
świat

580 000 dzieci mieszkających na obszarach niekontrolowanych przez 
rząd oraz w pobliżu linii frontu zostało poszkodowanych na skutek kon-
fliktu na Ukrainie. Spośród nich 200 000, czyli co trzecie dziecko, wy-
maga wsparcia psychologicznego. Co najmniej 1 na 5 szkół została 
uszkodzona lub zniszczona. W ubiegłym roku ponad 20 dzieci zostało 
zabitych, a ponad 40 rannych. Spośród nich, 28 dzieci zostało rannych 
od min i niewybuchów. Ponadto, po 19 latach od wystąpienia ostatnie-
go zachorowania na polio na Ukrainie, potwierdzono nowe przypadki 
tej choroby. Uszkodzona infrastruktura i wodociągi utrudniają dostęp 
do wody dla ponad 2 mln ludzi mieszkających na linii frontu. Spadek 
temperatur, niedobór paliwa i wysokie ceny węgla powodują wzrost 
zagrożenia infekcjami oddechowymi u dzieci. Sytuację pogarsza brak 
dostępu do opieki medycznej i niedobór leków.

UNICEF apeluje do wszystkich stron konfliktu na Ukrainie o zapewnie-
nie organizacjom humanitarnym bezpiecznego i niezakłóconego dostę-
pu do poszkodowanych dzieci.
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Wsparcia Dziecka i Rodziny 

W celu ochrony rosnącej liczby dzieci uchodźców w Europie, UNICEF 
wraz z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 
Uchodźców (UNHCR) uruchamiają specjalne ośrodki wsparcia dla dzieci 
i ich rodzin. Ośrodki zostaną utworzone wzdłuż dróg, którymi uchodźcy 
najczęściej poruszają się po Europie.

Dwadzieścia Ośrodków Wsparcia Dziecka i Rodziny nazywanych „Blue 
Dots” zapewni bezpieczną przestrzeń dla dzieci i ich rodzin, miejsce do 
zabawy czy podstawową pomoc. Ośrodki mają na celu wsparcie rodzin 
przemieszczających się po Europie, a w szczególności wielu dzieci podró-
żujących samotnie bądź rozdzielonych z rodzinami, które są dodatkowo 
narażone na choroby, traumę, przemoc, wykorzystanie i handel ludźmi.

Pierwsze ośrodki już funkcjonują lub wkrótce zostaną otwarte w Grecji, 
Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Serbii, Chorwacji i Słowe-
nii. Wszystkie „Blue Dots” zostaną uruchomione w ciągu najbliższych 
3 miesięcy.
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Klub FC Barcelona zobowiązał się do wspierania UNICEF przez kolej-
ne 4 lata. Podpisanie nowego porozumienia przypada w 10. rocznicę 
partnerstwa organizacji. W ciągu ostatnich 10 lat udało się poprawić 
poziom życia ponad miliona dzieci w siedmiu krajach.

Zgodnie z nowym porozumieniem FC Barcelona zwiększy swoje 
wsparcie dla UNICEF z 1,5 mln do 2 mln euro rocznie. Środki zostaną 
przeznaczone na wsparcie programów UNICEF w Brazylii, Chinach, 
Ghanie i Republice Południowej Afryki.

W ciągu ostatnich 10 lat działania podjęte w ramach partnerstwa mię-
dzy UNICEF i FC Barcelona umożliwiły dostęp do edukacji, sportu i za-
bawy dzieciom, które bez wsparcia mogły być pozbawione tej szan-
sy. Sfinansowane zostały także programy zwiększające świadomość 
zagrożenia związanego z HIV i AIDS wśród społeczności  w Angoli, 
Malawi i Suazi.
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Głód zaGraża 
dzieciom w Afryce

UniceF i Fc Barcelona 
razem dla dzieci
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Niemal milion dzieci we wschodniej i południowej Afryce wymaga na-
tychmiastowego leczenia z powodu niedożywienia. Dwa lata nieregu-
larnych opadów deszczu oraz susza w połączeniu z El Niño - jednym 
z najsilniejszych od 50. lat zjawisk - spowodowały spustoszenie w życiu 
najmłodszych. El Niño związane jest z ociepleniem Pacyfiku i występu-
je średnio co 2 – 7 lat. Naukowcy wierzą, że zjawisko to występuje od 
zawsze, ale to ostanie może być najgroźniejsze w skutkach ze wszyst-
kich dotychczasowych.

Sytuację pogarszają rosnące ceny żywności, które zmuszają rodziny 
do podjęcia drastycznych kroków, m.in.: ograniczania liczby posiłków 
i wyprzedaży majątku.

W obliczu rosnących niedoborów zasobów, Lesotho, Zimbabwe i więk-
szość prowincji w Republice Południowej Afryki ogłosiły stan klęski ży-
wiołowej.
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