
„MOC PREZENTÓW 
UNICEF”



Wszyscy lubimy otrzymywać prezenty, 

cieszy nas także, gdy jesteśmy nimi obdarowywani. 

Niestety na świecie są dzieci, 

dla których największym marzeniem jest być zdrowym, 

prawidłowo się rozwijać oraz chodzić do szkoły.

Możemy wspólnie pomóc spełnić marzenia tych dzieci

i podarować im najcenniejszy prezent.



Celem akcji jest:

Rozwijanie świadomości dzieci na temat 

znaczenia pomocy humanitarnej i sytuacji 

mieszkańców krajów rozwijających się, 

 kształtowanie postawy zaangażowania 

społecznego,

wsparcie działań pomocowych na rzecz 

najbardziej potrzebujących dzieci na 

świecie.



W ramach projektu „Moc Prezentów UNICEF” zapraszamy

Was do zapoznania się z działaniami UNICEF na świecie. 

Poznajcie historię dzieci z Gwatemali, których życie zmienił huragan. 

Straciły wszystko, co było im bliskie i znane. 

Takich historii dzieci, dotkniętych skutkami kataklizmu czy mieszkających 

w najbiedniejszych regionach bez odpowiednich warunków do życia, są tysiące. 

Wszędzie tam, gdzie niezbędna jest natychmiastowa pomoc, 

UNICEF działa od razu. 

Pomaga, dostarczając produkty humanitarne, dzięki którym dzieci 

i ich rodziny są bezpieczne i mogą funkcjonować.





Campur, Gwatemala
•„Mój tata sprzedawał różne rzeczy tam – w sklepie z artykułami rolniczymi” – mówi 9-letnia Juana, wskazując

na miejsce pod wodą. Juana płynie łodzią, po zalanym powodzią rodzinnym mieście. – „Tutaj był młyn. Tam był

sklep. Tu był nasz dom.”

Nagle Juana zawahała się, a jej głos zastąpił warkot silnika łodzi i ćwierkanie ptaków w oddali.

•„Nie potrafię sobie przypomnieć”, – mówi dalej, a obraz tego, co jest pod wodą, zasłaniają odbijające się na jej

powierzchni chmury. – „Myślę, że tu była nasza kuchnia. A tam był kościół, widać jego bramę. Przykro mi na to

patrzeć.” Juana płynie łodzią do miejsca, gdzie chodziła do szkoły, zanim w Campur – jej rodzinne miasto

uderzyły dwa huragany. Jeszcze kilka tygodni wcześniej Campur było śródlądowym miasteczkiem

w północnośrodkowym departamencie Alta Verapaz, otoczonym wzgórzami i bujnymi lasami.

Ale ten piękny krajobraz drastycznie się zmienił, kiedy dwa

potężne huragany - Eta i Iota - przetoczyły się przez

Gwatemalę w listopadzie 2020 roku. Ponad powierzchnię

wody, pokrywającą większość obszaru miasta, wystają

jedynie linie energetyczne, latarnie i pojedyncze dachy

budynków.



Juana jest jednym  z  900  tys.  dzieci  żyjących w Gwatemali, dotkniętych skutkami dwóch huraganów, 

które uderzyły w krótkim odstępie czasu od siebie, powodując osunięcia ziemi i ogromne powodzie w całym 

regionie. Jej rodzina mieszka teraz wraz z kilkunastoma innymi rodzinami w tymczasowym schronisku 

utworzonym w lokalnej szkole podstawowej. Szacuje się, że do połowy grudnia 2020 roku około 2 tys. dzieci 

w całym kraju mieszkało w tego typu schroniskach. – „Kiedyś bawiliśmy się tam z moim młodszym bratem” –

mówi Juana, wskazując miejsce pod wodą. – „Staram się o tym zapomnieć, bo to mnie po prostu smuci”. 

Jej brat nie odstępuje Juany na krok, powtarzając wypowiadane przez nią słowa niczym echo.

- „Było ciemno. Musieliśmy uciekać, bo poziom wody cały

czas się podnosił. Co, jeślibyśmy utonęli pod wodą?

Jedyne, co mogliśmy zrobić to uciec.”



W związku z uczestnictwem naszego przedszkola 

w działaniach UNICEF pragniemy przedstawić Państwu krótkie filmy 

oraz zachęcić do udziału w akcji "Prezenty bez Pudła".

