DZIAŁANIA
UNICEF
W POLSCE

UNICEF jest największą na świecie organizacją pomocową na świecie w całości
poświęconą dzieciom. Zajmuje się niesieniem pomocy najbardziej potrzebującym
dzieciom bez względu na pochodzenie, płeć, przynależność państwową
czy wyznawaną religię. UNICEF działa wszędzie tam, gdzie prawa najmłodszych
nie są respektowane. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół,
po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej – UNICEF robi wszystko,
aby dzieciom żyło się lepiej.
Ten krótki akapit stanowi bardzo ogólne, ale trafne podsumowanie tego czym zajmuje się UNICEF na
świecie. Jednym stwierdzeniem można to określić, że dba o zapewnienie dzieciom jak najlepszych
warunków do życia i rozwoju. Tak wygląda praca UNICEF w krajach określanych mianem krajów rozwijających się. A co robi UNICEF na rzecz dzieci w krajach wysokorozwiniętych?

Kraje wysokorozwinięte to takie kraje, które charakteryzują się wysokim wskaźnikiem rozwoju gospodarczego, co w najprostszym rozumieniu oznacza, że te państwa są zdecydowanie bogatsze, dzięki
czemu mogą zapewnić swoim obywatelom określony standard życia (np. gwarantując bezpłatną opiekę
medyczną, edukację etc.). W tych krajach zadaniem UNICEF nie jest dostarczanie wody pitnej czy
organizowanie kampanii szczepień dla dzieci. O te sprawy dba państwo. To instytucje publiczne i ich
przedstawiciele (rząd, urzędnicy państwowi, lekarze, nauczyciele etc.) są odpowiedzialne za realizację
podstawowych potrzeb swoich obywateli.
Zadaniem UNICEF w takiej sytuacji jest monitorowanie, a więc śledzenie czy wszystkie rozwiązanie
prawne dotyczące dzieci działają właściwie i w najlepszym interesie dzieci. UNICEF sprawdza na bieżąco czy polityka prowadzona przez organy państwa uwzględnia dobro dziecka i dąży do tego, by dzieciom w naszym kraju żyło się jak najlepiej. A jak to robi UNICEF?

Dzieciwpolsce.pl

UNICEF Polska stworzył specjalny serwis internetowy, na którym prezentowane są dane dotyczące
dzieci w Polsce. Dzięki tej stronie internetowej dowiemy się jak wygląda sytuacja dzieci w 10 najważniejszych obszarach: demografia, zdrowie, edukacja, piecza zastępcza, rodzina, przemoc, ubóstwo,
zachowania zdrowotne, wypadki, sport i rekreacja. To właśnie z tych dziedzin UNICEF gromadzi
dane statystyczne, które następnie prezentuje w postaci przejrzystych analiz i wykresów na stronie
www.dzieciwpolsce.pl
Dane, które można znaleźć na stronie, w prosty sposób obrazują sytuację dzieci, dzięki czemu możemy
szybko dostrzec niepokojące tendencje, jak np. spadek urodzeń dzieci, problem niezdrowego odżywiania się młodzieży i otyłość, brak dostępu do lekarzy specjalistów dla wszystkich dzieci. Takie źródło
danych ma służyć podstawowo jako narzędzie diagnozowania problemu, ale UNICEF nie ogranicza się
wyłącznie do opisu zaistniałego problemu. Zebrane informacje są wykorzystywane do tworzenia raportów i rekomendacji, które powinny być brane pod uwagę przez rządzących przy tworzeniu rozwiązań
prawnych i społecznych służących najmłodszym.
Zachęcamy wszystkich do wejścia na stronę i prześledzenia jakie problemy aktualnie dotyczą dzieci.

Raport Alternatywny

Alternatywny oznacza coś przeciwstawnego do czegoś. Taki charakter miał Raport przygotowany przez
grupę polskich organizacji pozarządowych pod przewodnictwem UNICEF. Zawarte w nim zostały uwagi
dotyczące realizacji zapisów Konwencji o prawach dziecka w Polsce. Dokument ten stanowił odpowiedź
na oficjalny raport złożony przez polski rząd do Komitetu Praw Dziecka w Genewie.

Komitet Praw Dziecka w Genewie – jest to ciało ONZ (Organizacji Narodów Zjednoczonych),
które składa się z ekspertów w dziedzinie praw dziecka z różnych krajów świata. Ich zadaniem
jest kontrolowanie działań państw, które przyjęły Konwencję o prawach dziecka i sprawdzanie na
jakim etapie jej wdrażania są one. Rządy tych państw maja obowiązek raz na 5 lat składać Raport
z realizacji zapisów Konwencji. Komitet Praw Dziecka odnosi się do oficjalnego raportu strony
rządowej, wydając swoje zalecenia, które rząd danego państwa powinien zastosować.

