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Kryzys humanitarny
we wschodniej Ukrainie

Od marca ubiegłego roku co najmniej 68 dzieci zostało zabitych, 
a 180 rannych na skutek walk prowadzonych we wschodniej Ukrainie. 
W ostatnich dniach doniesienia mówią o dzieciach ciężko rannych 
w wyniku eskalacji konfliktu w obwodzie donieckim. Niestety wiele ob-
szarów jest obecnie niedostępnych. Dlatego UNICEF szacuje, że licz-
ba ofiar wśród dzieci może być znacznie wyższa. UNICEF wraz z or-
ganizacjami partnerskimi robi wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo 
dzieciom we wschodniej Ukrainie. 500 000 dzieci i ich rodzin zostanie 
objętych kampanią edukacyjną o ryzyku związanym z obecnością min 
i niewybuchów oraz instrukcją bezpiecznego zachowania. W szkołach 
i ośrodkach wsparcia UNICEF zapewnił już pomoc psychologiczną 
i społeczną dla ponad 20 000 chłopców i dziewcząt. UNICEF dostar-
czył również wodę pitną dla ponad 550 000 osób poszkodowanych na 
skutek konfliktu w rejonie Doniecka i Ługańska.

UNICEF dla dzieci na Ukrainie

© UNICEF

Mieszkańcy Malawi mają 
dostęp do wody pitnej
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Przez ostatnie 18 miesięcy UNICEF, we współpracy z Unią Europej-
ską, wspierał rząd Malawi w instalacji i remoncie 500 ujęć wody. W ten 
sposób do 2016 roku dostęp do pitnej wody uzyska 125 tys. osób.

W wielu krajach afrykańskich woda jest wyznacznikiem statusu spo-
łecznego i zamożności. Dostęp do wody, a raczej jego brak, dotyka 
wiele społeczności, zarówno wiejskich, jak i miejskich. Najbardziej na-
rażeni są ludzie mieszkający w miejscach trudno dostępnych.

W przypadku dzieci brak wody pitnej może się okazać tragiczny 
w skutkach, grozi bowiem śmiercią z powodu chorób biegunkowych. 
W porównaniu do innych krajów, Malawi radzi sobie bardzo dobrze 
w zwiększaniu dostępu do wody zdatnej do picia. Według danych sta-
tystycznych zebranych w latach 2013-2014, 86% populacji Malawi ma 
dostęp do źródeł wody pitnej. Mimo olbrzymiego postępu, jaki dokonał 
się w tym zakresie, jeszcze w 2012 roku aż 748 mln ludzi na świecie 
nie miało dostępu do wody zdatnej do spożycia.

Novak Djokovic odwiedza 
dzieci uchodźców z Syrii

Novak Djokovic, Ambasador Dobrej Woli UNICEF odwiedził Miejsce Przy-
jazne Dzieciom wspierane przez UNICEF w Belgradzie, gdzie spotkał się 
z dziećmi uchodźców i migrantów, którzy przemieszczają się przez Serbię 
w kierunku Europy Zachodniej.
Novak Djokovic był głęboko poruszony sytuacją dzieci, które stanowią nie-
mal 1/3 uchodźców i migrantów. Większość z nich ucieka przed przemocą 
w Syrii, Afganistanie i Iraku. Te dzieci podróżują z rodzinami od wielu dni. 
Przetrwały spiekotę dnia oraz zimne i deszczowe noce. Są wyczerpane 
fizycznie i psychicznie, powiedział Novak Djokovic. Miejsce Przyjazne 
Dzieciom stworzone przez UNICEF jest dla nich miejscem, gdzie mogą 
się bezpiecznie bawić, odpocząć i otrzymać wsparcie psychologiczne.

UNICEF utworzył dwa Miejsca Przyjazne Dzieciom, wyposażone w ma-
teriały edukacyjne i zabawki. Jedno z nich znajduje się w mieście Preše-
vo, blisko granicy z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, a drugie 
w stolicy państwa – Belgradzie. W każdym z tych miejsc 50 dzieci jedno-
cześnie może się bawić i otrzymać wsparcie psychologiczne.
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POLSKa

UNICEF Polska zaprasza wszystkie szkoły i przedszkola do nowego 
projektu edukacyjnego – MALI uczniowie idą do szkoły. W ramach pro-
jektu uczniowie dowiedzą się jak wygląda kwestia dostępu do edukacji 
na świecie, dlaczego nie wszędzie dzieci chodzą do szkoły i co robi 
UNICEF, by umożliwić każdemu naukę. Częścią projektu będzie przy-
gotowanie własnych książek. Każdy uczeń będzie mógł zostać autorem 
książki, wystarczy, że uruchomi swoją wyobraźnię i przeleje na papier 
swój pomysł. Książki zostaną wystawione na kiermaszu w szkole, a da-
rowizny zebrane z imprezy „Dzień Książki dla Afryki” zostaną przezna-
czone na edukację dzieci w Mali. Wybrane książki wezmą także udział 
w konkursie, w którym nagrodą dla szkoły jest wizyta Ambasadora Do-
brej Woli UNICEF – Artura Żmijewskiego. Szczegóły na stronie www.
unicef.pl Zapraszamy wszystkie chętne placówki do akcji.

MALI uczniowie idą do szkoły

UNICEF Polska uruchomił pierwszy w kraju serwis internetowy 
poświecony w całości monitorowaniu sytuacji dzieci. W serwisie  
DzieciwPolsce.pl można znaleźć najważniejsze informacje dotyczą-
ce życia dzieci w dziesięciu obszarach: demografia, zdrowie, edu-
kacja, piecza zastępcza, rodzina, przemoc, ubóstwo, zachowania 
zdrowotne, wypadki, sport i rekreacja. Dzięki tym informacjom moż-
na uzyskać kompleksowy obraz życia dziecka w Polsce oraz wska-
zać najważniejsze problemy dotykające dzieci w naszym kraju. Za-
praszamy wszystkich do odwiedzenia strony www.dzieciwpolsce.pl

Dzieci w Polsce
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18 września odbyła się w Genewie Sesja Specjalna Komitetu Praw 
Dziecka, podczas której Rząd Polski przedstawił Raport z wykonywa-
nia przez nasz kraj zapisów Konwencji o prawach dziecka. Podczas 
Sesji przedstawiciele Rządu odpowiadali na dodatkowe pytania człon-
ków Komitetu.

Komitet Praw Dziecka ocenia stan realizacji przez dany kraj zapisów 
Konwencji co 5 lat. W przypadku Polski ocena jest opracowywana na 
podstawie Raportu Rządowego i 2 Raportów Alternatywnych. Pierwszy 
z nich został przygotowany przez 12 wiodących polskich organizacji 
pozarządowych i zaprezentowany na Sesji Roboczej KPD w Genewie 
w lutym  br. przez UNICEF oraz Fundację Dzieci Niczyje.

Konwencja o prawach 
dziecka  

© UNICEF

Każdy uczeń będzie mógł 
zostać autorem książki


