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Pracujesz w szkole, przedszkolu lub innej placówce edukacyjnej?
Chcesz wesprzeć działania UNICEF na rzecz potrzebujących dzieci?
Masz pomysł na zorganizowanie zbiórki charytatywnej?

Poniżej znajdziesz kilka podstawowych informacji
jak to zrobić razem z UNICEF:
Kwestie organizacyjne
1. Zastanów się wspólnie z Uczniami jaki cel charytatywny chcecie wesprzeć. UNICEF prowadzi wiele
działań pomocowych w różnych regionach świata. Wszystkie prowadzone przez nas akcje są opisane na
stronie www.unicef.pl
2. UNICEF prowadzi zbiórki darowizn, których celem jest pomoc dzieciom w wybranych krajach. Informacje
o krajach, w których pomaga UNICEF Polska znajdziesz na stronie internetowej. Prowadzimy także program
dostarczania artykułów pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych, tam gdzie jest najpilniejsza
potrzeba. Program ten nazywa się „Prezenty bez Pudła”. Wchodząc na stronę programu www.unicef.pl/
Prezenty-bez-pudla możecie wspólnie z Uczniami wybrać, jakie artykuły pomocowe chcielibyście zakupić.
UNICEF dostarczy zakupione przez Was produkty dzieciom, które najbardziej ich potrzebują.
3. Kiedy już podejmiecie wspólnie decyzję, jakie działania UNICEF będziecie wspierać udajcie się do Dyrekcji
Placówki. Działania charytatywne na terenie placówek edukacyjnych mogą się odbywać wyłącznie za
zgodą przełożonych.
4. Najprościej jeśli zorganizujecie zbiórkę na terenie placówki, wtedy wystarczy tylko zgoda Dyrekcji.
Rekomendujemy to rozwiązanie, gdyż wszelkie działania charytatywne odbywające się poza szkołą
podlegają rozporządzeniu o organizacji zbiórek publicznych, co wymaga podjęcia się dodatkowychdziałań.
W takich przypadkach prosimy o kwcześniejszy kontakt z nami.
Przygotowanie zbiórki
5. Po dokonaniu wyboru celu jaki chcecie wesprzeć, zastanówcie się w jaki sposób zorganizujecie zbiórkę.
Za jej przeprowadzenie mogą odpowiadać nauczyciele lub uczniowie, którzy pod okiem dorosłego
opiekuna, rozpowszechnią informację o planowanej zbiórce.
6. Możecie skorzystać z informacji dostępnych na stronie www.unicef.pl i przygotować własne materiały
na temat celu zbiórki. Zachęcamy także do kontaktu z nami, pomożemy znaleźć właściwe informacje
i wyślemy do placówki plakaty.

7. Wybierzcie spośród siebie osoby odpowiedzialne za zorganizowanie zbiórki. Mogą one stworzyć
Komitet, który będzie czuwał nad przebiegiem akcji w placówce, a po jej zakończeniu dokona przeliczenia
zebranych darowizn i przekaże je na wybrany cel.
Zbiórka
8. Pomysłów na zorganizowanie zbiórki w placówce jest wiele. Pozostawiamy Wam swobodę w tym
zakresie. Możecie połączyć działania charytatywne z zaplanowanymi wcześniej wydarzeniami, które
będą się odbywać w placówce (przedstawienia, zebrania, imprezy okolicznościowe etc.). Zaproście gości
– rodziców, opiekunów, społeczność lokalną. Z pewnością wesprą Was w tych działaniach. Inspiracji jest
całe mnóstwo, jeśli macie jakiś oryginalny pomysł to zachęcamy do podzielenia się nim z nami.
9. Po zakończeniu zbiórki powołany Komitet pod okiem opiekuna podliczy zebrane darowizny i poinformuje
o wyniku społeczność placówki.
Przekazanie darowizn
Wpłaty darowizn, zebranych w ramach zbiórek szkolnych można dokonać w dowolny, najwygodniejszy dla
siebie sposób: przekazem pocztowym, przelewem bankowym online, tradycyjnym przelewem.
Kto może dokonać wpłaty?
Wpłaty może dokonać osoba do tego wyznaczona – np. opiekun zbiórki, dowolny nauczyciel czy rodzic.
Wpłata może być wykonana z rachunku placówki lub dowolnego prywatnego konta nauczyciela czy rodzica,
który pomagał zorganizować zbiórkę. Wystarczy zastosować się do poniższych instrukcji
Dane do wpłaty:
W zależności od tego, jaki cel zdecydowaliście się wesprzeć, prosimy o wpłatę darowizn na właściwy
rachunek. Numery kont bankowych UNICEF przypisane do odpowiednich akcji znajdziecie na stronie
www.unicef.pl/Kontakt/Numery-kont-bankowych
Po znalezieniu właściwego numeru konta dokonajcie wpłaty w wybrany sposób, podając jako
odbiorcę UNICEF:
Odbiorca: Stowarzyszenie UNICEF Polska
Adres odbiorcy: ul. Rolna 175 D, 02-729 Warszawa
Tytuł przelewu: nazwa i adres placówki, w imieniu której dokonywana jest wpłata (w przypadku wpłaty na
konto „Prezenty bez Pudła” prosimy podać w tytule wpłaty także informację, na zakup jakich produktów
mają zostać przeznaczone darowizny).

PAMIĘTAJ
Po przekazaniu darowizny wyślij wiadomość mailową z potwierdzeniem przelewu/przekazu oraz danymi
placówki na adres szkoly@unicef.pl. W oparciu o to przygotujemy podziękowania dla społeczności placówki
za zaangażowanie w nasze działania pomocowe.

Każda darowizna zebrana przez szkołę pomoże UNICEF dotrzeć z niezbędną pomocą do najbardziej potrzebujących
dzieci, zapewniając im lepszy i bardziej sprawiedliwy start. W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy!
Jeśli chciałbyś stale przybliżać Uczniom działalność UNICEF, sytuację ich rówieśników w różnych częściach świata,
zapraszamy do współpracy w ramach projektów edukacyjnych UNICEF i Klubu Szkół UNICEF.

