
FAKTY i LICZBY – znaczące osiągnięcia 
w walce o zdrowie i przyszłość dzieci

Od 1990 roku uratowaliśmy 90 mln 
dzieci przed śmiercią, a liczba dzieci 
umierających z powodu chorób, któ-
rym potrafi my zapobiegać, jest niższa 
niż kiedykolwiek.

Zapewniliśmy dzieciom 
447 mln dawek wita-
miny A i 71 mln dawek 
doustnych soli nawad-
niających.

Zaszczepiliśmy 10 mln osób prze-
ciwko zapaleniu opon mózgowych.

Zapewniliśmy bezpieczne miejsca do zabawy dla 
1,4 mln dzieci i wyposażyliśmy 93 tys. klas.

Łącznie ponad 90% dzie-
ci w krajach rozwijających 
się chodzi do szkoły pod-
stawowej.Ponad 3,5 mln dzieci mogło rozpo-

cząć naukę w szkole podstawowej. 

43,8 mln dzieci otrzyma-
ło szczepionkę przeciwko 
odrze. Dzięki szczepie-
niom w latach 2000-2011 
liczba zgonów dzieci 
z powodu odry zmniej-
szyła się o 71%.

18,8 mln osób otrzymało 
dostęp do czystej i bez-
piecznej wody.

W 2012 roku pomogliśmy w 286 sytu-
acjach kryzysowych, które dotknęły 
mieszkańców 79 krajów – zapewnili-
śmy czystą wodę, dostęp do urządzeń 
sanitarnych, żywność, szczepionki, 
wsparcie psychologów dla ofi ar kata-
klizmów przeżywających niewyobra-
żalną traumę.

W 2012 roku pomogliśmy w leczeniu ponad 1,9 
mln niedożywionych dzieci poniżej piątego roku 
życia w ponad 65 krajach, a ponad 2 mln dzieci 
cierpiących z powodu ciężkiego niedożywienia 
objętych zostało programami terapeutycznymi.

90

43,8mln

447mln

90%
dzieci

!

po
mo
gli
śmy

milionów

dawek witaminy A

dzieci

44



Ponad 2,3 mln ko-
biet w ciąży podjęło 
specjalistyczną tera-
pię, która pozwala 
uchronić ich dzieci 
przed zakażeniem 
HIV.  Dzięki skutecz-
nemu leczeniu unik-
nęliśmy ponad 850 
tys. nowych zaka-
żeń HIV wśród nie-
mowląt (2005-2012).

18,5 mln moskitier 
dostarczyliśmy do 39 
krajów. Od 2000 roku 
uratowaliśmy 1,1 mln 
dzieci w Afryce dzięki 
zastosowaniu moski-
tier.

12,5 tys. ton żyw-
ności terapeutycz-
nej dostarczyliśmy 
dzieciom w regionie 
Sahelu w 2012 roku.

Dostarczyliśmy pomoc humani-
tarną dla osób dotkniętych kon-
fl iktem w Syrii: czystą wodę dla 
ponad 10 mln, szczepionki dla po-
nad 1,4 mln dzieci, zapewniliśmy 
edukację dla 79 tys. dzieci oraz 
produkty pozwalające przetrwać 
zimę dla 263 tys. osób.

Ponad pół miliona dzieci w północnej Nigerii objęto 
programem leczenia niedożywienia i dostarczono im 
żywność terapeutyczną.

Światowa Organizacja Zdrowia podała, że w 2012 
roku w Indiach nie odnotowano ani jednego przypadku 
zachorowania na polio.

Chiny wyeliminowały tężec noworodkowy w 2012 
roku. Chorobę wyeliminowano w ponad połowie z 59 
krajów objętych działaniami UNICEF i partnerów. 

Pomogliśmy 500 tys. dzieci dotkniętych wojną w Mali 
wrócić do szkoły. Indie
Chiny bez bez polio
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