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UNICEF wspólnie
z partnerami stale
zwiększa zakres
działalności
w obozie Araq,
tak aby zaspokoić
natychmiastowe
potrzeby
żywnościowe,
edukacyjne,
ochronne
i wodno-sanitarne
mieszkańców.

for every child

SYTUACJA
DZIECI
UNICEF świadczy pomoc
na miejscu od momentu
powstania obozu Azraq
w kwietniu 2014 r.
Obecnie mieszka tu około
34 463 uchodźców z Syrii,
w tym 19 644 dzieci.
Pomoc realizowana jest na
coraz większą skalę, tak
aby zaspokoić potrzeby
żywnościowe, edukacyjne,
ochronne i wodnosanitarne wszystkich
mieszkańców obozu.

WODA, WARUNKI
SANITARNE
I HIGIENICZNE (WASH)
[stan na październik 2017]

ZWIĘKSZENIE TRWAŁOŚCI WYZWANIA I NASTĘPNE
i OPŁACALNOŚCI
KROKI
DZIAŁAŃ
Odwierty Dwa odwierty
zaspokajają obecne
zapotrzebowanie na wodę
(1590 m³/dzień)
Infrastruktura wodnosanitarna 3556 toalet i kabin
prysznicowych (jedna na
3 namioty).
Odbiór ścieków 310m³/dzień
odbierane ze zbiorników
w obozie.
Zestawy higieniczne
Co kwartał dystrybuowane są
zestawy do higieny osobistej.
Społeczna mobilizacja
720 matek i opiekunów
rozpowszechnia informacje
o zasadach higieny
i oszczędzania wody.
Edukacja dociera także do
szkół, ośrodków Makani
i klinik.

Ostatnie badanie UNICEF
pokazuje, że o ile 99%
W obozie Azraq ukończono
uchodźców korzysta z toalet, to
wiele projektów, a kilka jest
mniej niż 10% korzysta z kabin
w trakcie. Wydrążono nowy
prysznicowych. Ze względu na
odwiert i zbudowano
chęć zachowania prywatności
13-kilometrowy rurociąg,
i ochrony, uchodźcy wolą kąpać
aby połączyć dwa odwierty
się we własnych namiotach, które
z dwoma zbiornikami na wodę
nie są podłączone do systemu
oraz rurociągiem położonym
kanalizacji. To prowadzi do
dookoła obozu. Dodatkowo,
gromadzenia się brudnej wody
UNICEF rozszerzył obecną sieć
wokół namiotów i zwiększa
wodociągową, aby skrócić
ryzyko rozprzestrzeniania się
odległość do punktów poboru
chorób przenoszonych przez
wody z 250 m do
wodę. We współpracy z ACF,
max. 120 m od każdego
UNICEF przeprowadził
namiotu w obozie.
pilotażowy projekt podłączenia
To rozwiązanie zmniejszyło
48 rodzin do systemu kanalizacji.
utratę wody poprzez
Rodziny otrzymały niezbędne
zapewnienie jej stałego
materiały i umiejętności
ciśnienia w całym obozie,
umożliwiające instalację
a także pozwoliło na całkowite
własnego podłączenia do sieci
wyeliminowanie dostarczania
kanalizacyjnej. Społeczność
wody cysternami, co znacząco
przyjęła to rozwiązanie bardzo
zmniejszyło koszt działań
pozytywnie. UNICEF
i poprawiło jakość,
zapoczątkował ten projekt
niezawodność i równy dostęp
w Wioskach 3 i 6 oraz aktywnie
do wody. Oczyszczalnia ścieków
zbiera fundusze na objęcie
funkcjonuje częściowo i
projektem pozostałych Wiosek
oczyszcza 100m³ ścieków
w obozie, aby lepiej reagować na
dziennie.
potrzeby mieszkańców i łagodzić
obawy związane ze zdrowiem
publicznym.

