
Podarujmy coś wyjątkowegooda weg
dzieciom w Sierra Leone

Gwiazdka 
dla Afryki

Polska

Sytuacja na 
Filipinach jest 
dramatyczna. 

Gwiazdka dla Afryki
Do akcji pomocowej dla dzieci w Sierra Leone 
włączyły się także polskie szkoły i przed-
szkola. Ponad 750 placówek edukacyjnych 
z całego kraju przyłączyło się do świątecznej 
kampanii Gwiazdka dla Afryki. W ramach 
uczestnictwa w projekcie dzieci i młodzież 
będą przygotowywać symboliczne prezenty 
dla swoich rówieśników w Sierra Leone. Pre-
zenty te zostaną 
wystawione pod-
czas specjalnie 
zorganizowanych 
imprez w szko-
łach, a zaprosze-
ni na ten dzień 
goście będą mogli 
przekazać daro-
wiznę w zamian 
za wybrany przez 
siebie prezent.

Apel – Pół miliona złotych na ratowanie 
życia dzieci!
Czwarta edycja kampanii charytatywnej 
„Reszta w Twoich rękach” organizowanej 
przez UNICEF i Mennicę Polską zakończona 
sukcesem. Kwota blisko pół miliona złotych, 
zebrana dzięki wsparciu Darczyńców, którzy 
kupili Dobre Dukaty, zostanie przekazana 
na realizację programu szczepień ratujących 
życie dzieci w krajach rozwijających się.

Ruszyła kampania „Moje marzenie – 
szczepienie”
Sierra Leone należy do grupy najbiedniej-
szych państw, gdzie 20% dzieci umiera 
przed swoimi 5. urodzinami. Dzieci umierają 
na odrę, gruźlicę, polio – choroby, które 
w Polsce zostały już niemal zapomniane. 
Większości tych tragedii można by uniknąć, 
stosując profilaktyczne szczepienia. Nieste-
ty tamtejszych rodzin nie stać na zapewnie-
nie ich swoim pociechom. Bezsilni rodzice 
patrzą, jak ich dzieci cierpią i umierają. Nie 
jesteśmy obojętni na krzywdę dzieci i dla-
tego po raz trzeci organizujemy pomoc dla 
Sierra Leone. Ruszyła kolejna kampania 
na rzecz dzieci w Sierra Leone. Wszystkie 
zebrane do końca marca 2014 r. środki 
zostaną przeznaczone na zorganizowanie 
kampanii szczepień dzieci.
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Świat
Tajfun Haiyan uderzył w Filipiny
Dziesiątki tysięcy zabitych, miliony poszkodo-
wanych, wśród nich aż 4 miliony dzieci – sytu-
acja na Filipinach jest dramatyczna. Najsilniej-
szy w historii tajfun Haiyan spustoszył kraj. 
UNICEF Polska uruchomił akcję pomocową 
i apeluje o pilne wsparcie. UNICEF jest na 
miejscu i niesie pomoc od początku kryzysu. 
Wszystkie działania organizacji koncentrują 
się teraz na ratowaniu życia i zdrowia dzieci. 
Na miejsce skierowano już transporty z żyw-
nością terapeutyczną, zestawy sanitarne, 
czystą wodę oraz środki higieny osobistej.  
Tysiące dzieci czekają na pilną pomoc! Jesz-
cze nigdy w historii świata siła żywiołu nie 
była tak wielka, dlatego UNICEF zaapelował 
do całego świata o pomoc dla ofiar żywiołu.

Apel Prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego o wsparcie dla ofiar Tajfunu 
Haiyan na Filipinach
Cztery organizacje: Caritas, Polska Ak-
cja Humanitarna, Polski Czerwony Krzyż 
i Polski Komitet Narodowy UNICEF wzięły 
udział w pilnym spotkaniu w Kancelarii 
Prezydenta RP 15 listopada 2013 r. Podczas 
spotkania omówiono sytuację na Filipinach 
oraz przedstawiono działania humanitarne 
podejmowane na rzecz ofiar Tajfunu Haiyan, 
który uderzył w wyspy 8 listopada br. Prezy-
dent RP Bronisław Komorowski zaapelował 
o wsparcie dla ofiar żywiołu. Podkreślił, jak 
ważna jest solidarność z poszkodowanymi, 
którzy na skutek katastrofy stracili wszystko 
i podziękował organizacjom, które z poświę-
ceniem działają na miejscu.


