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UNICEF WSPIERA
ZDROWY ROZWÓJ
DZIECI W OBOZIE
ZA'ATARI OD
MOMENTU JEGO
POWSTANIA
W 2012 r. OBECNE
DZIAŁANIA
SKUPIAJĄ SIĘ NA
WDROŻENIU
TRWAŁYCH
ROZWIĄZAŃ.

for every child

SYTUACJA
DZIECI
UNICEF świadczy pomoc na
miejscu od momentu
powstania obozu Za’atari
29 lipca 2012 r. Od tego czasu
przez obóz przeszło około
461 000 uchodźców. Obecnie
liczba mieszkańców obozu jest
względnie stabilna i wynosi
około 80 000 uchodźców,
w tym 40 000 dzieci. W obozie
Za’atari UNICEF jest
organizacją wiodącą w zakresie
pomocy wodno-sanitarnej
i edukacyjnej, a także
współtworzącą programy
ochrony dzieci.

WODA, WARUNKI
SANITARNE
i HIGIENICZNE (WASH)
[Stan na październik 2017]
Infrastruktura wodna:
3 odwierty o zdolności
produkcyjnej 4 mln
litrów/dzień

Infrastruktura
kanalizacyjna:
2 810 betonowych
zbiorników podłączonych
do 11 232 gospodarstw
domowych (dzięki
zbiornikom objętość
ścieków zwiększyła się
ponad dwukrotnie,
a ponad 12 000 latryn
zostało zlikwidowanych)
Oczyszczalnia ścieków:
Zdolność oczyszczania
wynosi 3600 m³/dzień
Dostarczanie wody:
3,3 do 3,7 mln litrów/
dzień, minimum 35 litrów
dla osoby/dzień
Zarządzanie ściekami:
60-8 1,8 do 2,1 mln litrów/
dzień
Zarządzanie odpadami
stałymi: 460m³/dzień
Zbudowane lub
zmodernizowane toalety
dla poszkodowanych
rodzin: 4 042

ZWIĘKSZENIE TRWAŁOŚCI WYZWANIA I NASTĘPNE
I OPŁACALNOŚCI
KROKI
DZIAŁAŃ
3 odwierty są niezbędne nie
tylko dla zwiększenia
opłacalności przedsięwzięcia,
ale także dla ograniczenia
strajków kierowców cystern
z wodą.
Oczyszczone ścieki są
wykorzystywane do
nawadniania pól, co
zmniejsza ilość wody
pobieranej z leżących poniżej
warstw wodonośnych. Drugi
etap budowy sieci wodnej
i kanalizacyjnej rozpoczął się
w lutym 2017 r., a jego
zakończenie planowane jest
na luty 2018 r.
Szacuje się, że po
zakończeniu drugiego etapu
budowy sieci całkowity koszt
operacyjny zmniejszy się
o 66%, co poprawi trwałość
rozwiązań i ich opłacalność.

Obóz rozwija się, ludzie
osiedlają się w nim na dłużej,
a poziom życia rośnie.
W rezultacie wzrasta
zapotrzebowanie na wodę oraz
związana z tym objętość
ścieków.
Obecnie 79% wszystkich
gospodarstw domowych
w obozie używa pralki. Z tego
względu zapotrzebowanie na
wodę będzie rosło. UNICEF robi
wszystko, aby zapewnić równy
dostęp do wody zapewniając
jednocześnie minimalne
standardy dla najbardziej
poszkodowanych osób. UNICEF
bada możliwości współpracy
z rządem i organizacjami
partnerskimi w zakresie
eksploatacji i konserwacji sieci.
Podobnie jak na innych
obszarach w Jordanii, poziom
wody wokół Za’atari maleje.
UNICEF zapewnia, że woda jest
ponownie wykorzystywana tam,
gdzie jest to możliwe, w celu
zminimalizowania jej poboru.

SYTUACJA W ZA’ATARI
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POPRAWA JAKOŚCI
EDUKACJI

EDUKACJA
[stan na październik 2017]

UNICEF współpracuje ze wszystkimi
partnerami, aby poprawić jakość
edukacji i dostęp do dzieci
niechodzących do szkoły w obozie.
Wsparcia udzielają też syryjscy
nauczyciele-wolontariusze. Trwają
prace nad ulepszeniem metod
nauczania i zmniejszeniem liczby
przypadków przemocy w szkołach.