SYTUACJA W AZRAQ

34 463
syryjskich uchodźców
mieszka w obozie

34

dzieci tygodniowo
rodzi się w obozie

19 644

dzieci-uchodźców syryjskich
mieszka w obozie (49%
dziewczęta)

1 100

dzieci-uchodźców syryjskich
z niepełnosprawnością mieszka
w obozie (42% dziewczęta)

11 897

dzieci w wieku
szkolnym
(48% dziewczęta)

1 876

dzieci nie chodzących
do szkoły (10%)

150
dzieci pracujących
korzysta z usług
UNICEF

EDUKACJA

POPRAWA JAKOŚCI
EDUKACJI

[stan na sierpień 2017]

W związku z rosnącą liczbą
dzieci w obozie, UNICEF wraz
z Ministerstwem Edukacji
rozbudował Szkołę 2 o 10 sal
lekcyjnych. Dodatkowo,
94 klasy zostały lepiej
przygotowane na nadchodzącą
zimę oraz wyposażone
w lepsze oświetlenie. Wszystkie
5 szkół jest w trakcie adaptacji
dla dzieci
z niepełnosprawnościami.
Dzięki skoordynowanym
działaniom w ramach kampanii
Nauka dla Wszystkich zwiększa
się liczba uczniów w szkołach.
We współpracy z Questscope
rozszerzony zostanie program
dla uczniów, którzy
zrezygnowali z nauki. Celem
programu jest dotarcie do
200 uczniów w Wioskach 5 i 2.

5

Kompleksów
szkolnych

Edukacja
formalna 10 698

10 698

dzieci w wieku
szkolnym
(z 11 897) chodzi
do szkoły

Przedszkola

210

210 dzieci
chodzi do
przedszkola

8 704

Usługi
wspierające
naukę

WYZWANIA
I NASTĘPNE KROKI

8 704
beneficjentów

Ze względu na dużą odległość,
zwłaszcza małe dzieci
i dziewczęta mają trudność
w dotarciu do szkoły. We
współpracy z IOM, w lutym
2017 r. uruchomiono transport
szkolny, z którego skorzystało
do tej pory 6000 dzieci.
Transport będzie
kontynuowany również
w nowym roku szkolnym.
Wyzwaniem jest brak
elektryczności we wszystkich
szkołach. Ostatnie szacunki
pokazują, że zapewnienie
wszystkim szkołom w obozie
ogrzewania, chłodzenia
i oświetlenia kosztowałoby
1,5 mln dinarów jordańskich.

Edukacja integracyjna
i włączająca
Pomocą objęto 184
dzieci (45% dziewczęta)
przez zapewnienie
nauczycieli
wspierających,
materiałów wizualnych
i aparatów słuchowych,
ind. wsparcia w nauce
oraz wyposażenie
10 pomieszczeń
z księgozbiorem
dydaktycznym

9 020

184

Kampania Nauka
dla Wszystkich
Kampania
prowadzona „od
drzwi do drzwi”
objęła 9020 dzieci,
które zostały
zachęcone do
pójścia do szkoły
i kontynuowania
nauki.

OCHRONA DZIECI
[styczeń - październik 2017

6 684

Społeczna
ochrona dzieci
6 684 dziewcząt
i chłopców w 2017 r.

Wsparcie dla dzieci bez
opieki i rozdzielonych
z rodzinami

269 dzieci otrzymało
kompleksową pomoc
(identyfikację,
poszukiwanie członków
rodziny, łączenie rodzin,
opiekę zastępczą).
Ponadto kontynuowano
pomoc dla 1200 takich
dzieci
zidentyfikowanych
w poprzednich latach

21 350

269
1 771
Ochrona dzieci
najbardziej
zagrożonych

W 2017 r. 1 771 najbardziej
zagrożonych dzieci, w tym
dzieci
z niepełnosprawnościami,
Wsparcie zimą
dzieci pracujące i dzieci
21 561 dzieci otrzymało zmuszone do wczesnych
dotację w wysokości małżeństw otrzymało
20 dinarów jordańskich na kompleksowe wsparcie
zakup zimowej odzieży i
na inne potrzeby

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 200
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.

