
Członkostwo w Klubie szkół Unicef zobowiązuje 

 

UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Od 

ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc  

w sytuacji klęski humanitarnej - UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się 

lepiej. Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde 

dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo 

do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa. 

 

Młodzież gimnazjalna od lat angażuje się w akcje Unicefu-u. Planujemy 

kolejną. Oto ona: 

Zamierzamy zakupić następujące materiały: 

1. Zestaw szczepionek 

Miliony dzieci w najbiedniejszych krajach nie są zaszczepione przeciwko 

groźnym chorobom. Dlatego ten Prezent bez Pudła to prawdziwy prezent  

z misją - chroni zdrowie i życie najbardziej bezbronnych 

maluchów. Dostarczymy je dzieciom nawet na końcu świata. 

Informacje o produkcie: 

- doustna szczepionka przeciw polio, 60 dawek, 

- szczepionka przeciw odrze, 30 dawek, 

- szczepionka przeciw tężcowi, 100 dawek. 

Zakup Prezentu bez Pudła to forma darowizny, za którą UNICEF dostarczy 

wybrany produkt potrzebującym dzieciom. 

123.97 zł 60 szczepionek przeciw polio, 30 szczepionek przeciw odrze, 100 

szczepionek przeciw tężcowi 

2. Żadne dziecko nie powinno być głodne. Kup ten Prezent bez Pudła  

i pomóż nam w walce z niedożywieniem. 

Pasta terapeutyczna  to wyjątkowy, ratujący życie prezent. Produkowana na 

bazie orzeszków ziemnych, jest bogata w składniki odżywcze i szybko 

przywraca siły niedożywionym dzieciom. Wystarczą 3 opakowania dziennie, 

aby w ciągu tygodnia dziecko przybrało 1 kilogram. 

Informacja o produkcie: 30 saszetek gotowej do spożycia pasty terapeutycznej 

(tzw. RUTF - ready to use therapeutic food). Masa 1 saszetki: 92g. 

Rekomendowana w 2. fazie terapii niedożywienia. 

Zakup Prezentu bez Pudła to forma darowizny, za którą UNICEF dostarczy 

wybrany produkt potrzebującym dzieciom. 

45.58 zł 30 sztuk 

  



Pomagamy syryjskim dzieciom przetrwać zimę 

 

Wojna w Syrii trwa już ponad 6 lat. Skutki brutalnego konfliktu najbardziej 

dotknęły najmłodszych. Wiele dzieci jest rannych, chorych, bądź 

niedożywionych. Zimą dzieciom w Syrii i w obozach w krajach ościennych, 

takich jak Jordania, Irak, czy Liban grozi śmierć. 
Rodziny w Syrii żyją bardzo często w skrajnym ubóstwie. Dzieci i ich rodzice 

pozbawione są bezpiecznego schronienia, nie mają dostępu do leków, ciepłych 

ubrań, czy koców. Bez odpowiedniej pomocy najmłodsi mogą nie przetrwać  

w tak trudnych warunkach. 

1,5 miliona dzieci z Syrii i krajów ościennych potrzebuje naszej pilnej 

pomocy tej zimy. 
Tej zimy prosimy naszych Darczyńców o szczególne wsparcie. UNICEF robi 

wszystko, aby żadne dziecko nie zamarzło tej zimy. Dostarczamy koce, leki, 

potrzebne ubrania, ogrzewamy szkolne klasy, aby zmieniać na lepsze 

rzeczywistość syryjskich dzieci. Potrzeby są jednak ogromne. 

 

Dzieci w Syrii potrzebują Ciebie, aby przetrwać zimę 

Dla większości dzieci w Polsce pierwsze dni zimy oznaczają zabawę w śniegu, 

lepienie bałwana i zapach gorącej czekolady. 

Niestety, rzeczywistość jest inna dla najmłodszych z Syrii. W kraju 

ogarniętym wojną oraz w krajach ościennych, takich jak Liban, Jordania, czy 

Irak zima jest szczególnie trudnym czasem w roku. Chore, pozbawione 

bezpiecznego schronienia i często ranne dzieci walczą o każdy dzień. Zimą 

grozi im śmierć. 
UNICEF jest na miejscu i jako jedna z nielicznych organizacji niesie pomoc na 

terenie niemal całego kraju. Pomagamy zapewniając dzieciom ciepłe kurtki, 

buty, odzież i koce. UNICEF wspiera finansowo rodziny, zapewnia 

najmłodszym dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej oraz ogrzewa 

szkolne klasy, w których dzieci mogą schronić się przed mrozem i czuć się 

bezpiecznie.  
 Przekazując darowiznę, podarujesz najmłodszym ciepło, którego bardzo 

potrzebują. Jeden koc może uratować życie dziecka. 

 

Dlatego chcąc aktywnie włączyć się w akcję Unicefu prosimy, aby klasowi 

skarbnicy zebrali od każdego ucznia po symbolicznej złotówce (można 

wpłacać także większe sumy). Skarbnicy zebrane środki powinni przekazać 

na ręce przedstawicieli Rady SU – Mileny Kurczewskiej i Gabrieli Kubat. 

Po zebraniu środków zostaną one przekazane na konto Unicefu – (scany 

dowodów wpłat będą zamieszone na stronie interetowej szkoły). 

Termin dokonywania wpłat – 19 stycznia 2018r.  

 

W imieniu potrzebujących dzieci dziękujemy za okazane wsparcie!!! 


