Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!
Wyobraź sobie, że budząc się każdego dnia nie masz pewności czy cały Twój świat nie runie w
gruzach? Przerażające, prawda? A tak wygląda właśnie obraz wojny. Z pewnością nie jest to miejsce
dla dzieci. Strach, głód, niepewność… Te odczucia towarzyszą każdego dnia dzieciom żyjącym w Syrii.
Niestety ich sytuacja może się pogorszyć, gdyż zbliża się zima. Pozbawione domów, ciepłych ubrań i
opieki mogą nie przetrwać tego czasu. Ich los jest w naszych rękach. Przyłącz się do akcji UNICEF i
spraw, aby dzieci w Syrii przetrwały zimę!
Zima każdemu z nas kojarzy się przeważnie z pięknym obrazkiem białego puchu, świątecznych
dekoracji czy zabaw na lodowisku. Niestety są zakątki świata, gdzie zbliżająca się zima jest
zagrożeniem. Tak jest w Syrii – kraju, w którym od kilku lat trwa wojna. Spowodowała ona ogrom
zniszczeń, zmusiła miliony mieszkańców do uchodźctwa, a tym, którzy pozostali odebrała wszystko co
mieli. Zbliżająca się zima potęguje niepewność mieszkańców Syrii o ich los. Gwałtowny spadek
temperatury może być zabójczy dla dzieci i ich rodzin, którzy pozbawieni dachu nad głową, schronili
się w prowizorycznych mieszkaniach i obozach dla uchodźców. UNICEF jest na miejscu i niesie pomoc,
jednak potrzeby wciąż rosną a końca wojny nie widać.
Możemy pomóc tym ludziom dając im ciepłe koce, ubrania, zapewniając ogrzewanie w
tymczasowych schronieniach i szkołach.
Zachęcamy Państwa do włączenia się w działania UNICEF na rzecz dzieci z Syrii.
Celem projektu „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę” jest:




Pokazanie jak wojna wpływa na życie dziecka
Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego,
Zebranie środków finansowych na zapewnienie ciepłych ubrań i kocy dla dzieci z Syrii.

W materiałach edukacyjnych, które Państwu udostępnimy, chcemy pokazać jak zmienia się życie
dziecka kiedy w jego życie wkracza wojna. Dzięki unikalnym materiałom, które zebrał UNICEF,
uczniowie poznają odpowiedzi na pytania. Jak wygląda edukacja w czasie wojny? Jaki jest los dzieci z
niepełnosprawnością w takiej sytuacji? Jak wygląda życie w obozie dla uchodźców?
Projekt składa się z dwóch część:
1. Zajęcia edukacyjne – specjalnie przygotowane materiały edukacyjne (filmy, prezentacje,
scenariusze, plakaty) umożliwią Państwu zorganizowanie ciekawych i poruszających zajęć na
temat sytuacji dzieci w Syrii. Będą mieli Państwo unikalną możliwość obejrzenia materiałów
filmowych nagranych przez polską ekipę UNICEF, która odwiedziła Syrię wiosną tego roku.
Wraz z Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF Robertem Korzeniowskim nasi koledzy byli
świadkami dramatu, jaki toczy się w tym regionie. Z kolei obóz dla uchodźców syryjskich w
Jordanii odwiedził drugi Ambasador – Artur Żmijewski. Historie spotkanych tam dzieci i ich
rodzin chwytają za serce.
2. „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę” – w ramach akcji wszystkie placówki, które
zaangażują się w akcję zorganizują imprezę połączoną ze zbiórką charytatywną na rzecz dzieci
z Syrii. Zimowa impreza pod hasłem „Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę” ma na celu
uświadomienie społeczności szkoły i zaproszonym gościom niezwykle trudnej sytuacji dzieci
w Syrii. Dzięki zbiórce charytatywnej, która zostanie zorganizowana przez szkoły, UNICEF
dotrze z pomocą do najbardziej potrzebujących dzieci i ich rodzin.

Przed przystąpieniem do projektu prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu. Wszystkie
informacje dostępne są na stronie www.unicef.pl ( w zakładce „współpraca ze szkołami”). Rejestracji
placówki do projektu dokonuje Koordynator akcji – wyznaczony przez szkołę.
Zgłaszając się do udziału w kampanii szkoły wyrażają w ten sposób chęć propagowania wrażliwości
społecznej i idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Wszystkie szkoły, które zrealizują
projekt, otrzymają „Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki” w roku szkolnym 2017/2018.
Ewentualne pytania dotyczące projektu prosimy kierować do koordynatora akcji Małgorzaty
Połowniak-Dąbrowskiej szkoly@unicef.pl