Linki do filmów:

film o sytuacji w Gwatemali:

https://youtu.be/kKDg21M8s1E

film  o Prezentach bez Pudła

https://youtu.be/Zx-HR9G-y_0

https://youtu.be/kKDg21M8s1E
https://youtu.be/Zx-HR9G-y_0


„PREZENTY BEZ PUDŁA”
- to najskuteczniejsza forma 

pomagania !



Bycie mamą oznacza gotowość na wszystko, 

od opatrywania drobnych skaleczeń i siniaków 

po przygotowanie rosołu, kiedy jesteśmy chorzy 

czy przytulenie, kiedy mamy zły sen. 

Jednak są na świecie mamy, dla których każdy dzień 

jest dosłownie walką o przetrwanie ich dziecka.

Nasze niezbędne prezenty-produkty humanitarne to 

wspaniały sposób na uhonorowanie naszej mamy, 

która zawsze pojawia się przy nas pierwsza i potrafi 

zaradzić każdej trudnej sytuacji.

Każdy z #PrezentybezPudła to wyjątkowy produkt,

z wyglądu niepozorny, ale najlepiej prezentuje się w 

odpowiednich rękach, czasie i miejscu.

http://bit.ly/Prezenty-bez-Pudła

https://www.facebook.com/hashtag/prezentybezpud%C5%82a?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVdRlaDtcRSkcJqXVky_EzzBhfH6OR3eWsXfLgorZBQ9IxzdTUWhdOf6zYdDI_Lhpb_XQwBpvveldVdIJ7BDWC-zG6CzHGpg3T4b0qff8cQJpzdcoWLdKmO86W1AQi_OGC6HeurpAM4U83DRRELLYK3&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/Prezenty-bez-Pud%C5%82a?fbclid=IwAR0iOSb2bckZ0EonFdsU0vyIjC71CrX3tqWVHnEBZ-o-UroMPOwe1RQruys&h=AT2aEGdbzPtm-lJuwGxptQZeUYvRR1rioGcKfYfINHZ3rKJWv5q1tyq6VTeip5YyklDG2kVJLB1eHTQwSUdWC4bM64aSKDQ0pN6YJCzuw9mgTjjWKYQZRQ248Cto3jv1Hrrz&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT15es9dLCaYy9mgx9icaTR9NSEb_yEe-eZusDjuTaFuR-6YeYOmSLhSLjfnIJbEwtdsCzOmJkdXeOmp6_bg55Z2O7o8yqTXRmBhWSfd3CDTPnvaO2oZZW6NzvG_uPgrQRuRCYFZvLVFp5V8XunWwLS8Y4d3yej9UKY9QRdpT-hbxU1z


Mycie rąk mydłem to prosty, a zarazem jeden z najskuteczniejszych sposobów 

zapobiegania groźnym chorobom. 

Mydło to także niezbędny element wyposażenia każdego punktu medycznego. 

W niektórych miejscach wciąż jednak jest dobrem luksusowym. 

Możesz to zmienić. Podaruj ten Prezent bez Pudła, a poczujesz czystą satysfakcję.

Informacja o produkcie: 100 kostek mydła o wadze ok. 100 g, odpowiednie 

dla dzieci i dorosłych.

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

wybrany produkt potrzebującym dzieciom.



Każde dziecko ma prawo do edukacji. Podaruj pakiet na piątkę i pomóż w spełnianiu dziecięcych marzeń.

Solidny i pakowny plecak to szkolny niezbędnik. Zmieszczą się w nim podręczniki, zeszyty i wszystkie 

najpotrzebniejsze przybory. Błękitne plecaki z logo UNICEF są wodoodporne i wygodne. 

Dzieci noszą je z prawdziwą dumą!



W krajach rozwijających się każda kropla czystej wody jest bezcenna, dlatego trzeba o nią dbać.

Ten pojemnik wykonany jest z bezpiecznego tworzywa, solidny, z wiekiem, łatwy do utrzymania w czystości, 

a na dodatek posiada kranik. Jest wprost idealny do przechowywania wody pitnej. 

Będzie służyć całej rodzinie przez długi czas.



Jedna „złotówka”- to tak niewiele! 
A pomoże dzieciom zrealizować ich 

życiowe cele”

Serdecznie zachęcamy do udziału w akcji   

„Prezenty bez pudła” . 

Do 25 czerwca można wrzucać pieniążki 

do SKARBONKI- PREZENTU, 

wyeksponowanej  w holu przedszkola 

(I piętro).  

Ucieszy nas każda złotówka! 

Wszystkie pieniążki zostaną przekazane 

UNICEF. 

Już teraz bardzo dziękujemy :)


