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Где-

где сам?

Где је 
кућа?

Седиште УН-а, Њујорк, 2000.

Не брини, у 
кући си.

Седиште 
Уједињених 

нација у Њујорк, 
наравно! 

Створили смо 
те овде!

В-ви сте ме 
створили? Шта 

сам ја?

…И због тога 
морамо поставити 

рок за промену 
овог кључног 

питања смрти при 
рођењу.

Да би нам помогао у 
остваривању тог циља, 

створили смо строго поверљиви 
специјални пројекат који ће бити 

наше очи и уши на терену... 

Представља...  

Историја 
ће судити нашој 

способности да остваримо 
праву промену у вези са 

овим питањем. 

ZAP!
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Дете 
Миленијума!

Његова мисија на овом 
путовању је да надгледа 

Миленијумске развојне циљеве  
Уједињених нација (МРЦ) – 

скуп обећања које су
 дале многе земље с циљем 

драматичног смањења 
смртности мајки и деце до 

2015. године.

Дете 
Миленијума: 

Извештај о 
статусу!

Можда ће ти 
ово освежити 

памћење.

Преполовили смо број 
деце која сваке године 
непотребно умиру од 

болести и сиромаштва.

1960 - скоро трећина 
све деце у Африци није 

доживела одрасло доба – 
сада само 10%.

Јужна Азија је више него 
преполовила свој број 

смртности деце млађе од 
пет година - од 1990.

Први пут у историји, постоји реалан 
изглед да се оконча смртност деце 

која се може спречити у једној 
генерацији.

Он ће открити које земље су 
оствариле највећи напредак 

како би помогле својим будућим 
генерацијама, и колико ће 

бити успешне да то одрже у 
будућности.

Унесите земље које су његови 
главни циљеви: Авганистан, 

Бангладеш, Етиопија, Индија, 
Индонезије, Кенија, Нигерија, 

Пакистан и Сијера Леоне.

ZAP!
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Мисија1: 
Заштитити 

новорођенчад  – 
осигурати да бебе 
преживе опасне прве 

дане и седмице 
живота

Мисија 2: 
Здравствена 

заштита за свако 
дете – осигурати 
да сва деца добију 
исти ниво медицинске 
пажње – што значи 
обезбеђивање више 

здравствених радника 
како би им помогли

Мисија 3: 
Окончати 

искључивање деце  
- осигурати да 

здравствена заштита 
доспе до тешко 

доступних подручја, 
попут далеких села 

или у градске 
сиротињске четврти

Мисија 4: 
Окончати 

потхрањеност – 
осигурати да бебе 
и деца добију 

одговарајућу храну 
и исхрану која им 

је потребна

АЛИ Још увек постоје 
чЕтИРИ кључне мисије које 
морамо завршити пре него 

што то урадимо:

Да бисмо то урадили, 
послаћемо ДМ на путовање 

око света да прикупи податке 
за сваку мисију и да нам 

покаже шта

би требало да 
урадимо да бисмо 

остварили миленијумски 
циљ Уједињених нација 

до 2015.

Али ти га не мораш пратити
 на сваком кораку. Користи ову мапу 

као водич за странице на којима 
ћеш пронаћи податке 

о земљама. 
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Прерано је. 
Месец дана 

раније. Пукао јој је водењак 
након што је јуче пала, 

зато је дошла.

тако је мали, 
морамо га однети 

у одговарајућу 
болницу.

немамо 
средстава. 

Сваке године, милион беба се 
роди и умре у истом дану.

Још два милиона беба преживи 
први дан, али умиру у року од 

месец дана. 

Од све деце млађе од пет година 
која умиру сваке године, скоро 

пола њих је млађе од месец дана. 
За већину њих, смрт се могла 

спречити. Изгубили 
смо га.

Нееееееееееее

Једноставно 
ћемо морати 

користити 
опрему коју 

имамо.

Најопаснији дан за 
новорођенчад је дан када 

су рођени.

Mора се сада 
породити. 

Сијера Леоне. Мисија 1: Заштита новорођенчади
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2) компликације 
при порођају (попут 

недостатка 
кисеоника),  

Главни узроци умирања ових 
младих беба су: 1) превремено 

рођење Лако можемо 
зауставити умирање 

ових беба! Кад бих се 
само могао вратити 
назад у прошлост:

и 3) добијање 
инфекције убрзо 
након рођења.

Када беба треба да се роди прерано, 
давање специјалних лекова мајци пре 

порођаја пружа им пуно боље шансе за 
преживљавање.

Присуство људи да се брину 
о мајкама пре и након 

порођаја је веома важно 
за избегавање било каквих 

здравствених проблема.

Мајчино млеко и осећај 
мајчине коже их такође чини 

много јачим.

Сетите се ових напомена 
када се беба роди:

Нека одмах почну са 
дојењем 

Проверите да ли беба 
правилно дише

Држите бебу у сувом и топлом 
одмах након што се роди

У првом месецу њиховог 
живота, морамо обраћати 
посебну пажњу на бебе и 

кориштење антисептичких 
крема како не би добиле 

било какве инфекције

Што нас води 
на следећу мисију 

у Нигерију.

