Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. UNICEF w Słupsku
Z kart historii o naszym patronie...
Szukając źródeł powstania UNICEF odnajdujemy je w sytuacji społeczno –politycznej,
jaka miała miejsce w Europie po II wojnie światowej.
W czasie, kiedy świat pozostawał w stanie wojny, działała organizacja UNRRA(Organizacja
Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy), której zadaniem była opieka nad
ofiarami wojny, dostarczanie żywności i leków. W 1946 roku UNRRA została rozwiązana.
Równocześnie na akcję niesienia pomocy dzieciom ofiarom wojny zdecydował się prezydent
Stanów Zjednoczonych H. Truman. Zlecił on misję rozpoznania autentycznych potrzeb dzieci
w powojennej Europie. Wyniki misji były przerażające.
Herbert Hoover przedstawił w raporcie, że ok. 20 mln dzieci jest poważnie niedożywiona,
rozwijają się groźne choroby a centra żywieniowe i pomocy medycznej są niewydolne.
Powstała potrzeba stworzenia organizacji, która zajęłaby się pomocą dzieciom -najdotkliwiej
poszkodowanym ofiarom wojny.
Czołowym aktywistą, który wytrwale zabiegał o pełną akceptację rządu amerykańskiego dla
mającego powstać Funduszu był polski lekarz Ludwik Rajchman. Decyzję podjęto na
Posiedzeniu Generalnym ONZ -11 grudnia 1946r.
Tegoż dnia podpisano rezolucję, która jednogłośnie powołała UNICEF (Fundusz Narodów
Zjednoczonych na rzecz Doraźnej Pomocy Dzieciom).
Położono nacisk na to, by UNICEF był organizacją apolityczną –pomoc dzieciom powinna
być udzielana zależnie od potrzeb, bez dyskryminacji z tytułu rasy, wyznania, narodowości,
statusu społecznego oraz przekonań politycznych.
Pierwszym prezesem Rady Zarządzającej został L.Rajchman, zaś Dyrektorem Generalnym
M.Pate.
Początkowo UNICEF zajmował się głównie interwencyjnym dożywianiem w
zrujnowanej
Europie.
Szybko jednak okazało się, że potrzeby są znacznie większe.
UNICEF brał udział w likwidowaniu negatywnych skutków wojen domowych w Grecji i w
Chinach oraz konfliktu bliskowschodniego. Został także zmuszony przez panującą na świecie
sytuację do przyjęcia na siebie kolejnych obowiązków: zwalczania biedy i jej ujemnego
wpływu na najmłodszych oraz dbania o stan zdrowia dzieci w najuboższych regionach
globu. W odpowiedzi na te, jak i inne, pojawiające się na bieżąco potrzeby, Rada
Wykonawcza UNICEF w oparciu o ustaloną misję wytyczała organizacji cele i sposoby ich
realizacji w kolejnych dekadach XX wieku.
Historia Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF sięga 1962r.
Jego twórcą i wieloletnim prezesem był profesor medycyny Bogusław Kożusznik. Dzięki
jego zaangażowaniu przez wiele lat kupowano wyposażenie do polskich ośrodków zdrowia,
wspierano programy pomocy dzieciom.
Podczas stanu wojennego Komitety Narodowe UNICEF z Europy Zachodniej przekazywały
polskim dzieciom lekarstwa, odzież i odżywki.
W 2002 roku Polska została zakwalifikowana przez UNICEF do krajów wysoko
rozwiniętych. W związku z tym jednym z podstawowych zadań Polskiego Komitetu
Narodowego jest promowanie praw dziecka oraz zbieranie funduszy na prowadzenie przez
UNICEF programów pomocy dzieciom w najbardziej potrzebujących krajach świata.

Działania UNICEF
UNICEF działa w zakresie edukacji, zdrowia, równości, ochrony dla każdego dziecka po
to, by Tworzyć lepszy świat, świat bez wojen, terroryzmu, chorób i głodu.
Za swą działalność na rzecz budowy porozumienia i pokoju między narodami UNICEF został
uhonorowany w 1965r. Pokojową Nagrodą Nobla.