Pod koniec 2014 UNICEF Polska wraz z koalicją organizacji pozarządowych przygotował Raport Alternatywny do raportu rządowego. Ten Raport także został przedstawiony w Genewie Komitetowi Praw
Dziecka. Komitet wydając swoje zalecenia bierze pod uwagę nie tylko dokumenty złożone przez rządy
państw, ale i te przygotowane przez środowiska ekspertów z organizacji pracujących w danym kraju na
rzecz dzieci. Po otrzymaniu zaleceń od Komitetu Praw Dziecka rząd państwa ma kolejne 5 lat na wprowadzenie proponowanych zmian, które mają uwzględniać najlepszy interes dziecka.
Szczegółowy Raport Alternatywny przygotowany pod kierunkiem UNICEF można znaleźć na stronie
www.dzieciwpolsce.pl. Znajduje się w nim opis problemów jakie dotyczą dzieci wraz z zaproponowanymi rozwiązaniami. Główne zmiany zaproponowane w Raporcie dotyczą obszarów: prawodawstwa,
rodziny i form opieki zastępczej, zdrowia, edukacji, walki z ubóstwem dzieci oraz sytuacji dzieci cudzoziemskich. Wybrane rekomendacje znajdują się w tabeli poniżej:

OBSZAR

REKOMENDACJA

PRAWO

Ogólne: wprowadzenie strategii na rzecz dzieci w Polsce, powołanie instytucji koordynującej prace na rzecz dzieci.
Dzieci w procesach karnych: wprowadzenie standardów przesłuchiwania dzieci w procesach karnych; właściwy dobór biegłych sądowych pracujących z dziećmi; sprawy z udziałem dzieci powinny być rozpatrywane z pierwszeństwem.
Prawa obywatelskie: zagwarantowanie wolności sumienia i wyznania, w tym wybór lekcji
etyki zamiast religii, szanowanie poglądów dziecka i wysłuchanie go we wszystkich sprawach, które go dotyczą.

RODZINA
I OPIEKA
ZASTĘPCZA

Pozyskiwanie kandydatów na opiekunów zastępczych dla dzieci; rozwijanie zawodowych
rodzin zastępczych; wprowadzenie zasady nierozdzielania rodzeństwa przebywającego
w ośrodkach opiekuńczych; rozwijanie programów usamodzielniania wychowanków, np.
poprzez gwarantowane mieszkania socjalnego i wsparcia finansowego.

ZDROWIE

Wprowadzenie do ustawy o zdrowiu publicznym zapisów o opiece pediatrycznej; poszerzenie oferty badań profilaktycznych i diagnostycznych finansowanych przez państwo;
wprowadzenie edukacji prozdrowotnej do edukacji szkolnej; zagwarantowanie opieki stomatologicznej dzieciom; zmiany w kalendarzu szczepień i edukacja rodziców o znaczeniu
szczepienia dla dziecka.

UBÓSTWO

Ograniczenie ubóstwa wśród dzieci, wprowadzenia zmian w kryteriach przyznawanej pomocy finansowej rodzinom, zwłaszcza tym wychowującym dzieci z niepełnosprawnością.

EDUKACJA

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze wsi, małych miast i środowisk ubogich; zwiększenie wydatków państwa na ucznia; zwiększenie dostępu do nowych technologii; zwrócenie uwagi na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. dzieci zdolne); wprowadzenie edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach dziecka do podstawy programowej.

DZIECI
CUDZOZIEMSKIE

Powołanie kuratora dla dzieci cudzoziemskich przebywających w Polsce bez opieki; zakaz
umieszczania małoletnich w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców; zagwarantowanie
dzieciom opieki zdrowotnej i finansowej; zwrócenie szczególnej uwagi na dużą mniejszość
romską w Polsce.

Komitet Praw Dziecka wysyłając do rządu w Polsce rekomendacje do wprowadzenia zmian wziął pod
uwagę stwierdzenia z Raportu Alternatywnego. Do 2020 roku Polska ma czas na wprowadzenie rozwiązań, które poprawią jakość życia dzieci. Z pewnością UNICEF będzie przyglądał się temu procesowi,
a także przygotuje kolejny raport odnoszący się do zmian wprowadzanych przez rządzących. Dla UNICEF
dobro dziecka, tego żyjącego w kraju rozwijającym się czy wysokorozwiniętym, jest tak samo ważne.

