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O DIECIE DZIECI

We wrześniu UNICEF opublikował raport „Fed to Fail? 
The crisis of children’s diets in early life”. Według raportu 
dzieci poniżej 2. roku życia nie otrzymują odpowiedniego 
pożywienia i składników odżywczych, przez co zagrożony 
jest ich prawidłowy rozwój. 

Autorzy raportu ostrzegają, że wzrost poziomu ubóstwa, 
nierówności, konfl iktów zbrojnych, katastrof naturalnych 
związanych ze zmianami klimatu i wyzwania zdrowotne 
takie jak pandemia COVID-19, wpływają na obecny kryzys 
żywnościowy wśród najmłodszych. Po analizie sytuacji
w 91 krajach, autorzy raportu stwierdzają, że tylko połowa 
dzieci w wieku od 6 do 23 miesięcy otrzymuje codziennie 
minimalną zalecaną liczbę posiłków.
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Dzieci przez całe życie ponoszą konsekwencje złej diety 
i praktyk żywieniowych. Niewystarczające spożycie 
składników odżywczych znajdujących się w warzywach, 
owocach, jajach, rybach i mięsie, naraża dzieci na częstsze 
choroby, obniżoną odporność, wyzwania edukacyjne, 
a nawet śmierć.   Więcej informacji na stronie:

https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/miliony-
dzieci-na-swiecie-nie-maja-pelnowartosciowej-diety 

Temat zdrowego odżywiania będzie tematem 
przewodnim prac Klubu Szkół UNICEF w styczniu. 
Przygotujemy dla Was ciekawy materiał dotyczący 
kwestii zdrowego odżywania dzieci i młodzieży! 
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REJESTRACJA DO PROJEKTU TO(DZIAŁA)MY! TRWA

Informujemy, że rejestracja do 2. edycji projektu 
TO(działa)MY! została wydłużona do końca października.  
W ramach projektu uczniowie, działając pod okiem 
nauczyciela-koordynatora, stworzą zespoły, w których 
będą pracować nad projektem społecznym w wybranym 
obszarze tematycznym. Proponowane tematy to: ekologia 
i ochrona środowiska oraz edukacja, kultura i rozrywka . 

Elementem dodatkowym projektu jest konkurs grantowy. 
Zaangażowane  placówki  mogą  starać  się  o dofinaso-
wanie przygotowanego przez uczniów projektu. 
Granty w wysokości dwóch, pięciu, dziesięciu, a nawet 
piętnastu tysięcy złotych sfinansuje Fundacja Santander Bank 
Polska – współorganizator projektu. Dysponując 
dodatkowymi funduszami, uczniowie będą mogli 
urzeczywistnić własne pomysły i zrobić wiele dobrego dla 
najbliższego otoczenia. Zapraszamy do udziału! Więcej 
informacji o projekcie i formularz rejestracji placówki znajduje 
się na stronie:

https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-
edukacyjnymi/akcje-edukacyjne/to-dziala-my-2
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Koniecznie obejrzyjcie fi lm podsumowujący działania 
UNICEF Polska we wrześniu, aby dowiedzieć się 
więcej o działaniach Organizacji:

https://www.youtube.com/watch?v=ZMdU-7-QfnU
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UNICEF APELUJE O OTWARCIE SZKÓŁ  

UNICEF NA 76. SESJI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ONZ 

Od 18 miesięcy szkoły są zamknięte dla 77 mln uczniów
w sześciu krajach świata: Bangladeszu, Filipinach, Wenezueli, Arabii 
Saudyjskiej, Panamie i Kuwejcie. Łącznie około 131 mln uczniów 
w 11 krajach nie miało normalnych lekcji przez ponad trzy czwarte 
tego czasu. Wszystko przez pandemię COVID-19.

Dzieci są cichymi ofi arami zamkniętych szkół. Oprócz opóźnień 
w edukacji, wiele dzieci nie ma dostępu do ciepłych posiłków
w szkole czy rutynowych szczepień. Najmłodsi doświadczają izolacji 
społecznej, lęków, nadużyć, a nawet przemocy. Dla niektórych 
zamknięcie szkół oznaczało porzucenie edukacji, przymusową pracę 
i wczesne małżeństwo. Wielu rodziców nie było w stanie pogodzić 
pracy z opieką nad dziećmi, a niektórzy stracili pracę, co pogrążyło 
ich rodziny w ubóstwie.

Choć zdalna nauka była sposobem na kontynuację edukacji dla 
milionów uczniów, to dostęp do technologii i dobra jakość nauczania 
były niedostępne dla wielu społeczności.

UNICEF apeluje do rządów państw, władz lokalnych
i dyrektorów szkół o jak najszybsze ponowne otwarcie placówek 
edukacyjnych i podjęcie wszelkich możliwych kroków w celu 
ograniczenia transmisji wirusa. Więcej informacji na stronie:

https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/unicef-apeluje-
o-jak-najszybsze-otwarcie-szkol 

20 września rozpoczęła się 76. Sesja Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ w Nowym Jorku. Tegoroczna sesja skupiała się na działaniach 
służących odbudowie świata po pandemii COVID-19, zwiększeniu 
bezpieczeństwa na świecie i promowaniu pokoju, bezpieczeństwa 
oraz praw człowieka oraz walce z kryzysem klimatycznym.

76. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozpoczął występ 
koreańskiej grupy BTS:

https://www.youtube.com/watch?v=9SmQOZWNyWE

Grupa BTS od 2017 roku współpracuje z UNICEF w ramach kampanii 
LOVE MYSELF, będącej częścią globalnej akcji #ENDviolence, która 
ma na celu walkę z przemocą wobec dzieci i młodzieży. 

Przed budynkiem Sekretariatu ONZ, w którym odbywało się 
wydarzenie, UNICEF przygotował specjalną instalację składającą 
się z pustych ławek szkolnych. Przesłaniem instalacji było wezwanie 
światowych przywódców do jak najszybszego otwarcia placówek 
edukacyjnych. 
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