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Ponad 350 szkół wzięło udział w projekcie edukacyjnym UNICEF – „Po 
pierwsze dziecko”. Projekt był realizowany wiosną w poprzednim roku 
szkolnym. Uczniowie uczestniczący w akcji zdobywali wiedzę na temat 
sytuacji dzieci uchodźców. Dowiedzieli się jak naprawdę wygląda ży-
cie uchodźcy, kim jest uchodźca i jaka jest różnica między uchodźcą 
a migrantem, z jakich krajów uciekają uchodźcy i co jest tego powo-
dem. Wszystkie te zagadnienia były dyskutowane w klasach szkolnych. 
Dziękujemy wszystkim Pedagogom i Uczniom, którzy zaangażowali się 
w ten niezwykle ważny projekt. 

2 ZŁOTE 
dla zdrowia dziecka
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W TROSCE 
o przyszłe pokolenia

Pod koniec czerwca w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się pre-
zentacja Raportu UNICEF „W trosce o przyszłe pokolenia. Dzieci 
w krajach bogatych w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju”. 
W raporcie zaprezentowana została sytuacja dzieci w krajach wysoko-
rozwiniętych i problemy jakie ich dotyczą. Kluczowe wnioski z raportu 
to: konieczność ograniczenia ubóstwa wśród dzieci, walka z niedoży-
wieniem i głodem, zapewnienie warunków do zdrowego życia i rozwo-
ju, zagwarantowanie wysokiej jakości edukacji oraz zapewnienie rów-
ności płci.

„W trosce o przyszłe pokolenia” to 14 z serii Raportów UNICEF poświę-
conych sytuacji dzieci w krajach bogatych, który wskazuje na problemy 
jakie dotyczą najmłodszych obywateli tych krajów.

Kolejny raz pacjenci i pracownicy Centrum Medycznego Damiana 
włączają się w zbiórkę środków na rzecz programów UNICEF. Tego-
roczna odsłona akcji „2 złote na zdrowie dziecka” kieruje na sytuację 
dzieci w  ogarniętej wojną Syrii.

Pomoc humanitarna jest tam pilnie potrzebna, a możliwość wsparcia 
bardzo prosta. Przez najbliższe trzy miesiące wszyscy pacjenci 
Centrum Medycznego Damiana mogą przyłączyć się do akcji 
przekazując darowiznę przy realizacji płatności za wizytę. Sym-
boliczne 2 złote lub jego wielokrotność zostaną przekazane na za-
pewnienie opieki medycznej oraz psychologicznej dzieciom w Syrii 
i krajach ościennych. Dziękujemy!
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ŚWIAT

Dzieci migrujące z Afryki do Europy podejmują decyzję, aby opuścić 
dom na własną rękę i nie rozważają na początku drogi na nasz konty-
nent. Kiedy docierają do Libii doświadczają traumy, nadużyć i przemo-
cy. Wtedy uciekają do Europy, decydując się na niebezpieczną drogę 
przez Morze Śródziemne.

Jak wynika z badania UNICEF i inicjatywy REACH, aż 75% dzieci-
-uchodźców i dzieci-migrantów we Włoszech podjęło decyzję, aby 
podróżować samodzielnie. Droga zajmuje dzieciom nawet 2 lata lub 
więcej. Jednym z kluczowych powodów, dla których decydują się one 
na taki krok jest przemoc oraz konfl ikty zbrojne. Małżeństwa dzieci były 
również podawane jako główny powód ucieczki u 1 na 5 dziewcząt, 
które brały udział w badaniu. Ich podróż była często przerywana, a cel 
zmieniał się w trakcie.

Celem tego badania było dostarczenie rządom państw i osobom de-
cyzyjnym powodów, dla których dzieci decydują się uciekać ze swoich 
domów i krajów. Badanie zostało przeprowadzone we Włoszech i Gre-
cji na próbie 850 dzieci w wieku 15-17 lat.

Dzieci-uchodźcy i dzieci-migranci we Włoszech opowiadały o czasie 
spędzonym w Libii jako najbardziej traumatycznym przeżyciu. Niemal 
połowa z nich (47%) została porwana dla okupu, a 1 na 4 (23%) zosta-

TRUDNY LOS
dzieci uchodźców i dzieci igrantów
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Według szacunków UNICEF, co czwarte dziecko na świecie (czyli około 
535 mln) żyje w krajach dotkniętych kryzysami humanitarnymi. W samej 
Syrii natychmiastowej pomocy humanitarnej wymaga niemal 6 mln dzie-
ci. W Jemenie ponad 1,8 mln najmłodszych cierpi z powodu niedożywie-
nia, w tym 385 000 jest dotkniętych skrajnym niedożywieniem. W kraju 
rozprzestrzenia się również cholera. 41% wszystkich przypadków tej 
choroby występuje wśród dzieci poniżej 15. roku życia.

Poza konfl iktami zbrojnymi, dzieci cierpią z powodu katastrof natural-
nych. Dwa lata nieregularnych opadów deszczu oraz susza w połącze-
niu z El Niño - jednym z najsilniejszych od 50. lat zjawisk - spowodo-
wały spustoszenie w życiu najmłodszych w krajach Afryki Południowej 
i Wschodniej. Są narażone nie tylko na głód i brak wody, ale również na 
zachorowanie na odrę, malarię czy cholerę.

W 2016 r. mimo wielu przeciwności, UNICEF wraz z organizacjami 
partnerskimi m.in.:
• dostarczył czystą wodę dla niemal 29 mln ludzi na świecie
• objął leczeniem 2,4 mln dzieci poniżej 5. roku życia cierpiących na 

skutek ciężkiego ostrego niedożywienia
• udzielił wsparcia psychologicznego dla 3 mln dzieci
• zaszczepił przeciwko odrze 24 mln dzieci w wieku od 6 miesięcy do 

15 lat
• umożliwił dostęp do edukacji formalnej i nieformalnej dla 11,7 mln 

dzieci.

REKORDOWA LICZBA 
krajów na świecie potrzebuje pomocy humanitarnej
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ło aresztowanych bez podania zarzutów. Dzieci pochodzą z różnych 
krajów w Afryce Subsaharyjskiej, ale również z tych bardziej odległych, 
jak Bangladesz.

Wśród 12 239 dzieci, które dotarły do Włoch w pierwszych 6 miesią-
cach tego roku, 93% podróżowało na własną rękę.


