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KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROJEKTU „TO(DZIAŁA)MY!” ROZSTRZYGNIĘTY 

Znamy laureatów ogólnopolskiego konkursu grantowe-
go, który jest częścią projektu edukacyjnego „TO(działa)
MY!”. 30 najciekawszych projektów przygotowanych 
przez szkoły, otrzymało dofi nansowanie w wysokości 
2 tys. złotych na realizację przedsięwzięć o charakterze 
społecznym w obszarze ekologii, zdrowia i edukacji.

Projekt edukacyjno-społeczny „TO(działa)MY!” to wspól-
na inicjatywa UNICEF Polska i Fundacji Santander Bank 
Polska, zainaugurowana we wrześniu 2020 r. Jej celem 
było zmotywowanie i zaangażowanie uczniów oraz na-
uczycieli do podejmowania działań o charakterze społecz-
nym i realizacji projektów skierowanych do społeczności 
szkoły i środowiska lokalnego.

Wybór stojący przed komisją konkursową nie był prosty. 
Nadesłane propozycje projektów odpowiadały na wiele 
problemów społecznych bliskich młodym ludziom. Naj-
większym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczy-
cieli cieszyła się tematyka ekologii i to właśnie w tej 
dziedzinie odnotowano najwięcej zgłoszeń. Nie zabrakło 
jednak interesujących projektów z obszaru edukacji oraz 
zdrowia. Pełna lista laureatów konkursu dostępna jest na 
stronie:

https://fundacja.santander.pl/2021/03/12/i-edycja-progra-
mu-grantowego-to-dzialamy-rozstrzygnieta/. 

Dziękujemy wszystkim szkołom zaangażowanym w re-
alizację  tego projektu. Formularz raportu podsumowują-
cego prace w ramach projektu „TO(działa)MY!” zostanie 
udostępniony Koordynatorom 1 czerwca 2021r.
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GROŹNE CHOROBY MOGĄ WRÓCIĆ DO POLSKI

Coraz więcej rodziców nie szczepi swoich dzieci. W cią-
gu ostatnich 10 lat liczba takich przypadków w Polsce 
wzrosła blisko czternastokrotnie. Doprowadziło to już do 
utraty odporności populacyjnej na odrę, na którą w 2019 
roku w naszym kraju zachorowało czterokrotnie więcej 
osób niż rok wcześniej. Sytuacja jest na tyle poważna, 
że o podjęcie zdecydowanych działań zaapelował nie-
dawno do Ministra Zdrowia UNICEF Polska. Tymczasem 
docierają do nas kolejne, jeszcze bardziej alarmujące 
dane. W 2020 roku liczba przypadków uchyleń od szcze-
pień obowiązkowych przekroczyła już 50 tys. 

Odra to groźna choroba zakaźna, na którą dotychczas 
nie wynaleziono skutecznego leku. Jedynym sposobem 
ochrony przed nią jest podanie dwóch dawek szczepionki 
MMR (skojarzonej szczepionki przeciwko odrze, śwince 
i różyczce). Dzięki profi laktyce odry w latach 2000-2018 
uratowano życie ponad 23 milionów dzieci na świecie. 
Niestety od trzech lat liczba potwierdzonych przypadków 
tej choroby stale rośnie.

Walka z dezinformacją i wspieranie rodziców w dostępie 
do wiarygodnych informacji na temat szczepień to głów-
ne punkty apelu UNICEF Polska do Ministra Zdrowia. Or-
ganizacja zwraca uwagę, że widmo powrotu chorób za-
kaźnych jest coraz bardziej realne. Nie możemy dopuścić, 
aby naszemu życiu ponownie zaczęły zagrażać wirusy 
odry czy polio, o których - dzięki szczepieniom - zdążyli-
śmy już w Polsce zapomnieć. Problem dotyczy wszyst-
kich, dlatego UNICEF Polska zachęca do podpisywania 
się pod apelem, który można znaleźć na stronie:
www.unicef.pl/apel-szczepienia.
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W marcu, w obozie dla uchodźców Rohingja 
w Koks Badźar w Bangladeszu wybuchł pożar. 
Na skutek katastrofy 50 000 osób zostało bez 
dachu nad głową. Połowę z nich stanowiły dzieci.
Pracownicy UNICEF na miejscu niosą pomoc 
dzieciom i ich rodzinom. Niestety, na skutek 
pożaru ponad 140 ośrodków edukacyjnych zo-
stało zniszczonych, a system kanalizacji i zaopa-
trzenia w wodę nie funkcjonują prawidłowo.
Priorytetem UNICEF jest zapewnienie dzie-
ciom bezpieczeństwa i ochrony, we współpracy 
z lokalnymi władzami. Organizacja pracuje nad 
połączeniem dzieci z ich opiekunami i wspiera 
wysiłki na rzecz relokacji rodzin, które straci-
ły schronienie. UNICEF zorganizował także 
Miejsca Przyjazne Dzieciom, zapewniając set-
kom najmłodszych  wsparcie psychologiczne.
Organizacje partnerskie UNICEF dostarczyły 
czystą wodę oraz urządzenia sanitarne i hi-
gieniczne. Nasze mobilne zespoły medyczne 
udzielają pierwszej pomocy osobom, które 
doznały poparzeń, skaleczeń i innych urazów.

Ten pożar to tylko jedna z tragedii, która dotknęła 
uchodźców Rohingja. Mijają już prawie cztery 
lata, odkąd 725 000 ludzi zostało zmuszonych 
do opuszczenia swoich domów w Mjanmie.

POŻAR W OBOZIE DLA UCHODŹCÓW W BANGLADESZU
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CO PIĄTE DZIECKO NA ŚWIECIE NIE MA DOSTĘPU
DO WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI CZYSTEJ WODY

W Światowy Dzień Wody - 22 marca - UNICEF rozpoczął inicjatywę 
„Bezpieczeństwo wodne dla wszystkich”, aby zmobilizować mię-
dzynarodowe wsparcie dla najbardziej potrzebujących dzieci. 

Ponad 1,42 mld ludzi na całym świecie, w tym 450 mln dzieci, żyje 
na obszarach o skąpych zasobach wodnych. To znaczy, że co piąte 
dziecko nie ma dostępu do wystarczającej ilości czystej wody, aby 
zaspokoić codzienne potrzeby. Według analizy UNICEF, w najtrud-
niejszej sytuacji są regiony, w których mamy do czynienia zarów-
no z ubogą infrastrukturą wodno-sanitarną, jak i skąpymi zasobami 
wodnymi. Społeczności żyjące na tych obszarach polegają na zaso-
bach wód powierzchniowych, zanieczyszczonych źródłach i miej-
scach oddalonych o co najmniej 30 minut drogi pieszo.

Zapotrzebowanie na wodę dramatycznie rośnie, podczas gdy jej 
zasoby się kurczą, na co wpływ mają także zmiany klimatu 
i ekstremalne zjawiska pogodowe. Do tego dochodzi szybki 
przyrost populacji, urbanizacja czy niewłaściwe gospodarowanie 
zasobami wodnymi. UNICEF rozpoczyna inicjatywę „Bez-
pieczeństwo wodne dla wszystkich”, aby zapewnić wszystkim 
dzieciom, zwłaszcza w regionach, gdzie potrzeby są najpilniejsze, 
dostęp do czystej wody i infrastruktury odpornej na zmiany klimatu. 

©
 U

N
IC

EF
/U

N
04

31
93

6/
Sa

ee
d;

 

©
 U

N
IC

EF
/S

afi
 d

y 
A

nd
ria

n;
 


