Gwiazdka dla Afryki – projekt edukacyjny UNICEF

1. PROBLEM - Każdego roku ponad 1,5 miliona dzieci umiera z powodu chorób, którym można
zapobiec. A wystarczy zaszczepić dziecko, by było ono chronione przed tragicznymi skutkami
takich chorób jak: gruźlica, odra czy tężec. Szczepienie to najbardziej skuteczny i najtańszy
sposób walki z wieloma chorobami. Koszt jednej dawki szczepionki przeciw odrze to koszt
0,94 zł. To także najprostsza metoda, by ratować życie dzieci na wielką skalę. Niestety ponad
24 miliony dzieci, które rodzą się co roku, nie otrzymuje podstawowych szczepień
niezbędnych w pierwszych latach życia. Problem ten dotyczy także Sierra Leone, jednego
z najbiedniejszych krajów na świecie. Kraj ten zajmuje 177 na 186 miejsc w rankingu Human
Develepment Index (HDI – wskaźnik rozwoju społecznego, obrazujący kondycję społecznogospodarczą krajów. Wprowadzony przez ONZ dla celów porównań międzynarodowych).
Ta bardzo niska pozycja w rankingu wynika przede wszystkim z utrzymującego się wciąż
wysokiego wskaźnika umieralności dzieci poniżej 5 roku życia. Szacuje się, że jedno na
pięcioro dzieci umiera przed swoimi piątymi urodzinami. Powodem większości zgonów są
choroby, którym możemy zapobiec szczepiąc dziecko. Celem UNICEF jest objecie programem
szczepień jak największej liczby dzieci poniżej 5 roku życia oraz kobiet w ciąży w Sierra Leone.
2. PROJEKT – projekt „Gwiazdka dla Afryki” jest odpowiedzią na dramatyczną sytuację dzieci
w Sierra Leone. Naszym celem jest uświadomienie uczniom z jakimi problemami borykają się
mieszkańcy krajów rozwijających, jak ważne jest zagwarantowanie im warunków do
prawidłowego rozwoju, a także zwrócenie uwagi na to co możemy zrobić, by zmienić tę
sytuację.
3. Do kogo skierowany jest projekt „Gwiazdka dla Afryki”?
Udział w projekcie mogą wziąć wszystkie placówki edukacyjne: przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. W akcji mogą uczestniczyć także inne
placówki/instytucje prowadzące działalność edukacyjną.
4. Jakie są cele projektu?
Celem projektu jest:
- Zapoznanie dzieci z sytuacją w krajach rozwijających się, w tym głównie w Sierra Leone,
- Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,
- Zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone.
5. Na czym polega projekt „Gwiazdka dla Afryki”?
„Gwiazdka dla Afryki” to projekt edukacyjno-pomocowy, w ramach którego uczniowie będą
przygotowywać symboliczne prezenty dla maluchów z Sierra Leone.
W wykonanych pudełeczkach owiniętych wstążeczką dzieci umieszczą symboliczne
szczepionki, które chciałyby przekazać dzieciom w Afryce. Ile szczepionek bądź zestawów
znajdzie się w pudełeczku, zależy wyłącznie od ofiarodawcy, a więc ucznia. Im bogatszy ma
być prezent, tym paczka symbolizująca tę pomoc może być większa. Koszt jednej szczepionki

jest niewielki, a nawet najdrobniejszy prezent może dokonać wielkiej rzeczy – uratować życie
dziecka!
Wszystkie przygotowane przez dzieci i młodzież prezenty zostaną wystawione podczas
specjalnie zorganizowanej w szkole imprezy. Każdy z zaproszonych do szkoły gości będzie
mógł wesprzeć działania pomocowe przekazując darowiznę w formie równowartości
wybranego przez siebie prezentu. Dzięki temu wszystkie „prezenty”, które wybiorą Darczyńcy
trafią do dzieci w Sierra Leone.
6. ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
Zajęcia edukacyjne – najważniejszym celem projektu jest zapoznanie uczniów z sytuacją
dzieci w Sierra Leone. Specjalnie przygotowane materiały, w tym prezentacje i filmy,
umożliwią przeprowadzenie ciekawych zajęć, podczas których uczniowie zrozumieją na czym
polegają problemy mieszkańców krajów rozwijających się, a także dowiedzą się jak można im
zaradzić.
Przygotowywanie prezentów dla dzieci w Sierra Leone – po zapoznaniu się z sytuacją
w Sierra Leone uczniowie będą wiedzieli, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy tego
regionu. Będzie dla nich jasne, jakich prezentów potrzebują mieszkające w tym kraju dzieci.
Przygotują zatem symboliczne podarunki, do których włożą karteczki z nazwami tego,
co chciałyby, aby dotarło do Sierra Leone (szczepionki, zestawy szczepień, lodówki do
przechowywania lekarstw). Pełna lista artykułów potrzebnych maluchom z tego kraju
znajdzie się wśród materiałów edukacyjnych.
Gwiazdka dla Afryki – w każdej szkole, która zgłosi się do udziału w projekcie, zostanie
zorganizowana przedświąteczna impreza pod hasłem „Gwiazdka dla Afryki”. Podczas
spotkania wystawione zostaną wszystkie prezenty przygotowane przez uczniów, a zaproszeni
goście będą mogli „wysłać” dzieciom w Sierra Leone „prezent” przekazując na ten cel
darowiznę stanowiącą równowartość wybranego przez siebie podarunku.
Pocztówka do Afryki – integralnym elementem akcji jest konkurs na projekt najbardziej
oryginalnej kartki pocztowej przygotowanej przez dzieci w Polsce dla dzieci w Sierra Leone.
Najciekawsze kartki, wykonane dowolną techniką plastyczną, wraz z życzeniami
skierowanymi do dzieci w Afryce, zostaną wydane przez UNICEF w formie pamiątkowego
albumu.
7. ZAKOŃCZENIE PROJEKTU – po zakończonej akcji szkoły wpłacają zebrane pieniądze na konto
zbiórki otwartej na rzecz dzieci w Sierra Leone.
8. MATERIAŁY – Każda szkoła, która przystąpi do kampanii „Gwiazdka dla Afryki” otrzyma
pocztą:
 Plakaty kampanii „Gwiazdka dla Afryki”
 Płytę DVD z materiałami: filmami o Sierra Leone, prezentacją multimedialną,
scenariuszami zajęć do wykorzystania podczas lekcji, dokumentami projektu.



Po zakończonej kampanii: zaświadczenie dla Koordynatorów oraz Certyfikat
Społecznie Zaangażowanej Placówki w roku szkolnym 2013/2014

9. PODSUMOWANIE – po zakończonej kampanii UNICEF podsumuje jej przebieg, opublikuje
wybrane przykłady realizacji projektu w szkołach, a także poda łączną kwotę zebraną przez
wszystkie placówki na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone.
Po rozstrzygnięciu konkursu na projekt najbardziej oryginalnej kartkizostanie wydany
pamiątkowy album zbierający najciekawsze prace wykonane przez uczniów w Polsce dla
dzieci w Sierra Leone.