Kompleksów
szkolnych

12

Edukacja formalna
22 280 dzieci
(51% dziewczęta)

1 050
Usługi
wspierające
naukę
12 300 dzieci

22 280

DOSTĘP DO EDUKACJI
Zapewniono lekcje wyrównawcze dla
dzieci w wieku 9-12 lat, które nie
kwalifikują się do edukacji formalnej.
W marcu 79 dzieci z powodzeniem
ukończyło pierwszy cykl zajęć,
z czego 13 uczniów zostało
włączonych do edukacji formalnej.
Obecnie w Dystrykcie 6 budowany
jest nowy kompleks szkolny.
Docelowo będzie posiadał 10 sal
szkolnych dla klas od 5 wzwyż.
Planuje się zakończenie budowy
w styczniu 2018 r.

Przedszkola
1050 dzieci
w 34 klasach

WYZWANIA
I NASTĘPNE KROKI

12 300
Lekcje wyrównawcze
120 dzieci (9-12 lat)

120
600

Uczniowie
z niepełnosprawnością
Pomocą objęto 600 dzieci
(43% dziewczęta) również
przez zapewnienie nauczycieli
wspierających, materiałów
wizualnych i aparatów
słuchowych, indywidualnego
wsparcia w nauce oraz
wyposażenie 10 pomieszczeń
z księgozbiorem
dydaktycznym.

W obozie Za’atari niemal
12% dzieci w wieku szkolnym jest
poza systemem edukacji. Jest to
związane z kombinacją
czynników, w tym zatłoczonymi
klasami, wątpliwościami co do
jakości edukacji, ograniczeniami
ekonomicznymi, które zmuszają
rodziny do posłania dzieci do
pracy, wczesnymi małżeństwami
czy niskim wynikiem egzaminu
do szkoły średniej (Tawjihi).
We współpracy z dyrekcją ds.
edukacji w każdej szkole w obozie
Za’atari trwają prace nad poprawą
wyników egzaminu w następnym
roku. Ostatnie szacunki pokazują,
że zapewnienie wszystkim
szkołom w obozie ogrzewania,
chłodzenia i oświetlenia
kosztowałoby 2,4 mln dinarów
jordańskich.

750

Program dla
uczniów, którzy
zrezygnowali z nauki
750 dzieci (13-18 lat)

OCHRONA DZIECI

[styczeń - październik 2017]
Społeczna
ochrona dzieci
13 781 dzieci (w wieku 0-17 lat)
Ochrona dzieci
najbardziej
zagrożonych
1 451 najbardziej
poszkodowanych
dziewcząt
i chłopców (w tym
dzieci wcześnie
wydane za mąż,
dzieci z
niepełnosprawnością
i dzieci pracujące)
otrzymało
kompleksowe
wsparcie

Wsparcie zimą

41 441 dzieci
otrzymało dotację
w wysokości
20 dinarów
jordańskich na zakup
zimowej odzieży i na
inne potrzeby

1 451
330
41 441

13 781
Wsparcie dla
dzieci bez
opieki
i rozdzielonych
z rodzinami
330 dzieci
otrzymało
kompleksową
pomoc
(identyfikację,
poszukiwanie
członków rodziny,
łączenie rodzin,
opiekę zastępczą).
Ponadto
kontynuowano
pomoc dla
1700 takich dzieci
zidentyfikowanych
w poprzednich
latach

OCHRONA NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH
W 2018 r. zostanie wdrożona Strategia na rzecz
Przeciwdziałania Pracy Dzieci w Obozach, mająca na
celu zmniejszenie liczby przypadków pracy dzieci oraz
ryzyka dla dzieci, które nadal pracują. Zarejestrowano
ponad 2 000 pracujących dzieci, których sytuacja jest
monitorowana przez organizacje partnerskie w celu
wsparcia ich powrotu do szkoły i dostępu do innych
usług.
Aby zwiększyć skalę tych działań, UNICEF zaangażował
wszystkie zainteresowane strony do sporządzenia
mapy istniejących usług, zidentyfikowania luk
i uzgodnienia efektywnych mechanizmów
wspierających pracujące dzieci. Ośrodki Makani to
pierwsze i podstawowe miejsce świadczenia pomocy
ochronnej dla dzieci w obozie. Identyfikują najbardziej
poszkodowane dzieci, zapewniają wsparcie
psychologiczne i kierują dzieci – jeśli jest to konieczne
- do wyspecjalizowanych ośrodków. Szczególna pomoc
dla osób poszkodowanych na skutek przemocy na tle
seksualnym jest wspierana przez partnerów UNICEF.
W obozach w pełni funkcjonuje System Zarządzania
Informacją dot. Ochrony Dzieci (CPIMS+/Primero).