Podstawą działań podejmowanych przez UNICEF jest Konwencja Praw Dziecka przyjęta
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r.
Jest to najpowszechniej akceptowany akt prawny , wielostronna umowa międzynarodowa
zawierająca pełny katalog praw dziecka .
Misja UNICEF
• UNICEF pomaga i wspiera zwłaszcza kraje rozwijające się
•
UNICEF ochrania szczególnie dzieci najbardziej poszkodowane - ofiary wojny,
katastrof, nędzy, ofiary przemocy i wykorzystywania oraz dzieci niepełnosprawne
•
UNICEF reaguje w kryzysowych sytuacjach, chroniąc prawa dzieci
•
UNICEF jest neutralny, najważniejsze są zawsze dzieci i kraje znajdujące się w
najtrudniejszej sytuacji
•
UNICEF promuje równouprawnienie dziewczynek i kobiet, działa na rzecz ich
pełnego uczestnictwa w życiu politycznym, socjalnym i ekonomicznym
•
UNICEF współpracuje ze wszystkimi partnerami na rzecz stałego rozwoju ludzkości
Najważniejszymi działaniami UNICEF w ostatnich trzech latach były:
• równy dostęp do edukacji dziewcząt i chłopców
• rozszerzony program szczepień
• wspomaganie rozwoju małego dziecka
• zapobieganie HIV / AIDS
• ochrona dziecka przed przemocą
• pomoc dzieciom w Iraku
W roku 2005/2006 UNICEF zorganizował trzy wielkie kampanie
• Pomoc dzieciom w Azji
• SOS: Przymusowo pracujące dzieci wołają o pomoc
• Kampania dotycząca szczepień ochronnych
Zapragnęliśmy mieć patrona...
Nasz Ośrodek istnieje już 48 lat i lata te nadały znaczącą pozycję w szerokim środowisku.
Może poszczycić się wieloma sukcesami i osiągnięciami na polu edukacyjnym,
rehabilitacyjnym, sportowym i artystycznym w mikro i makro skali społecznej.
Rozwój placówki nierozerwalnie związany jest z pasją zawodową, gotowością podejmowania
wyzwań i twórczych pomysłów.
Z przyjemnością budujemy tożsamość placówki –„Szkołę przyjazną dziecku i rodzinie”dlatego idee organizacji UNICEF są nam tak bliskie.
Starania o patronat rozpoczęto w 2000 roku od nawiązania kontaktu z Polskim
Komitetem Narodowym UNICEF.
Równocześnie wśród uczniów naszego Ośrodka propagowane były misja i idee organizacji
stojącej na straży praw dziecka.
Działania podjęte to m.inn.:
-opracowanie i popularyzacja materiałów informacyjnych o historii i działalności UNICEF w
Polsce i na świecie,

-organizacja Turniejów wiedzy o UNICEF wśród uczniów gimnazjum i szkoły zawodowej,
- organizacja imprez okolicznościowych np z okazji Dnia Dziecka na temat „Wróżka –
Konwencja-nasze prawa” - liczne konkursy plastyczne „Jak UNICEF pomaga dzieciom na
całym świecie?, „Twoje prawa”, „Projekt tablicy pamiątkowej przyszłego patrona SOSWorganizacji UNICEF”.
Przeprowadzono cykl lekcji wychowawczych poświęconych Prawom Dziecka i działalności
UNICEF, opracowano gazetki tematyczne propagujące wiedzę o UNICEF.
Cała społeczność rzetelnie pracowała na to, aby godnie przyjąć patronat UNICEF.
Efektem działań była obszerna prezentacja Naszego Ośrodka przekazana do PKN UNICEF,
który wspólnie z europejskim biurem UNICEF w Genewie wysoko ocenił działalność
słupskiej placówki na rzecz promocji praw dziecka.
Decyzją z dnia 17.01.2003r. udzielono zgody na objęcie patronatem naszej Placówki.
