
Szanowni Państwo, 

W związku z obecną sytuacją i zagrożeniem pandemią, UNICEF 
mierzy się z walką z koronawirusem (COVID-19). Bardziej niż kie-
dykolwiek potrzebne jest obecnie elastyczne i terminowe finan-
sowanie, aby możliwa była realizacja  celów i kontynuowanie 
działań tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna.

UNICEF niesie pomoc globalną.

Jak wiemy, najlepszym sposobem ochrony przed koronawirusem (COVID-19) jest 
częste mycie rąk mydłem. Niestety są kraje, w których brakuje tego najbardziej 
podstawowego narzędzia walki z wirusem. Zaledwie 3 na 5 osób na całym świe-
cie ma możliwość mycia rąk mydłem. 40% ludności, czyli ok. 3 miliardów ludzi, 
nie ma dostępu do środków sanitarnych, z czego 75% mieszka w krajach najsła-
biej rozwiniętych. Dlatego UNICEF Polska zachęca do zakupu poniższych produk-
tów w ramach tzw. „Prezentów bez Pudła”, żeby zapewnić wszystkim i każdemu 
równe szanse na przeżycie.

Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy Waszego wsparcia, aby dotrzeć do 
dzieci i kobiet w ciąży, gdziekolwiek się znajdują, zapewnić im podstawowe środki 
higieniczne i wesprzeć zapobieganie rozpowszechnieniu się wirusa. 

Do tej pory dostarczaliśmy 15 mln ton środków higienicznych, teraz zamówiono 
dodatkowo 55 mln ton.  Zapewniamy transport tych środków do 48  godzin w miej-
sca na świecie, gdzie są najbardziej potrzebne. UNICEF niesie pomoc komplekso-
wą, dlatego nie tylko zapewniamy środki higieniczne, ale też ochronę medyczną, 
sprzęt medyczny i wsparcie psychologiczne oraz edukację dzieci i młodzieży.

Podjęliśmy już wiele działań, lecz mamy przed sobą jeszcze dużo wyzwań. Dołącz 
do UNICEF Polska i pomagaj razem z nami! Zakup „Prezentu bez Pudła” to daro-
wizna, za którą UNICEF dostarczy produkty wspomagające ochronę zdrowia i życia 
tam, gdzie są najbardziej potrzebne. 

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę unicef-koronawirus.pl. unicef.pl

http://unicef-koronawirus.pl/
https://www.unicef.pl/


Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę unicef-koronawirus.pl. unicef.pl

Można wesprzeć działania UNICEF i zakupić „Prezent bez Pudła”
wpłacając środki na rachunek bankowy

71 1020 1013 0000 0902 0135 4919
wpisując w tytule przelewu „COVID-19”

1 zestaw higieniczny dla 25 osób = 1 343 zł
Zestaw higieniczny zawiera wiadro, tabletki uzdatniające wodę, proszek do prania, 
szczoteczki i pastę do zębów, mydło, szampon i środki higieny osobistej.

5 zestawów higienicznych dla 125 osób = 6 715 zł 
10 zestawów higienicznych dla 250 osób = 13 429 zł
20 zestawów higienicznych dla 500 osób = 26 858 zł

1 zestaw ochronny dla pracownika medycznego = 169 zł 
Zestaw zawiera kombinezon, maskę i buty ochronne, maski i rękawiczki chirurgiczne

10 zestawów = 1 690 zł
20 zestawów = 3 380 zł
30 zestawów = 5 070 zł

Mydło dla 1 000 dzieci = 1 034 zł 
Mydło dla 2 000 dzieci = 2 068 zł
Mydło dla 5 000 dzieci = 5 170 zł

Wspierajmy się nawzajem i pamiętajmy, że łączy nas wspólny cel.
Działając razem sprawiamy, że chwile koniecznej izolacji, stają się momentem 
naszego zjednoczenia!

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treściami zamieszczonymi na stronie 
unicef-koronawirus.pl. Wiele osób szuka rzetelnych informacji, aby dowiedzieć 
się, jak chronić siebie i swoich najbliższych przed zakażeniem. Niestety w Inter-
necie znajdziemy mnóstwo nieprawdziwych informacji na temat koronawirusa. 
Dlatego uruchomiliśmy portal unicef-koronawirus.pl, gdzie każdy znajdzie rze-
telne i wiarygodne informacje poparte najnowszymi dowodami naukowymi, po-
wiedział Marek Krupiński, Dyrektor Generalny UNICEF Polska.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcam do kontaktu mailo-
wego bądź telefonicznego.

E-mail kontaktowy: biznes@unicef.pl 
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