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POLSKA
Agnieszka Radwańska nowym
Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF

i wspierać misję UNICEF w zapewnieniu każdemu dziecku prawa
do zdrowia, edukacji, równości i ochrony przed przemocą.
Ambasadorowie Dobrej Woli zawsze działają pro bono.
Wśród Ambasadorów Dobrej Woli UNICEF znajdziemy takich
uznanych sportowców jak Serena Williams, David Beckham czy Novak
Djokovic. Ambasadorami Dobrej Woli UNICEF w Polsce są także:
Małgorzata Foremniak, Majka Jeżowska, Magdalena Różczka, Robert
Korzeniowski, Robert Lewandowski, Łukasz Nowicki i Artur Żmijewski.
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Do grona Ambasadorów Dobrej Woli UNICEF dołączyła Agnieszka
Radwańska,
najbardziej
utytułowana
polska
tenisistka,
najwyżej notowana w rankingu WTA w historii polskiego tenisa.
W ramach współpracy z organizacją będzie wykorzystywała
swoją rozpoznawalność do niesienia pomocy dzieciom z krajów
rozwijających się.
Agnieszka Radwańska triumfowała w 20 turniejach WTA, była
finalistką wielkoszlemowego Wimbledonu w 2012 roku, zwyciężyła
w turnieju mistrzyń WTA Finals w 2015 roku. To także wielokrotna
zdobywczyni nagród publiczności „WTA Fan Favorite” oraz nagród za
najbardziej efektowne zagrania całego sezonu. Kilkukrotnie znalazła
się w dziesiątce najlepszych sportowców Polski, a także regularnie
zajmuje czołowe miejsca w rankingu najbardziej wpływowych osób
w polskim sporcie według magazynu „Forbes”.
UNICEF jest twórcą idei wspierania działań charytatywnych przez
osobistości świata kultury i sportu. Jako pierwsza organizacja na
świecie, już w latach 50., zaprosił sławne osoby do wspierania działań
na rzecz dzieci. Ambasadorowie Dobrej Woli UNICEF z poświęceniem
wykorzystują swój talent i sławę, aby walczyć o prawa najmłodszych

Już 1,5 mln złotych dla dzieci
w Sudanie Południowym

UNICEF Polska zainaugurował unikatowy na skalę globalną projekt
– Ambasadę Dobrej Woli - czyli regionalny hub innowacyjnej
dobroczynności. To platforma współpracy między UNICEF
a polskim biznesem, w której działania włączą się również startupy
i społeczność akademicka. W ramach Ambasady partnerzy będą
pracować na rzecz rozwiązań, które realnie wpłyną na poprawę
jakości życia dzieci na całym świecie. Twórcy Ambasady Dobrej
Woli wierzą, że kreatywność polskiego biznesu oraz pomysłowość
startupów uczyni z Warszawy regionalny hub dobrego pomagania,
zaszczepiając w środowisku nowy sposób myślenia o problemach
humanitarnych. Inspiracją dla inicjatywy jest UNICEF Innovation
Fund, który działa w świecie międzynarodowego biznesu,
wyszukując startupy i angażując je w opracowywanie nowych
metod pomagania dzieciom na całym świecie.

UNICEF w Polsce zebrał już ponad 1,5 mln złotych na wsparcie
dla dzieci w Sudanie Południowym. Środki pomogą w leczeniu
najmłodszych cierpiących z powodu niedożywienia. „Uratuj
dziecko w Sudanie Południowym” to akcja prowadzona przez
UNICEF Polska od listopada ubiegłego roku na rzecz ratowania
życia i zdrowia dzieci w tym afrykańskim kraju, gdzie ćwierć
miliona najmłodszych jest zagrożonych śmiercią głodową.
Dzięki wsparciu Darczyńców UNICEF finansuje w Sudanie
Południowym:
• Pomoc dla dzieci znajdujących się w ośrodkach zdrowia
położonych na szczególnie zagrożonych obszarach oraz
w miejscach, gdzie do tej pory dzieci skrajnie niedożywione nie
miały dostępu do odpowiedniej terapii.
• Wyposażenie ośrodków zdrowia w leki i sprzęt, w celu
zapewnienia pełnej możliwości leczenia dzieci cierpiących
z powodu niedożywienia.
• Dostarczenie gotowej do spożycia żywności terapeutycznej
(pasta, mleko terapeutyczne i herbatniki wysokoenergetyczne),
która ratuje życie najbardziej niedożywionych dzieci.
• Szkolenia personelu w zakresie rozpoznawania i leczenia
niedożywienia wśród dzieci
• Edukację w zakresie dobrych praktyk żywieniowych
i zdrowotnych wśród lokalnych społeczności.
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Nowy projekt
– Ambasada Dobrej Woli UNICEF
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Intensywne opady śniegu w Libanie spowodowały, że wiele dzieci
w tym kraju wymaga opieki i ochrony przed zimnem. Najbardziej
poszkodowane są dzieci-uchodźcy. UNICEF wraz z organizacjami
partnerskimi i lokalnymi władzami w Libanie niesie pomoc dla
dzieci i ich rodzin. Dostarczyliśmy m.in. ponad 7000 koców, 5500
kompletów odzieży zimowej czy 1500 zestawów higienicznych.

