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ROK KOSZMARU WOJNY W UKRAINIE 

JAK UNICEF POMAGA DZIECIOM W TURCJI I SYRII 

Wojna w Ukrainie spycha miliony dzieci na skraj przepaści. 
Rodziny uchodźcze w Polsce wciąż potrzebują wsparcia.

Od wybuchu wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 upłynął 
ponad rok. Dzieci doświadczyły 12 miesięcy przemocy, 

Po niszczycielskich trzęsieniach ziemi i licznych wstrząsach 
wtórnych w Syrii i Turcji liczba ofiar śmiertelnych w obu 
krajach wynosi obecnie ponad 44 000. Liczba dzieci 
dotkniętych katastrofą pozostaje nieznana.

Wiemy jednak, że 5,4 miliona dzieci mieszka 
w 11 prowincjach Turcji dotkniętych trzęsieniami ziemi, 
w Syrii ponad 3,7 miliona. Wiele rodzin straciło swoje domy 
i mieszka w tymczasowych schronieniach - na ulicach, 
w centrach handlowych, szkołach, meczetach i na dworcach 
autobusowych. Niskie temperatury i ulewne deszcze 
dodatkowo pogarszają ich sytuację. 
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strachu, strat i tragedii. Wojna naznaczyła każdy aspekt 
ich życia: giną, odnoszą rany, są zmuszane do opuszczenia 
swoich domów, porzucenia nauki i pozbawiane życia 
w bezpiecznym środowisku. W Polsce UNICEF współpracuje 
z partnerami na rzecz ich zdrowia, bezpieczeństwa i edukacji. 
Dziś, niemal rok od wybuchu wojny, kryzys uchodźczy wciąż 
jest daleki od zakończenia.

Aby wspierać rodziny uciekające z terenów objętych 
wojną w Polsce w rekordowym czasie powstało Biuro 
UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców, które 
współpracuje z władzami krajowymi i samorządowymi, 
a także organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, żeby 
zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, edukację i zdrowie.

O pomocy Biura więcej można przeczytać na stronie: https://
centrum-prasowe.unicef.pl/230868-rok-koszmaru-wojna-
w-ukrainie-spycha-miliony-dzieci-na-skraj-przepasci-rodziny-
uchodzcze-w-polsce-wciaz-potrzebuja-wsparcia

Trzęsienia ziemi spowodowały rozległe uszkodzenia 
budynków – w tym szkół, szpitali i infrastruktury publicznej. 
Ofiary trzęsień ziemi borykają się z brakiem dostępu do 
bezpiecznych źródeł wody oraz infrastruktury medycznej 
i sanitarnej.

UNICEF pracuje bez ustanku, aby zapewnić najpilniejszą 
pomoc wszystkim dzieciom, poszkodowanym w tej 
katastrofie. Nasze zespoły w obu krajach niosą najpilniejszą 
pomoc humanitarną i zapewniają dzieciom bezpieczne 
przestrzenie, w których mogą czekać na swoich bliskich 
i poczuć choć odrobinę normalności.

Potrzeby są ogromne, a zaspokojenie ich dużym wyzwaniem. 
UNICEF wspiera dzieci i ich rodziny w Turcji i Syrii niosąc 
pomoc w pięciu kluczowych obszarach:  dostarczając wodę 
pitną, usługi medyczne oraz żywność, artykuły pierwszej 
pomocy. Zapewnia także wsparcie psychologiczne dla 
dzieci oraz wspiera rząd w zapewnieniu ciągłości edukacji 
– zapewniając materiały edukacyjne a także specjalne 
namioty. 

Więcej o działaniach UNICEF w Turcji oraz Syrii można 
przeczytać na stronie: https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/
news/piec-kluczowych-obszarow-w-jakich-unicef-pomaga-
dzieciom-w-turcji-i-syrii
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