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POLSKA
MAKE FILMS NOT WAR
UNICEF został partnerem charytatywnym Kampanii Make ﬁlms not
war - ﬁlmowcy przeciw wojnie. Celem projektu jest wsparcie działań
UNICEF w Syrii oraz zwrócenie uwagi na konieczność zajmowania
aktywnych postaw obywatelskich.
Współczesny świat próbuje walczyć z narastającą agresją, przemocą
i brakiem poszanowania praw człowieka, ale efekty tej walki cały czas
nie są wystarczające. Poziom terroryzmu nie maleje, podobnie jak
liczba oﬁar działań wojennych oraz uchodźców. Narastają napięcia
międzynarodowe i interwencje zbrojne. Tylko nieliczne kraje są całkowicie
wolne od tych uwikłań. W tej sytuacji cierpią dzieci, które często tracą
dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej.
To ponad siedem lat dramatu, jakiego nie powinno doświadczyć żadne
dziecko. Byłem w Syrii i widziałem, że tysiące dzieci nie zna innej
rzeczywistości niż przemoc i strach. Jesteśmy na miejscu od początku
konﬂiktu zapewniając leki, odzież i najpilniejszą pomoc. Bardzo
dziękujemy wszystkim artystom, którzy do tej pory włączyli się do akcji
Make Films Not War i zachęcamy do dalszych, aktywnych działań
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oraz wspierania programów pomocy UNICEF - mówi Marek Krupiński,
Dyrektor Generalny UNICEF Polska.

MIASTO PRZYJAZNE DZIECIOM
UNICEF Polska zainaugurował nowy program, w którym polskie miasta
mogą ubiegać się o tytuł „Miasta Przyjaznego Dzieciom”. Pierwszym
ośrodkiem miejskim, który weźmie udział w pilotażowym programie jest
Gdynia.
„Miasto Przyjazne Dzieciom” to program UNICEF oparty o podstawową
zasadę kierowania się zawsze dobrem dziecka, szczególnie na poziomie
lokalnym. W ten sposób chcemy wesprzeć samorządy w realizacji
w praktyce Konwencji o prawach dziecka, mówi Marek Krupiński,
Dyrektor Generalny UNICEF Polska.
Program „Miasto Przyjazne Dzieciom” to międzynarodowa inicjatywa
UNICEF istniejąca od 1996 r. Miasto Przyjazne Dzieciom, to miasto,
które stara się zagwarantować najmłodszym obywatelom optymalne
warunki życia i rozwoju oraz uczynić ich pełnoprawnymi obywatelami,
aktywnie uczestniczącymi w życiu społecznym. Program działa w 31
krajach i ponad 1000 miastach na całym świecie, m.in. w Paryżu,
Londynie, Kolonii, Aberdeen czy Quebecu.
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V EDYCJA PROJEKTU WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA!
Ruszyła kolejna edycja światowego projektu WSZYSTKIE KOLORY
ŚWIATA. Zapraszamy wszystkie zainteresowane instytucje i placówki
edukacyjne do udziału w akcji. To już piąta polska edycja światowego
projektu edukacyjno – pomocowego UNICEF, którego początki
sięgają 1999 roku. Zachęcamy do niesamowitej przygody zarówno
najmłodszych przedszkolaków, uczniów, jak ich starszych kolegów,
a także nauczycieli i całe środowisko pedagogiczne. Oczywiście
zachęcamy do włączenia w działania rodziców, dziadków i opiekunów,
których wsparcie w tym projekcie będzie nieocenione.
Rejestracja do Akcji trwa do 15 października 2018 r.
Szczegółowe informacje o Akcji, Regulamin
oraz link rejestracyjny znajdują się na stronie Akcji:
https://www.unicef.pl/nmaction/akcja_szkolna/
wszystkiekoloryswiatavedycja/90
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ŚWIAT
#ENDVIOLENCE IN SCHOOL
– Stop przemocy w szkole

Połowa wszystkich uczniów na całym świecie w wieku 13-15 lat – czyli
blisko 150 mln młodych ludzi – deklaruje, że doświadczyło przemocy
ze strony swoich rówieśników na terenie placówki edukacyjnej
lub w jej okolicy – podaje najnowszy raport UNICEF „An Everyday
Lesson: #ENDviolence in Schools”. Z Raportu wynika, że przemoc
rówieśnicza wśród młodzieży szkolnej jest wszechobecna. Odbija
się to na samopoczuciu dzieci, ich zdolnościach oraz chęci do nauki,
bez względu na region świata, w którym żyją.
Edukacja jest kluczem do budowania pokojowych społeczności, jednak
dla milionów dzieci na całym świecie szkoła, sama w sobie, nie jest
bezpieczna – mówi Henrietta Fore, Dyrektor Generalna UNICEF.
Każdego dnia uczniowie i uczennice muszą się mierzyć z niezliczoną
ilością zagrożeń, m.in. bójkami, różnorodnymi formami dręczenia –
zarówno w świecie realnym jak i wirtualnym, przemocową dyscypliną,
presją. Wpływa to na naukę, a w dłuższej perspektywie może prowadzić
do depresji, stanów lękowych a nawet samobójstwa. Przemoc jest
doświadczeniem, które nie powinno być udziałem żadnego dziecka.
Z raportu wynika, że w Polsce 48% uczniów w wieku 13-15 lat deklaruje,
że co najmniej raz w ciągu ostatnich kilku miesięcy doświadczyło
przemocy ze strony rówieśników w szkole.
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PASZPORT EDUKACYJNY
– współpraca UNICEF z Microsoft

UNICEF rozpoczął współpracę z Microsoft Corp., aby rozwiązać
kryzys edukacji, jaki dotyka dzieci i młodzież poszkodowaną na skutek
konﬂiktów zbrojnych i klęsk żywiołowych.
W ramach partnerstwa, UNICEF wraz z ﬁrmą Microsoft i Uniwersytetem
w Cambridge opracowują „paszport edukacyjny” - platformę cyfrową,
która ułatwi dzieciom i młodzieży dostęp do edukacji. Paszport
edukacyjny będzie testowany w krajach przyjmujących uchodźców,
migrantów i osoby przesiedlone wewnętrznie.
Konﬂikty zbrojne i klęski żywiołowe przerwały naukę oraz obniżyły
poziom edukacji 75 milionów dzieci i młodych osób, z których wiele
musiało uciekać za granicę lub zostało przesiedlonych. W wielu krajach
przyjmujących uchodźców duży problem stanowi rozpoznanie na jakim
etapie nauki są dzieci-uchodźcy i dzieci-migranci. Brak takich informacji
uniemożliwia tym dzieciom uzyskanie odpowiedniego wykształcenia
oraz, w dłuższej perspektywie, ogranicza ich perspektywy zatrudnienia.
To ważne partnerstwo, ponieważ współdziałanie z zaangażowanymi
partnerami, którzy chcą wykorzystać swoje zasoby i wiedzę, pomoże
w rozwiązaniu największych problemów dzieci na świecie.
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