
„Lepszy świat dla dzieci w Jemenie” 

Dzieci w Jemenie doświadczają wielu problemów: braku dostępu do czystej wody, pełnowartościowej 
żywności, czy właściwej opieki medycznej. Aż 2 miliony dzieci w tym kraju nie chodzi do szkoły. Wiele dzieci 
cierpi z powodu głodu, każdego dnia walcząc o przetrwanie. Wojna to jedyna rzeczywistość jaką znają. 
Codzienność, w której funkcjonują, nie daje im szansy na szczęśliwe dzieciństwo.  

Zachęcamy Uczniów, zarówno tych młodszych jak i starszych, do wyobrażenia sobie lepszego świata dla 
dzieci w Jemenie. W wybranej przez siebie formie przedstawcie swoje wyobrażenie o tym, jak powinien 
wyglądać świat dzieci w Jemenie. Następnie zaprezentujcie prace w wybrany sposób.  

Krok 1.  Dzieci i Uczniowie w wybranej technice przygotowują prace plastyczne/graficzne, obrazujące ich 
wizję lepszego świata dla dzieci w Jemenie.  

Krok 2. Prezentacja prac Uczniów 

Prace dzieci zaprezentujcie w wybrany sposób: 

• W przedszkolach możecie zorganizować wystawę prac dzieci. Jeśli wspólnie uznacie to za dobry
pomysł, prezentacji prac może towarzyszyć zbiórka charytatywna na rzecz pomocy dzieciom w Jemenie.

• Zdjęcia prac Uczniów możecie udostępnić w formie galerii na stronach internetowych placówki wraz
z informacją o tym, że obchodzicie Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF. Jeśli
zaangażujecie się w akcję pomocową na rzecz dzieci w Jemenie, także poinformujcie o tym na stronie
internetowej, bądź w mediach społecznościowych. Skorzystajcie z szablonu informacji prasowej, którą
specjalnie dla Was przygotowaliśmy. Uzupełnijcie ją o opis działań, jakie podjęliście w ramach
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka i roześlijcie do zaprzyjaźnionych, lokalnych mediów.

• Zachęćcie rodziców i opiekunów dzieci i Uczniów do włączenia się w tę akcję za pośrednictwem różnych
serwisów. Opublikujcie prace swoich dzieci z hashtagiem #PomocdlaJemenu. Poproście rodziny
dzieci, aby udostępniały informację o akcji pomocowej i możliwości wsparcia potrzebujących
dzieci w Jemenie, za pośrednictwem swoich profili w mediach społecznościowych. Publikujcie
posty kierujące do strony unicef.pl/jemen. Dzięki Waszemu wsparciu dotrzemy z informacją
o koniecznej pomocy dla Jemenu do szerokiego grona odbiorców. Dziękujemy!

www.unicef.pl/jemen