UNICEF wraz z organizacjami partnerskimi niesie pomoc dzieciom
i ich rodzinom. Jak dotąd UNICEF wypompował wodę i osuszył ponad
60 miejsc oraz dostarczył ratującą życie pomoc dla poszkodowanych
w dolinie Bekaa, Północnym Libanie, Bejrucie i na południu kraju.
UNICEF monitoruje także sytuację medyczną, żywnościową
i sanitarną, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób.
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40 tysięcy dzieci poszkodowanych
na skutek burz śnieżnych w Libanie

Silny wiatr, śnieg i ulewny deszcz dotknęły ponad 570 miejsc
w całym kraju. Z kolei 11 nieformalnych obozów dla uchodźców
zostało poważnie uszkodzonych przez powodzie. Ponad 11 300
osób, wśród których połowa to dzieci, zostało poszkodowanych na
skutek burz śnieżnych.
W najgorszej sytuacji są dzieci-uchodźcy i ich rodziny. Jeszcze
przed nastaniem zimy warunki ich życia były bardzo trudne.
W samej dolinie Bekaa co najmniej 847 uchodźców syryjskich
musiało opuścić swoje miejsce pobytu ze względu na powódź,
która spowodowała duże zniszczenia. Na północy kraju jak dotąd
odnotowano ponad 700 przypadków takiej relokacji.

Przy niskiej temperaturze
i wzburzonych wodach ponad 400
dzieci dotarło do wybrzeży Europy
Szacuje się, że tylko w pierwszych dwóch tygodniach 2019 roku
około 400 dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów – czyli 29 dzieci
dziennie – przybyło na brzeg Grecji, Włoch i Hiszpanii. Dzieci
szczególnie ciężko znoszą te niebezpieczne podróże z powodu
ujemnych temperatur i wzburzonych wód w miesiącach zimowych.
UNICEF apeluje do rządów państw europejskich o wypracowanie
wspólnego podejścia do lepszej ochrony dzieci-uchodźców
i dzieci-migrantów. Dzieci te nieustannie doświadczają poważnych
zagrożeń i naruszeń swoich podstawowych praw podczas
niebezpiecznej drogi morskiej do Europy. Szacuje się, że w 2018
r. 23 tysiące dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów przybyło drogą
morską do Grecji, Włoch i Hiszpanii. W większości uciekały przed
konfliktem, skrajnym ubóstwem i prześladowaniami.
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UNICEF pomaga dzieciom-uchodźcom i dzieciom-migrantom
uzyskać dostęp do odpowiednich warunków mieszkaniowych,
wsparcia psychospołecznego i edukacji, jednocześnie wzmacniając
krajowe systemy ochrony dzieci, które chronią wszystkie
potrzebujące dzieci. W całym regionie UNICEF opowiada się za
ochroną praw wszystkich dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów
oraz promuje ich włączanie do nowych społeczności.
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Szkoły dla dzieci uchodźców Rohingja
wspierane przez UNICEF

W chwili rozpoczęcia nowego 2019 roku ponad 145 tys. dzieci uchodźców
Rohingja, mieszkających w obozach dla uchodźców w południowowschodnim Bangladeszu, uczęszcza do specjalnie stworzonych dla nich
szkół wspieranych przez UNICEF.
Do tej pory udało się wybudować ponad 1,6 tys. takich placówek,
umożliwiających edukację chociaż części dzieci zmuszonych do
ucieczki przed przemocą z Mjanmaru. Jednak nadal wiele tysięcy
dzieci nie ma dostępu do edukacji. Celem UNICEF jest objęcie
kształceniem 260 tys. dzieci, co wymaga zwiększenia ilości takich szkół
do 2,5 tys. oraz zaangażowania 5 tys. nauczycieli i wolontariuszy.
Skala kryzysu ludności Rohingja wymagała podjęcia szybkich działań.
Do tej pory skupiały się one przede wszystkim na zaspokojeniu
podstawowych potrzeb. Teraz UNICEF może pozwolić sobie na
rozszerzenie zakresu i skali działań, docierając do jeszcze większej
ilości dzieci, koncentrujac się także na zapewnieniu dzieciom edukacji.
UNICEF kieruje również swoje działania w kierunku młodzieży.
Dokłada starań aby kształtować ich wiedzę i umiejętności zawodowe,
niezbędne w dorosłym życiu. Obecnie większość nastolatków w wieku
od 15 do 18 lat przebywających w obozach dla uchodźców nie
otrzymuje żadnej formy edukacji. Grupa ta jest szczególnie narażona
na różnego rodzaju zagrożenia, takie jak np. wczesne małżeństwa, czy
pracę dzieci.

