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NOWY PROJEKT EDUKACYJNY UNICEF
JUŻ W MARCU – ZAPRASZAMY
Już w marcu wszystkie placówki będą mogły przyłączyć się do
udziału w nowym projekcie edukacyjnym UNICEF, który będzie
poświęcony tematyce praw dziecka. Z uwagi na przypadającą
w tym roku 30 rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka
– najważniejszego dokumentu poświęconego dzieciom, najbliższy
projekt zostanie poświęcony właśnie tej kwestii. Zależy nam na
upowszechnieniu wiedzy i zwiększeniu świadomości o zapiach
Konwencji o prawach dziecka. Znajomość swoich praw wiąże się
z większym zaangażowaniem dzieci i młodzieży w życie społeczne.
To także konkretna wiedza o tym, jak unikać sytuacji ryzykownych
i gdzie szukać pomocy w trudnej sytuacji. Jako, że wszystkie działania
UNICEF podporządkowane są realizacji zapisów Konwencji, mamy
nadzieję, że wspólnie z Państwem będziemy propagować wiedzę
o prawach dziecka. Inauguracja projektu przewidziana jest w drugiej
połowie marca, szczegóły niebawem pojawią się na stronie
www.unicef.pl. Zapraszamy serdecznie, przyszykowaliśmy dla
Państwa ciekawe materiały dydaktyczne.
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BUDUJEMY SZKOŁĘ NA
MADAGASKARZE
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POLSKA

Szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale także bezpieczne schronienie,
miejsce zabawy i serce lokalnej społeczności. Zapewniając
edukację dajemy dzieciom szansę na lepszą przyszłość. Niestety
na całym świecie aż 60 milionów najmłodszych nie pobiera nauki
na poziomie szkoły podstawowej. Na Madagaskarze ubóstwo
sprawia, że dzieci zamiast uczyć się - pracują. Dla wielu rodzin
opłaty szkolne są zbyt wysokie. Sytuację pogarszają bardzo
częste klęski żywiołowe, które niszczą budynki i uniemożliwiają
organizowanie nauki.
ITAKA i UNICEF chcą to zmienić. ITAKA to jeden z partnerów
biznesowych UNICEF. Wspólnie zapewnią dzieciom na
Madagaskarze bezpieczne schronienie, miejsce zabawy i stworzą
serce całej lokalnej społeczności! W każdym roku trwania projektu
planują zapewnić edukację dla ponad 200 dzieci z regionu
Boeny. Ponadto w ramach współpracy zaplanowane są szkolenia
nauczycieli, którzy zadbają o wykształcenie dzieci. Region często
nawiedzają cyklony, dlatego szkoła będzie zbudowana z trwałych
materiałów, odpornych na tego typu klęski żywiołowe. Dzięki takim
partnerom jak ITAKA możemy zmieniać życie dzieci na lepsze.

5 lutego to Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym dniu UNICEF ostrzega
przed zagrożeniami płynącymi z wirtualnej rzeczywistości. Przemoc
i dręczenie w Internecie może dotknąć każdego, szczególnie młodzież.
W Polsce 99,2% młodych ludzi w wieku 15-24 korzysta z sieci.
UNICEF w ostatnim czasie przeprowadził badanie ankietowe wśród
młodych ludzi. W ciągu zaledwie pięciu tygodni ze 160 krajów
świata do organizacji wpłynęło ponad milion odpowiedzi. Młodzież
opowiedziała w nich, w jaki sposób oni, ich rodzice, nauczyciele
i liderzy polityczni mogą zapewnić bezpieczeństwo w Internecie.
Przede wszystkim wskazano na życzliwość jako główny czynnik
przeciwdziałający przemocy i dręczeniu w wirtualnej rzeczywistości.
Dręczenie w sieci może wyrządzić ogromną krzywdę, ponieważ
w krótkim czasie może dotrzeć do szerokiego grona odbiorców
i pozostać w Internecie w nieskończoność, wirtualnie „podążając” za
ofiarami przez całe ich życie. Ofiary cyberprzemocy, częściej niż ich
rówieśnicy, sięgają po alkohol czy narkotyki oraz opuszczają szkołę.

