
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW 
DZIECKA Z UNICEF

Ponad 3 tysiące placówek edukacyjnych i  16 miast 
świętowało Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 
wspólnie z UNICEF. 

20 listopada to szczególna data dla każdego dziecka 
– tego dnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień
Praw Dziecka. Z  tej okazji UNICEF zorganizował 
ogólnopolskie obchody, do których zaprosił 
wszystkie placówki edukacyjne. Szkoły i  przedszkola 
organizowały specjalne zajęcia edukacyjne, 
podejmowały się wielu ciekawych aktywności, które 
miały na celu zwrócenie uwagi na prawa dziecka na 
świecie. Dzieci i młodzież wykorzystały kolor niebieski 
jako symbol solidarności z najbardziej potrzebującymi 
dziećmi, którym pomoc każdego dnia niesie UNICEF. 
Wiele wydarzeń zostało zorganizowanych także poza 
murami szkół. W  setkach miast i  miasteczek szkoły 
i  przedszkola zorganizowały wyjątkowe, niebieskie 
marsze z  udziałem przedstawicieli samorządów pod 
hasłem #dlakażdegodziecka. Miasta podświetlały 
symbolicznie na niebiesko budynki, organizowały 
spotkania włodarzy z dziećmi i młodzieżą, oddając im 
głos i wsłuchując się w ich potrzeby. 

Chcecie sprawdzić, jak świętowały inne szkoły? 
W  mediach społecznościowych użyjcie hashtagu 
#dlakażdegodziecka i odnajdźcie akcje szkolne związane 
z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka z UNICEF

RAPORT Z BADAŃ „PRAWA
DZIECKA Z PERSPEKTYWY DZIECI,
NAUCZYCIELI I RODZICÓW”

Podczas konferencji zaprezentowano także najnowszy 
raport z  badania przeprowadzonego przez UNICEF 
Polska, ABR SESTA oraz SYNO Polska. Raport „Prawa 
dziecka z perspektywy dzieci, rodziców i nauczycieli” 
powstał z  okazji 30. rocznicy uchwalenia Konwencji 
o prawach dziecka. Jego celem było zbadanie stanu
faktycznego przestrzegania praw dziecka w  Polsce 
z  perspektywy dzieci, rodziców i  nauczycieli. 
Analiza wyników badań skłania do wielu refleksji. 
Co dziesiąte dziecko nie czuje się szczęśliwe, dzieci 
chciałyby mieć większy wpływ na decyzje, które ich 
dotyczą (np. w szkole kwestie organizacji wycieczek 
szkolnych) i  co niezwykle ważne dzieci deklarują, że 
znają swoje prawa, a  wiedzę tę czerpią ze szkoły! 
Brawo Nauczyciele i Uczniowie!  

Zachęcamy do zapoznania się z całym tekstem raportu 
dostępnym na stronie 
www.unicef.pl/O-nas/Publikacje



KONFERENCJA „PRAWO DZIECKA
DO DZIECIŃSTWA – PRAKTYCZNA
IMPLEMENTACJA PRAW DZIECKA”

UNICEF Polska z  okazji 30. rocznicy uchwalenia 
Konwencji o prawach dziecka zorganizował konferencję 
„Prawo dziecka do dzieciństwa – praktyczna 
implementacja praw dziecka”. Wydarzenie było 
skierowane do przedstawicieli samorządów, świata 
biznesu  mediów. Zwróciło uwagę na ich rolę w zakresie 
ochrony i  realizacji praw dziecka. W  konferencji 
wzięli udział także praktycy zajmujący się na co dzień 
tematyką praw dziecka, przedstawiciele świata nauki 
oraz pracownicy organizacji pozarządowych. Relację 
z wydarzenia można znaleźć na stronie www.unicef.pl 

30 LAT KONWENCJI
O PRAWACH DZIECKA W ONZ

W  siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych 
w  Nowym Jorku 20 listopada odbył się globalny 
szczyt upamiętniający uchwalenie Konwencji 
o prawach dziecka. W  uroczystościach wzięli udział
najwyżsi przedstawiciele ONZ, przedstawiciele 
młodego pokolenia oraz Ambasador Dobrej Woli 
David Beckham wraz z  najmłodszą Ambasadorką 
Dobrej Woli UNICEF – Milly Bobby Brown.  

Podobnego rodzaju wydarzenia – szczyty dla dzieci 
odbyły się w ponad 50 krajach na świecie. 

CIESZYMY SIĘ I DZIĘKUJEMY, 
ŻE ŚWIĘTOWALIŚCIE TEN DZIEŃ WSPÓLNIE Z NAMI! 

Wszystkim placówkom, które włączyły się w  obchody Dnia Praw Dziecka z  UNICEF dziękujemy! 
Pamiętajcie o Raporcie z akcji - złóżcie go do końca grudnia na stronie unicef.pl, a w styczniu wyślemy 
do Was dyplomy, zaświadczenia oraz wyjątkowy plakat z Konwencją o prawach dziecka. 



POLSKA  NOWOŚCI UNICEF
grudzień 2019

POMOC DLA NIGRU 

W listopadzie ruszyła akcja pomocowa UNICEF Polska 
na rzecz dzieci w Nigrze.  Dlaczego akurat Niger? To 
jedno z najbiedniejszych, najsłabiej rozwiniętych państw 
na świecie. Prawie cały jego obszar zajmuje pustynia 
Sahara. Cykliczne susze i powodzie powodują, że 
nieustannie brakuje żywności.  Ponad 380 tys. dzieci 
poniżej 5. roku życia cierpi na skutek ciężkiego ostrego 
niedożywienia. Z powodu braku środków, 60% z nich 

nie otrzymało w tym roku żadnej pomocy. Tysiące dzieci 
głoduje i nie wie, czy i kiedy zje kolejny posiłek. UNICEF 
Polska wraz z Ambasadorem Dobrej Woli Łukaszem 
Nowickim odwiedził dzieci przebywające w klinice 
leczenia niedożywienia. Jeśli chcielibyście wesprzeć nasze 
działania przy okazji świątecznych, noworocznych 
kiermaszy – mamy dla Was specjalny film i pakiet 
materiałów, które przybliżą Wam pracę UNICEF w Nigrze.  

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT 
ŻYCZYMY WAM DUŻO SPOKOJU I CZASU 
SPĘDZONEGO W RODZINNYM GRONIE. 

Już w styczniu udostępnimy Wam przewodnik 
dla Klubu Szkół UNICEF na nowy semestr szkolny. 

Dziękujemy, że jesteście z nami. 




