ПРИЗИВ ЗА ДАРЕНИЕ:
НЕКА ДА ПОМОГНЕМ НА НАЙ-УЯЗВИМИТЕ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА COVID-19
Уважаеми приятели и партньори,
УНИЦЕФ в България стартира кампания за набиране на средства за подкрепа здравето и
защитата на най-уязвимите деца в тази безпрецедентна криза. Сега повече от всякога
разчитаме на дарители като Вас да подпомогнат животоспасяващата ни работа:

ПАНДЕМИЯТА COVID-19
В тази ситуация на световна пандемия, извънредно положение и социална дистанция
трябва заедно да преминем през изпитанието COVID-19 и да излезем по-силни. Само обединените
ни усилия като общество ще подпомогнат ограничаването на разпространението на коронавируса
и въздействието му върху здравето, благосъстоянието и развитието на децата.

КАК СА ЗАСЕГНАТИ ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ ?
Децата са скритите жертви на пандемията COVID-19.
Притесняваме се за тяхното образование. Към този момент над 800 000 деца в България
не посещават детска градина или училище и са принудени да се обучават в домашни условия
при засилен стрес, а 1 от 10 деца няма достъп до дигитално обучение.
Притесняваме се за техния достъп до основни здравни услуги, включително имунизация
и лечение на детски болести. Особено за онези деца, които се борят за оцеляване и са със силно
ограничен достъп до адекватни здравни грижи, храна и социална подкрепа.
Притесняваме се за защитата на децата. Тези от най-уязвимите групи са изложени на
още по-голям риск от злоупотреби, насилие и експлоатация, тъй като досегашните мрежи за
безопасност в училищата, социалните служби и общността са нарушени, а жизненоважните за тях
лица се разболяват.
Притесняваме се за тяхното психично здраве и потенциална депресия. Социалната
изолация при децата и младите хора увеличава тревожността и може да причини промени в
поведението им. Голяма част от тях са объркани и уплашени от това дали любимите им хора са
болни или ще се разболеят, или не могат да работят.
Притесняваме се, че следващите фази на кризата ще засегнат още по-силно децата
и техните семейства. С Вашата подкрепа УНИЦЕФ ще направи всичко необходимо за да ги защити,
независимо къде се намират, какъв е техния произход, социален статус, култура.

КАКВО ПРАВИ УНИЦЕФ, ЗА ДА ПОМОГНЕ ?
Детският фонд на ООН в България работи денонощно, за да помага за опазването на
здравето на децата, тяхната безопасност и защита от тази пандемия.
УНИЦЕФ си сътрудничи тясно с Правителството на България, Световната здравна
организация (СЗО) и агенциите на ООН, за да ограничи разпространението на вируса в страната.
Ние подкрепяме децата от уязвимите общности, които ще бъдат най-силно засегнати през
следващите седмици и месеци. Засилваме нашите програми и дейности, за да осигурим подкрепа
в областите здравеопазване и образование и да обезпечим специалните нужди на деца,
младежи и бременни жени.
Предоставяме достоверна информация и насоки на здравните специалисти, учители,
родители и местни общностите за това как да останат в безопасност, да предотвратят
разпространението на болестта, да успокоят децата и да продължат да учат дистанционно.
Въпреки екстремните пазарни условия, материалния недостиг и ограниченията за износ,
УНИЦЕФ в координация с правителството разработва списък на необходимите доставки от
жизненоважните лични предпазни средства и хигиенни материали от хуманитарния ни
склад в Копенхаген, Дания.
УНИЦЕФ продължава ежедневно да адаптира работата си спрямо най-актуалната
информация за болестта и степента на въздействие върху децата и техните семействата.
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КАКЪВ Е ПЛАНЪТ ЗА РЕАКЦИЯ НА УНИЦЕФ СРЕЩУ COVID-19 ?
Децата са изправени пред нарастващи рискове при тази скорост и мащаб на
разпространение на коронавируса. УНИЦЕФ разработи „План за хуманитарен отговор на
пандемията COVID-19”, за да се противопостави на това предизвикателство и намери решения
на спешните потребности на децата в страната. Той се актуализира спрямо динамичната
ситуацията, но към настоящия момент идентифицира следните четири области на интервенция,
спешни нужди и в началото на месец април 2020 те са:
No

