
Podpořte projekty UNICEF:  

Děti ve válce 

Násilí na dětech na sebe bere mnoho zlověstných podob. Největšímu nebezpečí čelí právě 

teď děti ve válce, které ve válečném konfliktu ztratily práva na zdraví, výživu, vzdělání a další 

základní potřeby. V aktuálních ozbrojených konfliktech je zapojeno nejvíce zemí za 

posledních třicet let. Každé šesté dítě na Zemi teď žije v oblasti války nebo ozbrojeného 

konfliktu. 

Počet dětí zasažených válečnými konflikty rychle roste, zejména kvůli dlouhému trvání 

konfliktů, ale také stále častějšímu záměrnému cílení na civilní obyvatelstvo, školy a 

nemocnice. Během loňského roku zahynulo nebo bylo zraněno přes 12 000 dětí, což je 

nejvyšší číslo za posledních deset let.  

Válečné konflikty přitom mají na děti zničující dopad. Střelba a výbuchy bomb nejsou 

zdaleka to jediné, čemu musí děti ve válečných zónách čelit. Kromě fyzického a psychického 

násilí jsou běžné i únosy dětí a jejich zneužívání jako lidské štíty. Děti trpí hrůzami války 

ještě dlouho po uklidnění konfliktů. Jedním z dlouhodobých přímých smrtelných nebezpečí 

jsou všudypřítomné nášlapné miny, které mohou děti zabít nebo doživotně zmrzačit.  

Již od samého počátku, kdy UNICEF po 2. světové válce pomáhal přežít dětem 

v Československu a dalších zemí Evropy, je naše poslání stejné: pomáhat tam, kde je 

situace dětí nejtíživější. Navzdory osobním rizikům proto pracovníci UNICEF zajišťují v 

terénu to nejdůležitější: pitnou vodu, výživnou stravu, bezpečné přístřeší, léky a prostředky 

pro ošetření zraněných.  

Hlavní prioritou UNICEF v krizových situacích je obnovit co nejdříve obnovit zásobování 

pitnou vodou, ať už opravou infrastruktury, budováním nových zdrojů nebo prostřednictvím 

cisteren. Ve válečných konfliktech UNICEF zajišťuje registraci ztracených dětí a pomáhá 

s vyhledáváním jejich rodičů nebo příbuzných. UNICEF také školí místní 

zdravotníky a dodává mobilní nemocnice, léky a zdravotnický materiál pro ošetření 

zraněných. Dětem trpícím podvýživou UNICEF poskytuje terapeutickou 

stravu. Díky mobilním školám UNICEF mohou děti ve válkou rozvrácené zemi pokračovat 

ve školní docházce a získat tolik potřebné vzdělání a šanci na lepší budoucnost. UNICEF také 

vyjednává demobilizaci dětských vojáků a ve speciálních centrech pomáhá těmto dětem 

s návratem do normálního života, včetně možnosti získat kvalifikaci. Dětem poskytuje osvětu 

o nebezpečí nevybuchlé munice – učí dětí, jak miny rozpoznat a jak se jim vyhnout. 

Pomoc v krizových oblastech je však stále obtížnější. Bez rychlé a dostatečné podpory nebude 

možné potravinovou pomoc, dodávky pitné vody a zdravotní péči v terénu zajistit všem 

potřebným dětem. 

V případě, že se rozhodnete tuto sbírku podpořit, vyplňte prosím formulář níže. Pokud 

nechcete být jako dárce evidován v databázi UNICEF a nebudete ani požadovat 

Potvrzení o přijetí daru, zašlete prosím Váš dar na účet číslo 10111011/0300 a jako 

variabilní symbol použijte číslo 765. 

 


