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POLSKIE MIASTO NA SZCZYCIE  
MIAST PRZYJAZNYCH DZIECIOM 

W Kolonii odbył się Szczyt „Miast Przyjaznych Dzieciom” 
– inicjatywy UNICEF obejmującej niemal 30 milionów
dzieci w  40 krajach świata. Na Szczycie obecni byli 
przedstawiciele Miasta Gdynia – pierwszego miasta 
biorącego w Polsce udział w Programie wraz z dwojgiem 
młodych delegatów oraz reprezentantów UNICEF Polska.

Podczas szczytu ponad 100 prezydentów Miast 
Przyjaznych Dzieciom z  40 krajów świata podpisało 
„Deklarację z  Kolonii” zobowiązując się do poprawy 
warunków życia dzieci w  miastach, zwiększania ich 
szans na rozwój i podniesienia poziomu dobrobytu.

Obecnie niemal co trzeci mieszkaniec miasta to dziecko. 
UNICEF szacuje, że do 2050 r. 7 na 10 dzieci będzie żyło 
w  ośrodkach miejskich. Inicjatywa UNICEF „Miasta 
Przyjazne Dzieciom” wspiera miasta i  społeczności 
w realizacji praw dzieci na poziomie lokalnym. Obecnie 
w  inicjatywie uczestniczy już ponad 3 000 miast na 
całym świecie. Więcej informacji o programie można 
znaleźć na stronie: https://www.unicef.pl/Miasto-
przyjazne-dzieciom/Miasto-przyjazne-dzieciom

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW 
DZIECKA Z UNICEF 

Pamiętacie zeszłoroczną akcję #GoBlue? W  tym 
roku także zachęcamy placówki do świętowania 
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wspólnie 
z  UNICEF. Z  okazji przypadającej w  tym roku 30. 
rocznicy uchwalenia Konwencji o  prawach dziecka 
przygotowaliśmy ciekawy projekt edukacyjny, 
z szeregiem aktywności mających na celu zwrócenie 
uwagi na prawa dziecka. Do wykorzystania 
scenariusze ciekawych zajęć o prawach dziecka, 
quizy Kahoot, filmy, Konwencja o prawach dziecka 
w wersji kieszonkowej, propozycje aktywności na 
spędzenie 20 listopada wspólnie z UNICEF.  

Szczegóły dotyczące projektu wraz z  linkiem 
rejestracyjnym znajdują się na stronie: 

https://www.unicef.pl/nmaction/akcja_szkolna/
miedzynarodowydzienprawdzieckazunicef/140 

Rejestracja trwa tylko do 7 listopada! 

SPECJALNE WYDARZENIE O PRAWACH DZIECKA PODCZAS ZGROMADZENIA 
OGÓLNEGO ONZ 

Podczas 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku odbyło 
się specjalne wydarzenie wysokiego szczebla 
upamiętniające 30. rocznicę uchwalenia Konwencji 
o prawach dziecka. W wydarzeniu wziął udział
Prezydent RP Andrzej Duda. Został zaproszony 
do zabrania głosu jako Reprezentant kraju, który 
był inicjatorem powstania tego najważniejszego 
dokumentu dotyczącego dzieci. W wydarzeniu wzięli 
udział także przedstawiciele najmłodszego pokolenia, 
najwyżsi przedstawiciele krajów członkowskich, 
Dyrektor Generalna UNICEF Henrietta Fore, Sekretarz 
Generalny ONZ i wielu ważnych gości. 
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8 NAJWIĘKSZYCH WYZWAŃ 
I ZAGROŻEŃ - LIST OTWARTY 
HENRIETTY FORE 

Z  okazji przypadającej w  tym roku 30. rocznicy 
uchwalenia Konwencji o  prawach dziecka Dyrektor 
Generalna UNICEF Henrietta Fore napisała list, 
w którym mówi o problemach dotykających młodych 
ludzi oraz współczesnych wyzwaniach, które zagrażają 
przestrzeganiu praw dzieci na świecie. W  liście 
Dyrektor Generalna UNICEF wskazuje także działania, 
jakie powinny zostać podjęte, aby stawić czoła tym 
nowym zagrożeniom. 

W  liście wymieniono osiem wyzwań, które w  coraz 
większym stopniu wpływają na życie dzieci: 
przedłużające się konflikty, zanieczyszczenie powietrza 
i kryzys klimatyczny, zaburzenia zdrowia psychicznego, 
masowa migracja i ruchy ludności, bezpaństwowość, 
kompetencje przyszłości dostosowane do rynku 
pracy, ochrona danych i  prywatności w  Internecie, 
dezinformacja w sieci.

List w całości dostępny jest w  języku angielskim na 
stronie: https://www.unicef.org/reports/open-letter-
to-worlds-children-2019 

NOWY RAPORT UNICEF 
O SYTUACJI DZIECI N
A ŚWIECIE  

Co roku UNICEF przygotowuje specjalne raporty 
dotyczące sytuacji dzieci na świecie. W tegorocznym 
raporcie „The State of the World’s Children 2019: 
Children, food and nutrition”, poświęconym 
odżywianiu dzieci, UNICEF alarmuje, że ponad 200 
mln dzieci poniżej 5. roku życia jest niedożywionych 
lub ma nadwagę. Z kolei niemal 2 na 3 dzieci w wieku 
od 6. miesiąca do 2 lat nie otrzymuje pożywienia, 
które wspiera ich rozwijające się ciała i  mózgi. To 
z  kolei ma wpływ na gorszą zdolność uczenia się, 
niską odporność, większą podatność na infekcje, 
a w wielu przypadkach nawet śmierć.

Pomimo postępu technologicznego, kulturowego 
i  społecznego w  ostatnich dekadach, straciliśmy 
z  oczu ten najbardziej podstawowy fakt: jeśli dzieci 
jedzą źle, żyją źle, powiedziała Henrietta Fore, Dyrektor 
Generalna UNICEF. Miliony dzieci mają niezdrową 
dietę, ponieważ po prostu nie mają lepszego 
wyboru. Sposób, w  jaki rozumiemy niedożywienie 
i reagujemy na nie, musi się zmienić. Nie chodzi tylko 
o to, aby dostarczyć dzieciom wystarczającą ilość 
pożywienia. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie 
im pożywienia odpowiedniej jakości. Dziś, to nasze 
wspólne wyzwanie.
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