu w sklepie online)
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CZYM SĄ
PREZENTY BEZ PUDŁA? 

             

Zakup Prezentów bez Pudła jest formą darowizny. 
Kupując Prezenty bez Pudła, możesz wybrać 
specjalny certyfi kat i podarować go rodzinie 

i przyjaciołom – np. z okazji urodzin, ślubu, chrztu,
Dnia Matki, Dnia Ojca i wielu innych świąt. 

Każda okazja jest dobra, 
by pomóc dzieciom! 

A oto niektóre
spośród Prezentów bez Pudła.

Wyjątkowy, ratujący 
życie produkt. 

Szybko przywróci siły 
niedożywionemu 

dziecku.

Teraz możesz pomóc i Ty! 
Wejdź na prezentybezpudla.pl i podaruj

dzieciom prezenty ratujące ich życie.

Pracownicy terenowi przewożą szczepionki w niewielkich przenośnych 
lodówkach. Docierają do najbardziej odległych rejonów, a jako środek 
transportu wykorzystują łodzie, rowery, samochody terenowe, pociągi,
a nawet osiołki i wielbłądy. Często po prostu idą. 

UNICEF zakupuje szczepionki 
i zamyka je w specjalnych 
pojemnikach-chłodniach.

Następnie wysyłamy szczepionki 
do krajów, gdzie są najbardziej 
potrzebne.
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Kupujesz
Prezent
bez Pudła.

Dzięki Twojemu wsparciu i UNICEF,
szczepionki bezpiecznie
docierają do dzieci,
które ich potrzebują. 

W 2015 roku Prezenty bez Pudła 
dostarczyliśmy potrzebującym dzieciom 

w 66 krajach (m.in. aż 15,8 mln szczepionek 
przeciw polio). 

Tutaj pokazujemy drogę, jaką przebywa 
szczepionka, zanim zostanie podana dziecku.

Pasta terapeutyczna Plumpy’Nut

Ochronią dzieci przed 
groźną chorobą.
Razem możemy uwolnić 
świat od polio!

Szczepionki przeciw polio

Jak zmieścić 
w jednym zestawie
wszystko, co jest
potrzebne na lekcjach 
nauczycielowi 
i 40 dzieciom?
My wiemy!

Szkoła w pudełku

Prezent, który odmieni 
życie całej społeczności.
Dostęp do czystej wody

to prawo każdego 
dziecka.

Pompa wodna

Są miejsca na świecie, gdzie prawdziwym darem 
są tak podstawowe rzeczy, jak leki, szczepionki, 

żywność, czysta woda i przybory szkolne. Właśnie 
tam docierają Prezenty bez

Pudła – produkty humanitarne dostarczane 
potrzebującym dzieciom przez UNICEF.
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