REZULTATY DZIAŁAŃ UNICEF I ORGANIZACJI PARTNERSKICH W 2017 r.
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dzieci objętych
młodych osób
ochroną
uczestniczyło
w szkoleniach zawodowych

ośrodków
Makani

dzieci bez opieki
otrzymało wsparcie

kobiet otrzymało
wsparcie w zakresie
żywienia niemowląt
i małych dzieci

dzieci poniżej 5. roku
życia otrzymało
rutynowe szczepienia

OCHRONA DZIECI
(Cd)

ZDROWIE i WYŻYWIENIE
[styczeń- październik 2017]

WYZWANIA
I NASTĘPNE KROKI

UNICEF i UNHCR kontynuują
wzmacnianie jordańskich
instytucji w zakresie
prowadzenia działań
przyjaznych dzieciom
w obozach Za'atari i Azraq.
Każdy obóz ma swój
Departament Ochrony
Rodziny, Departament Policji
ds. Osób Nieletnich (choć
brakuje sądów dla nieletnich).
Wspólnie z Ministerstwem
Rozwoju Społecznego UNICEF
wspiera regulowanie zasad
prawnej opieki nad dziećmi
przez sądy poza obozami.
Ustalane są standardy
w zakresie ochrony dzieci,
które powinny być stosowane
przez wszystkie strony
zajmujące się niesieniem
pomocy w obozach.

UCZESTNICTWO
MŁODZIEŻY W ŻYCIU
SPOŁECZNYM
[styczeń-październik 2017]

3 108

3 115

Szkolny Program Opieki
Medycznej
3 115 dzieci objętych
opieką medyczną
i stomatologiczną
w szkołach

Szczepienia
przeciwko tężcowi
noworodkowemu
(dwie dawki):

5 758 kobiet w wieku
rozrodczym (15-49)

19 861

5 758
Program Żywienia
Dzieci i Niemowląt
(edukacja i
doradztwo): 19 861

kobiet karmiących i
ciężarnych

Badania
niedożywienia

6 004 dzieci do 5 r. ż.
zbadanych pod kątem
niedożywienia

1 451

2 670

Rutynowe szczepienia
(100% pokrycia)

2 670 dzieci poniżej 5 r.ż.
zaszczepionych przeciwko
chorobom wieku dziecięcego

Najlepszy start w życie:
W ramach Szkolnego Programu Opieki Medycznej wszyscy
uczniowie klas pierwszych, czwartych, siódmych i
dziesiątych są objęci ogólnymi badaniami stanu zdrowia,
przeglądem stomatologicznym, szczepieniami, badaniem
wzroku i słuchu. Każdy uczeń otrzymuje wskazówki
dotyczące ew. dalszego leczenia dostępnego na terenie
obozu.
W 2017 roku Program wraz z wytycznymi został
przekazany pod kuratelę Ministerstwa Zdrowia
i Ministerstwa Edukacji.

Wyzwania i następne kroki:

6 004

UNICEF planuje przekazać Ministerstwu Zdrowia także
Program Żywienia Dzieci i Niemowląt oraz programy
dożywiania. To część szerzej zakrojonej inicjatywy mającej
na celu zwiększenie wydolności i wzmocnienie
zaangażowania Ministerstwa.

Kształcenie
techniczne i ponadpodstawowe
1 451 uczestników
(26% kobiet)

Kształcenie techniczne i ponadpodstawowe
3 108 uczestników (55% kobiet)