ОБЛАСТИ ЗА
ИНТЕРВЕНЦИЯ

СПЕШНИ НУЖДИ
• Да осигурим подкрепа на бременни жени и семейства с деца до 3 г. за здравето,

кърменето и храненето, развитието на малките деца, достъп до животоспасяващи услуги
1

Здравни
грижи

• Да подпомогнем осигуряването на достъп до основни здравни услуги с особено

внимание към най-уязвимите деца.
• Да гарантираме непрекъснатост на социалните услуги за i) децата под карантина

2

Социална
закрила

или лечение, които са лишени от родителски грижи, ii) децата с увреждания, чиито
болногледачи се карантират или хоспитализират, iii) децата в институции.
• Да увеличим капацитета на психо-социалните консултации и рехабилитация на

засегнати деца и семейства чрез центрове за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“
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• Да осигурим пълноценно образование за деца с увреждания и специални
потребности чрез разработване на дигитална платформа за онлайн подкрепа и онлайн
Приобщаващо ресурсни учители.
образование
• Да повишим достъпа до дистанционно обучение на деца от уязвими социални
групи чрез подкрепа за образователни медиатори и набавяне на смарт устройства.
Логистика

• Да доставим хигиенни материали и лични предпазни средства срещу
разпространението на инфекцията в уязвимите общности и местата без постоянна
течаща вода, достатъчно сапун и почистващи препарати.

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТОЗИ СПЕШЕН ПРИЗИВ ?
УНИЦЕФ финансира своята дейност изцяло от доброволни дарения.
За да отговорим на спешните нужди и кратките срокове от „Плана за хуманитарен отговор
на пандемията COVID-19“ на УНИЦЕФ, се обръщаме към Вас със СПЕШЕН ПРИЗИВ за набиране
на средства за подпомагане на уязвимите деца в нужда, които нямат нищо и никой в тази
криза. Вашата помощ ще позволи на нас и нашите партньори да продължим неуморно да
осигуряваме грижи и подкрепа на терен.
Спешният призив е отворен за дарения от фирми, филантропи, фондации или други
организации, а набраните средства ще бъдат изразходени и отчетени по правилата на УНИЦЕФ.

КАК СЕ ОПОВЕСТЯВА ДАРЕНИЕТО ?
Всяко едно дарение ще бъде съобщено публично в съответните с комуникационната
политика на УНИЦЕФ и посредством каналите ни за популяризиране на дарителската култура.
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С КАКВО Е РАЗЛИЧЕН ТОЗИ ПРИЗИВ ?
В наши дни са нужни взаимопомощ, подкрепа и грижа, както никога досега. От началото
на кризата сме свидетели как хора и организации помагат за спешната медицинска помощ и
укрепване капацитета на българските болнични заведения.
Този призив за дарение е насочен към най-уязвимите, това са нашите деца в
България и желанието да ги предпазим от въздействието на пандемията COVID-19.

КАК ДА ДАРИТЕ ?
Спешно се нуждаем от Вашата щедра подкрепа, за да достигнем до всички деца и
хората, които полагат грижи за тях, като още днес направите дарение в размер на:
10 000 лв./ 20 000 лв./ 30 000 лв. или друга сума по следната банкова сметка на УНИЦЕФ IBAN: BG34 RZBB 9155 1065 0349 19; BIC: RZBBBGSF; Райфайзен Банк; Основание за плащане:
Дарение за децата-COV19
Благодарим за Вашата щедрост и солидарност!

ЗА КОНТАКТ С УНИЦЕФ
Даниел Тасев
Ръководител корпоративни партньорства
dtasev@unicef.org
+359-87-87-87-083

Марина Стефанова
Консултант Business for Results
mstefanova@unicef.org
+359-888-637-654

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И НЕКА ЗАЕДНО ДА ЗАЩИТИМ ДЕЦАТА В РИСК !
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