1,6

mln litrów czystej
wody dostarczano
każdego dnia

2

odwierty działały
w obozie

5

szkół (z 244 salami
lekcyjnymi)

10 698

dzieci objęto
edukacją formalną
(38% dziewczęta)

1 386

młodych osób
uczestniczyło w
szkoleniach zawodowych

11
stref Makani oraz Stref
Przyjaznych Dzieciom
i Nastolatkom

6 684

1 173

dzieci objętych
ochroną

kobiet otrzymało
wsparcie w zakresie
żywienia niemowląt
i małych dzieci

269

1 115

dzieci bez opieki
otrzymało wsparcie

dzieci poniżej 5. roku
życia otrzymało
rutynowe szczepienia

OCHRONA DZIECI
(Cd)

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]

INNOWACJE DLA MŁODYCH

ZDROWIE i WYŻYWIENIE
[styczeń- październik 2017]

Szkolny Program Opieki
Medycznej

4 057

4 057 dzieci objętych opieką
medyczną i stomatologiczną
w szkołach

639
1 173

31 719

rozrodczym (15-49)

karmiących i ciężarnych

1 680 dzieci do 5 r. ż.
zbadanych pod kątem
niedożywienia

1 680

Kształcenie umiejętności
życiowych

UNICEF organizuje naukę czytania, pisania i liczenia, a także kursy
spawania, elektryki, fryzjerstwa, kosmetyki, krawiectwa, hydrauliki
i umiejętności obsługi komputera. Organizacja zapewnia niezbędne
narzędzia i materiały edukacyjne. Absolwenci programów
edukacyjnych są zatrudniani przy produkcji mundurków szkolnych
w specjalnie przygotowanych szwalniach na terenie obozu.
W Wiosce 3 otwarte zostało odpowiednio wyposażone Laboratorium
Innowacji. Jego celem jest zapewnienie młodym ludziom wsparcia w
rozwiązywaniu lokalnych problemów. Sześcioro młodych
absolwentów Laboratorium stworzyło Bank Czasu, gdzie walutą jest
czas. Mieszkańcy obozu niosą wzajemną pomoc, zależną od ich
talentu i umiejętności. Mimo, że to początkowa faza projektu jego
uczestnicy zadeklarowali, że czują się bardzo zaangażowani w życie
lokalnej społeczności.

WYZWANIA
Młodzi mieszkańcy obozu czują dużą presję związaną z własnym
utrzymaniem i zapewnieniem finansowego wsparcia rodzinie.
Organiczenia obowiązujące w obozie są barierą dla obu tych kwestii.
UNICEF robi wszystko aby wyposażyć młodzież w umiejętności
potrzebne na rynku pracy, stworzyć pole do zaangażowania
młodych ludzi w życie społeczne i zapewnić miejsca pracy.

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.

Wyzwania i następne kroki:

31 719 konsulatcji,
1 758 przyjęć na oddział

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.

Najlepszy start w życie:

W 2017 roku Program wraz z wytycznymi został
przekazany pod kuratelę Ministerstwa Zdrowia
i Ministerstwa Edukacji.

Oddział pediatryczny

2 085 młodych uczestników
(49 % kobiet)

1 115 dzieci poniżej 5 r.ż.
zaszczepionych przeciwko
chorobom wieku dziecięcego

Szczepienia przeciwko tężcowi
noworodkowemu (dwie
dawki): 639 kobiet w wieku

Program Żywienia Dzieci
i Niemowląt (edukacja
i doradztwo): 1 173 kobiet

Badania
niedożywienia

1 115

Rutynowe szczepienia
(100% pokrycia)

2 085

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.

1 386

Kształcenie techniczne
i ponad podstawowe
1 386 uczestników (27 %
kobiet)

PROGRAM MAKANI
6 867 dzieci (6-18 lat)
uczęszczało we wrześniu do
11 ośrodków Makani w obozie
Azraq. 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.
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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.
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UNICEF Jordan
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UNICEF Jordan
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