Opis problemu
Każdego roku podstawowe szczepienia ratują życie prawie 3 milionom dzieci na świecie.
Wystarczy zaszczepić dziecko,by było ono chronione przed tragicznymi skutkami takich
chorób jak: gruźlica, polio, odra, tężec czy zwyczajną biegunką, powodującą odwodnienie
organizmu. Szczepienia to najbardzoej skuteczny i najtańszy sposób walki z wieloma
chorobami. To także najprostsza metoda, by ratować życie dzieci na wielką skalę. Niestety
niemal w 1/3 przypadków przyczyną śmierci dzieci poniżej 5 roku życia, są choroby, którym
możemy zapobiegać poprzez szczepienia.

Celem UNICEF jest objęcie programem szczepień wzystkich dzieci
Poprzez projekt „Wszystkie Kolory Świata” chcemy uświadomić dzieciom i młodzieży, że
pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, ze dzięki
ich zaangażowaniu, można uratować życie dziecka.
Tegoroczna odsłona projektu jest jego piątą edycją. Poprzednie cztery kampanie cieszyły się
dużym zainteresowaniem szkół i przedszkoli. Dotychczas w akcji uczestniczyło 2,5 tysiaca
placówek w całej Polsce. Dzięki zaangażowaniu całych społeczności lokalnych udało się
pozyskać prawie 2,7 miliona złotych na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone, Czadzie,
Sudanie Południowym i Angoli. Zebrane fundusze pozwoliły na zaszczepienie setek tysięcy
dzieci. Wierzymy, że dzięki Państwa zaangażowaniu uda się nam w tym roku pomóc
kolejnym tysiącom dzieci.

Na czym polega projekt „Wszystkie Kolory Świata”?
W ramach akcji uczniowie szkoły podstawowej będą przygotowywali charytatywne,
szmaciane laleczki UNICEF. Laleczki te są niezwykłe ponieważ symbolizują pomoc uczniów
dla najbardziej potrzebujących dzieci na śiwecie. Każda z nich będzie miała swoją tożsamość.
Dzieci wybiorą kraj pochodzenia dla wykonanej przez siebie laleczki, określą jej kolor skóry,
strój a także imię i wiek, które umieszczą w „akcie urodzenia”. Laleczki zostaną
zaprezentowane podczas specjalnego kiermaszu, który odbędzie się na terenie przedszkola
w dniu 28.02.2019 r. każdy będzie mógł zaopiekować się wybraną laleczką w zamian za
przekazanie darowizny na rzecz ratowania życia dzieci. Minimalna kwota darowizny 10 zł
umożliwi zaszczepienie jednego dziecka przeciw najpoważniejszym chorobom wieku
dziecięcego.
Liczymy na Państwa zaangażowanie i pomoc!