Przemoc wpływa także na pogorszenie wyników w nauce, obniżenie
poczucia własnej wartości i problemy zdrowotne. W skrajnych
przypadkach dręczenie w Internecie doprowadziło do samobójstwa.
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DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
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ŚWIAT

Udało się uwolnić kolejne dzieci z grup zbrojnych w Sudanie
Południowym.
Sukces
ten
zbiegł
się
z
obchodami
Międzynarodowego Dnia przeciwko Wykorzystywaniu Dzieci
jako Żołnierzy obchodzonego 12 lutego. Ze względu na fakt, że
proceder ten jest niezgodny z prawem i niezwykle trudny do
weryfi acji, nie jest znana dokładna liczba dzieci-żołnierzy. UNICEF
szacuje jednak, że dziesiątki tysięcy chłopców i dziewcząt poniżej
18. roku życia są wykorzystywane podczas konfliktów na całym
świecie. Wiele z tych dzieci zostało zmuszonych do walk, podczas
gdy inne dołączyły z powodu presji ekonomicznej i społecznej.
Dzieci, które zostały przesiedlone lub żyją w ubóstwie są jeszcze
bardziej narażone na rekrutację do grup zbrojnych. Często pełnią
w nich różne funkcje: bojowników, kucharzy, tragarzy, szpiegów
czy posłańców.
Konflikt w Sudanie Południowym trwa od 5 lat. Od jego początku
udało się uwolnić z szeregów grup zbrojnych 3100 dzieci. Szacuje
się jednak, że liczba młodych osób wcielonych do walk może
sięgać aż 19 tys.
Podczas procesu uwalniania, każde dziecko zostało zarejestrowane
i otrzymało certyfi at potwierdzający brak powiązań z grupą
zbrojną. Następnie, każde z nich spotkało się z pracownikami
opieki społecznej, lekarzami i nauczycielami. Dzieci otrzymały
także komplet ubrań, butów i innych artykułów pierwszej potrzeby.
Aby zapobiec ponownej rekrutacji do grup zbrojnych i umożliwić
powrót do normalnego życia, każde dziecko zostało objęte
trzyletnim programem reintegracji z lokalną społecznością.

POROZUMIENIE POKOJOWE
W REPUBLICE ŚRODKOWOAFRYKAŃSKIEJ
18 lutego 2019 r., po latach walk, rząd Republiki Środkowoafrykańskiej
podpisał porozumienie pokojowe z 14 grupami zbrojnymi
działającymi w tym państwie. Porozumienie jest ważnym krokiem w
kierunku uzyskania trwałego pokoju w kraju. Daje wszystkim nadzieję
na zakończenie walk w kraju i lepszą przyszłość dla dzieci, których
obecna sytuacja jest tragiczna. Dwie trzecie dzieci zamieszkujących
Republikę Środkowoafrykańską wymaga wsparcia w postaci pomocy
humanitarnej, jedna czwarta jest przesiedlona lub ma status
uchodźcy. Miliony dzieci cierpią z powodu niedożywienia, są
narażone na choroby, nadużycia, wykorzystanie, pozbawione
możliwości rozwoju i edukacji.
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APEL UNICEF - HUMANITARIAN
ACTION FOR CHILDREN

Co roku UNICEF przygotowuje specjalny Raport – tzw. Apel
„Humanitarian Action for Children”, w którym przedstawia cele
organizacji na kolejny rok. Określa w nim kluczowe działania
i fundusze, niezbędne by pomóc milionom dzieci, które żyją
w krajach ogarniętych konfliktami lub dotkniętych przez katastrofy
naturalne. Najmłodsi często nie mają dostępu do podstawowych
usług, co naraża ich na utratę zdrowia i życia. UNICEF zaapelował
w Raporcie o 3,9 mld dolarów potrzebnych, aby w 59 krajach świata
w 2019 roku umożliwić 41 milionom dzieci dostęp do czystej wody,
żywności, edukacji, zdrowia i ochrony.
UNICEF w 2019 roku planuje:
•
Umożliwić dostęp do czystej wody dla 43 mln ludzi;
•
Leczyć 4,2 mln dzieci cierpiących na skutek ciężkiego
ostrego niedożywienia;
•
Zaszczepić 10,3 mln dzieci przeciwko odrze;
•
Włączyć 10,1 mln dzieci w podstawową edukację formalną
lub nieformalną;
•
Objąć wsparciem psychologicznym 4 mln dzieci i ich opiekunów.
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UWOLENIENIE DZIECI Z GRUP
ZBROJNYCH W SUDANIE POŁUDNIOWYM