Rada Miejska w Słupsku, Uchwałą nr XIII/113/03 z dnia 25 czerwca 2003r. nadała
Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno Wychowawczemu w Słupsku imię UNICEF, zgodnie ze
wspólnym wnioskiem Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
Uroczyste nadanie imienia odbyło się 16 października 2003 roku podczas obchodów 45lecia istnienia placówki, przez Dyrektora Generalnego PKN UNICEF-Marka Pietkiewicza.
Nasza szkoła, stając się jedną z 10 szkół im.UNICEF w Polsce, została tym samym,
powołana do pełnienia misji tworzenia lepszego świata dla każdego dziecka.
Dlatego :
• propagujemy wiedzę o prawach dzieci wśród samych dzieci , ale i też wśród dorosłych;
• stoimy na straży tych praw;
• włączamy się do zbierania funduszy na prowadzenie przez UNICEF programów pomocy
dzieciom najbardziej potrzebującym na całym świecie;
• spotykamy się na zjazdach szkół im.UNICEF.
Dotychczas uczestniczyliśmy w trzech spotkaniach: w Warszawie, w Bełchatowie, w
Szczecinie.
Stanowią one fantastyczną okazję do wymiany doświadczeń, pomysłów, a przede wszystkim
zawiązywania przyjaźni.
W SOSW w Słupsku od kilku lat działa zespół do spraw patrona .
To członkowie tego zespołu czuwają, by szerzyć idee, realizować i koordynować misje i
programy UNICEF.
Oto najważniejsze działania z ostatnich dwóch lat :
• cykl zajęć związanych z profilaktyką agresji i przemocy na świecie oraz wydarzeniami
w Biesłanie, również zbiórka pieniędzy w ramach akcji „Pomoc dla Biesłanu”
• cykl zajęć poświęconych agresji w szkole, w domu i środowisku., których
uwieńczeniem był szkolny konkurs plastyczny „Agresji stop”
• udział w konkursach :
„Mamy prawo do...”-ogłoszonym przez Unicef z okazji 15 rocznicy uchwalenia Konwencji
Praw Dziecka;
„Każdy inny- wszyscy równi” ogłoszonym przez Szkołę im. Unicef w Szczecinie, w którym
zdobyliśmy 3 wyróżnienia ( Artur Wójcikowski, Kamil Zboiński, Monika Miller);
„W świecie dziecka”- konkurs fotograficzny dla rodziców, uczniów i nauczycieli;
Wystawa pokonkursowa prezentowana jest w placówkach oświatowych i kulturalnych miasta
Słupska, aktualnie w Delegaturze Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Słupsku;
• udział w akcji „SOS -przymusowo pracujące dzieci wołają o pomoc”(uczniowie brali
udział w konkursie plastycznym pod tym hasłem, a nauczyciele w konkursie na
najciekawszy konspekt zajęć)
• udział w kampanii informacyjnej „Razem przeciwko AIDS”

Obecnie uczestniczymy w wielkiej kampanii informacyjnej „Przepustka do życia”, którą
promuje znana polska aktorka Małgorzata Foremniak -Ambasador Dobrej Woli UNICEF.
Celem tej akcji jest zwrócenie uwagi na problemy świata XXI wieku, a jednocześnie zebranie
funduszy na zakup szczepionek ratujących życie dla ponad 200 000 dzieci w najbiedniejszym
kraju na świecie - Sierra Leone.
Misje UNICEF-umożliwienie wszystkim dzieciom pełnego rozwoju psychofizycznego,
zapewnienie właściwych warunków edukacji, stworzenie bezpiecznego środowiskawdrażane są w codzienne życie Ośrodka. Potwierdza to również aktywność SOSW
w działaniach, akcjach i kampaniach Organizacji.
Podjęta przed sześciu laty decyzja wyboru Patrona wyznaczyła zadanie ukształtowania
świadomości Naszych Dzieci o przysługujących im prawach; empatii i troski, a także
pochylenia się nad każdym potrzebującym wsparcia.
Dzisiaj śmiało można powiedzieć, że w dużej mierze to się udało.
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