
Świat
Katastrofalne powodzie na Bałkanach
Katastrofalne powodzie na rzece Sava 
w Bośni i Hercegowinie oraz Serbii spowo-
dowały poważne zniszczenia w infrastruk-
turze. Tysiące ludzi straciło swoje domy. 
Mimo iż poziom wody powoli opada, fala 
powodziowa nadal zagraża mieszkańcom 
Bałkanów. Zagrożeniem są także wypłuki-
wane przez wodę miny przeciwpiechotne, 
pozostałość po wojnie. Wciąż nieznany jest 
dokładny rozmiar zniszczeń.
UNICEF bierze udział w oszacowaniu 
potrzeb poszkodowanych i  w każdej chwili 
gotowy jest na dostarczenie pomocy huma-
nitarnej, między innymi artykułów higienicz-
nych, koców, tabletek oczyszczające wodę. 

Zagrożone życie dzieci w Sudanie 
Południowym
UNICEF ostrzega, że setki tysięcy dzieci 
z ogarniętego konfl iktem Sudanu Południo-
wego narażone są na bezpośrednie ryzyko 
śmierci i chorób. Sekretarz Generalny ONZ 
alarmuje, że do końca tego roku około 6 mi-
lionów mieszkańców Sudanu Południowego 
będzie cierpieć z powodu głodu i może im 
grozić śmierć. Co najmniej połowa z nich 
to dzieci – najbardziej niewinne ofi ary 
kryzysu. Wśród osób szukających schronie-
nia w innych krajach większość to kobiety 
i dzieci. To one są najbardziej zagrożone 

różnymi chorobami i śmiercią. 
Potwierdzona została informa-
cja o wybuchu epidemii cholery. 
UNICEF pomógł w utworzeniu 
centrum leczenia cholery, dostar-
cza namioty niezbędne do opieki 
nad pacjentami, artykuły higie-
niczne, czystą wodę i saszetki 
ORS zawierające sole mineralne 
zapobiegające śmiertelnemu 
zagrożeniu – odwodnieniu. 
Jednak wciąż potrzebna jest 
pomoc. UNICEF apeluje do 

wszystkich, którzy chcą wesprzeć działania 
organizacji w tamtym rejonie o przekazanie 
darowizny. Dziękujemy!

Uwolniono tysiąc dzieci żołnierzy
Od początku roku z armii rebelianckich 
działających na terenie Republiki Środ-
kowoafrykańskiej uwolniono ponad 1 tys. 
dzieci. To pięć razy więcej niż w całym 2013 
roku. Jednak tysiące dzieci-żołnierzy wciąż 
pozostają w szeregach grup zbrojnych.
Szacuje się, że od grudniowej eskalacji 
konfl iktu w Republice Środkowoafrykańskiej 
liczba dzieci-żołnierzy niemal się podwoiła: 
z 3,5 tys. do 6 tys. Dzieci są wykorzystywa-
ne przez wszystkie strony konfl iktu. Służą 
nie tylko jako żołnierze, ale także jako 
kucharze, tragarze i strażnicy. 
Co piąte z uwolnionych w tym roku 
dzieci jest płci żeńskiej.
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W Sudanie 
Południowym
choroby i głód 

zbiera nowe żniwa. 

Rośnie ilość dzieci 
żołnierzy w Republice 
Środkowoafrykańskiej
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Polska
Zjazd szkół imienia UNICEF
W dniach 22-23 maja 2014 roku w Biela-
nach Wrocławskich odbył się zjazd szkół, 
których patronem jest UNICEF. Okazją do 
zorganizowania spotkania było przypadają-
ce w tym terminie V-lecie nadania imienia 
Gminnemu Zespołowi Szkół w Bielanach. 
W spotkaniu wziął udział Marek Krupiń-
ski, Dyrektor Generalny UNICEF Polska 
oraz Łukasz Nowicki, wybitny polski aktor 
wspierający działania UNICEF. Jest nam 
miło poinformować, że zaraz po powro-
cie ze zjazdu wzięliśmy udział w dwóch 
uroczystościach nadania imienia UNICEF 
Zespołowi Szkół w Cybince oraz Szkole 
Podstawowej w Grabowie nad Prosną. 
Nasza rodzina szkół UNICEF liczy już 
20 placówek!

UNICEF Patronem Międzynarodowego 
Biennale Fotografi i Artystycznej 
„Dziecko”
UNICEF Polska objął patronatem hono-
rowym kolejny raz wystawę fotografi i pt. 
„Dziecko”. Podczas obrad jury przyzna-
liśmy dwie nagrody specjalne UNICEF: 
Annie Toch za zdjęcie „Po rozwodzie” oraz 
Abhishek Nandy za zdjęcie obrazujące 
pracę dzieci w Indiach. Gratulujemy!
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20 placówek!

Rodzina szkół 
imienia UNICEF 

rośnie!
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