


Organizacja humanitarna będąca częścią systemu 
ONZ. 

 Główna siedziba UNICEF znajduje się w Nowym 
Jorku. Polski Komitet Narodowy UNICEF mieści 
się w Warszawie 



Powstawanie 

Unicefu 

UNICEF powstał z inicjatywy 
Polaka dr. Ludwika Rajchmana. 
Oficjalnie został powołany 11 
grudnia 1946 roku uchwałą 
Zgromadzenia Ogólnego Narodów 
Zjednoczonych. 

 Głównym celem UNICEF jest 
pomoc dzieciom w zakresie 
wyżywienia, ochrony zdrowia, 
ochrony przed przemocą i 
wykorzystywaniem oraz edukacji. 
Zasięg działania organizacji jest 
globalny. 



Co roku na Boże 
Narodzenie UNICEF 
wydaje specjalne kartki 
pocztowe, z których 
dochód przeznacza na 
swoją działalność. 
Oprócz tego przez cały 
rok prowadzona jest 
sprzedaż produktów 
charytatywnych. 



Od 2012 roku współpracuje z PGE Skrą 
Bełchatów, jest to pierwszy przypadek 
współpracy UNICEF z klubem sportowym w 
Polsce 

Od roku 2006 flaga UNICEF jest na koszulkach 
siatkarek i piłkarzy FC Barcelona. 



Po roku 1954, kiedy to UNICEF na stałe został 
włączony do ONZ, jego zakres działania znacznie 
się poszerzył. Zajęto się nie tylko opieką lekarską 
i pomocą w sytuacjach kryzysowych, ale i 
zapewnieniem elementarnego wykształcenia 
wszystkim dzieciom w krajach rozwijających się. 

Za swoją działalność UNICEF otrzymał w 
roku 1965 Pokojową Nagrodę Nobla. 



 Pierwszym ambasadorem dobrej woli był 
Danny Kaye, który uzyskał ten tytuł w 1954. Po 
nim tytuł ten zdobywali inni, działając jako 
międzynarodowi, regionalni czy też narodowi 
ambasadorzy. Celem programu jest pozyskanie 
sławnych osobistości dla promocji programów 
UNICEF, może to przybierać formę 
publicznych wystąpień, pokazywania się w 
rejonach zagrożonych głodem, wojną czy 
epidemią itp. celem zwrócenia uwagi opinii 
publicznej na tego typu problemy. 



Amerykańskiaktor filmowy i piosenkarz, 

 ambasador dobrej woli UNICEF 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aktor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piosenkarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ambasador_dobrej_woli_UNICEF
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNICEF


Ambasadorami Dobrej Woli UNICEF w Polsce są:  

Małgorzata Foremniak i Artur Żmijewski. 







Kraje, którym pomagają Polacy. 

• SYRIA 

• NEPAL 

• MALI 

• UKRAINA 

• SUDAN POŁUDNIOWY 

• REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA 

• FILIPINY 

• SIERRA LEONE 

https://www.unicef.pl/Co-robimy/Gdzie-pomagamy/SYRIA
https://www.unicef.pl/Co-robimy/Gdzie-pomagamy/NEPAL
https://www.unicef.pl/Co-robimy/Gdzie-pomagamy/MALI
https://www.unicef.pl/Co-robimy/Gdzie-pomagamy/UNICEF-UKRAINA
https://www.unicef.pl/Co-robimy/Gdzie-pomagamy/UNICEF-SUDAN-POLUDNIOWY
https://www.unicef.pl/Co-robimy/Gdzie-pomagamy/UNICEF-SUDAN-POLUDNIOWY
https://www.unicef.pl/Co-robimy/Gdzie-pomagamy/REPUBLIKA-SRODKOWOAFRYKANSKA
https://www.unicef.pl/Co-robimy/Gdzie-pomagamy/FILIPINY
https://www.unicef.pl/Co-robimy/Gdzie-pomagamy/SIERRA-LEONE
https://www.unicef.pl/Co-robimy/Gdzie-pomagamy/SIERRA-LEONE


 Każdy z nas może pomóc dzieciom.  

 Odwiedź stronę www.unicef.pl 

 Dowiedź się jakie są sposoby, aby każdy z nas 
przyczynił się do uśmiechu na twarzach dzieci. 

 „Dobro, które dajemy wróci do Ciebie" 

http://www.unicef.pl/