INNOWACJE DLA
MŁODYCH
UNICEF rozwija programy
edukacyjne, których celem jest
zapewnienie młodym ludziom
lepszego startu w życie
i aktywnego uczestnictwa
w konstruktywnych zmianach
społecznych. Wspiera dwa ośrodki
zapewniające kształcenie zawodowe
i rozwój umiejętności społecznych
młodzieży
z niepełnosprawnościami.
Celem zajęć jest zwiększenie szans
na zatrudnienie absolwentów.
UNICEF organizuje kursy spawania,
elektryki, fryzjerstwa, kosmetyki,
krawiectwa, hydrauliki
i umiejętności obsługi komputera.
We współpracy z Luminus, NRC i Al
Quds College UNICEF prowadzi
certyfikowane szkolenie techniczne
z konserwacji klimatyzatora.
Aby dodatkowo wzmocnić
kompetencje młodzieży, absolwenci
programów zawodowych angażują
się w pracowni krawieckiej,

gdzie wytwarzają zestawy dla
niemowląt dystrybuowane w ramach
trwającej kampanii pomocy w czasie
zimy, a także kamizelki UNICEF. Co
więcej, UNICEF finansuje
comiesięczną publikację magazynu
„The Road”, który tworzą młodzi
ludzie w Za’atari. W czasopiśmie
znajdują się wywiady, przepisy
kulinarne i wiele innych artykułów.

WYZWANIA I PRZYSZŁOŚĆ
Mimo postępu i zwiększenia liczby
miejsc, tylko 38% uczniów faktycznie
ukończyło program szkolenia
technicznego i zawodowego oraz
zdało egzamin. Jest to związane
z różnymi problemami: presją
związaną z pracą, rotacją możliwości
zatrudnienia, przemieszczaniem się
rodzin czy brakiem certyfikowanych
programów. UNICEF opowiada się za
długoterminowym włączeniem
młodzieży w program po
zakończeniu szkolenia zarówno w
działaniach związanych z
zaangażowaniem społecznym, jak
i ekonomicznym.

PROGRAM MAKANI
7 392 dzieci (6-18 lat)
uczęszczało we wrześniu do 24
ośrodków Makani w obozie
Za'atari. Makani (Moje Miejsce)
to specjalny program wsparcia
dzieci, łączący elementy
edukacyjne, opiekę
psychospołeczną, ochronę
przed przemocą, wzmacniania
zaangażowania dzieci w życie
społeczne i przyswajanie przez
nie umiejętności życiowych.
Ośrodki Makani oferują
zintegrowane usługi dla
dziewcząt, chłopców, ich rodzin
i całych społeczności.
W 2017 roku UNICEF podjął
działania mające na celu
usprawnienie zarządzania
ośrodkami Makani.

Od 1 stycznia 2018 roku
ośrodki są zarządzanie
bezpośrednio przez
Syryjczyków mieszkających
w obozie. Otrzymują oni
wsparcie organizacji.
Przełożenie odpowiedzialności
za prowadzenie ośrodków na
mieszkańców obozu jest
dodatkowym wzmocnieniem
kompetencji i samodzielności
młodych ludzi a także
ofiarowaniem im możliwości
samodzielnego podejmowania
decyzji. Jest to także bardziej
efektywne kosztowo, co ma
znaczenie ze względu na
złożoność i długość trwania
kryzysu w Syrii.

OBÓZ ZA’ATARI
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Uwaga: plan nie zachowuje skali. Wyprodukowano w celu ułatwienia lokalizacji programów UNICEF.

WSZYSTKIE DZIAŁANIA UNICEF PROWADZONE SĄ WSPÓLNIE Z PARTNERAMI. SĄ NIMI:
Zdrowie i Żywienie:
Ministerstwo Zdrowia, UNHCR,
WHO, International Medical Corps
Edukacja:
Ministerstwo Edukacji, Mercy
Corps, Relief International, IOM,
UNOPS, Questscope

Ochrona Dzieci:
International Medical Corps,
Mercy Corps, International Rescue
Committee, Departament Policji
ds. Nieletnich

Woda:
Ministerstwo Wody i
Nawadniania Ministerstwo
Wody i Irygacji, UNOPS, ACF
i ACTED

Młodzi:
Norwegian Refugee
Council

UNICEF JORDANIA BARDZO DZIĘKUJE ZA WSPARCIE OKAZANE W LATACH 2016-2017 PRZEZ DARCZYŃCÓW:

Komitety Narodowe UNICEF w Australii, Danii, Holandii, Islandii, Japonii, Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Korei Południowej, Hiszpanii,
Szwecji, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i Włoszech.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Robert Jenkins
Representative
UNICEF Jordan
rjenkins@unicef.org

Ettie Higgins
Deputy Representative
UNICEF Jordan
ehiggins@unicef.org

Eileen Kelley Sen
Reports Specialist
UNICEF Jordan
esen@unicef.org