Нека осете 
мајчину кожу 
на својој кожи 

чим се роде

И уколико мале бебе добију 
инфекције, њихове породице 

или доктори морају бити 
способни да открију шта није 

у реду и да им одмах дају 
одговарајуће лекове.

користите чисту 
оштрицу и површину 

током било које 
операције
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Лекови, вакцине и 
здравствена опрема су 
такође веома важни за

 мале бебе. 

Ова деца долазе 
из најсиромашнијих 

породица, живе 
у удаљеним 

местима, 

На пример, у 2012. 
години, нешто мање од 

половине деце у Нигерији 
или чаду је примило 

основне вакцинеi.

Лекови би требало да буду бесплатни, 
како сиромашни не би били 

изостављени или потрошили сав 
новац на своју болесну децу. 

Али будите пажљиви! Неки 
лекови и вакцине које нису 
одобрене могу повредити и 

чак убити људе.

Пишите компанијама у 
својој земљи које производе 
лекове и натерајте их да се 

придржавају ових правила и 
да поштују прописе.

У земљама са највећом разликом 
између богатих и сиромашних, 

најсиромашнија деца имају три пута 
мање шансе од најбогатије деце да 

буду вакцинисана / стекну имунитетii.

или су припадници 
група које живе 

одвојено од 
остатка друштва.

али када бисмо то променили 
тако да сва деца приме 

вакцине, могли бисмо спасити 
преко шест милиона живота у 

наредних пет година.

Давањем четири вакцине свој 
деци током првог месеца њихових 

живота, годишње бисмо могли 
спасити преко милион беба.

Али, да би се то остварило, 
морамо пратити ове кораке:

треба да  обавестимо све 
заједнице када лекови стигну, и 

на који начин ће их добити.

Цена ових лекова се 
мора спустити како би 

земље могле приуштити 
да их пошаљу људима у 

удаљеним местима којима 
су и најпотребнији.  

Морамо имати више 
од једне компаније 

која производи лекове, 
како би постојала 

конкуренција и да би 
цене остале ниске.

Али они су скупи и тешко их је 
достављати  у удаљена подручја 

где су мајкама и њиховим бебaма 
највише потребне.

за ове 
инјекције 

морате ићи у 
град, 

тамо их има 
више.

Нигерија. Мисија 2: Здравствена заштита за свако дете (део 1)



7

Интересантно.

ДМ је потребно 
да наставимо да 
радимо, на исти 
начин као што

Истраживање које је провео Сејв д 
чилдрен је показало да деца имају 

пет пута веће шансе да доживе 
свој пети рођендан када се налазе 

у земљама које имају довољно 
доктора, сестара и бабица. 

Ипак, милијарду 
људи никад у животу 

неће видети здравственог 
радника.

Запамтите, у 2013. години 
је на планети Земљи само 

седам милијарди људи!

Да бисмо то исправили, 
потребно нам је скоро 

четири милиона доктора, 
сестара, и осталих 

здравствених

то је број становника целе 
Костарике!

Више здравствених 
радника је посебно 

потребно у удаљеним 
подручјима далеко од 
градова и у деловима 

градова са сиромашним 
људима. 

Немогућност добијања 
и најосновнијег 

третмана значи да 
много 

Специјални здравствени радници “на првој 
линији” односе лекове и лече на најтеже 

доступним местима, често путујући пешке, 
само са руксаком са потрепштинама.

Они играју кључну улогу у борби против 
озбиљних дечјих болести попут маларије, 

дијареје, упале плућа и инфекција код 
веома малих беба.

чекај! Примамо 
велику промену у 

енергији од њега на 
временској скали. 
Детектована је у 

Етиопији!

су деци и 
мајкама потребни 

здравствени радници 
да се брину 

о њима.

Радећи у овим тешко доступним 
заједницама, здравствени радници на првој 

линији су често једини од којих милиони 
људи који живе у овим подручјима добијају 

било какву медицинску помоћ. 

радника како 
би помогли да се 

осигура да све 
заједнице добију 
лекове који су им 

потребни. 

деце умире од 
болести које се лако 

могу спречити уз веома 
мало лекова.

Кенија. Мисија 3: Окончати искључивање деце (део 1)
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Етиопија има нови програм у 
оквиру ког је од 2003. године 

обучено 40,000 нових здравствених 
радника на првој линији. Утицај је 

био огроман!

Етиопија је удвостручила 
број мале деце која су 

примила вакцине, лечена 
од упале плућа или којима 

је дат витамин А како би 
спречили слепило 

и ојачали тела. 

Не само да су деца 
здравија, него и остварују 

боље резултате 
у школи. 

Владе би требало да одговоре 
изазову у вези са здравственим 

радницима на три начина:
Прво, морамо се више 

бринути за здравствене 
раднике који већ раде. 

Потребна им је редовна 
обука и надгледање, и 
место где могу добро 
обављати свој посао.

Здравствени радници треба да иду 
тамо где су најпотребнији. тренутно 
највише раде у главним градовима и 

другим великим градовима, 

…Али потребно је да то променимо 
како би могли доћи до деце која 

живе у удаљенијим руралним 
подручјима. 

његова снага – 
сада је почела 

да слаби.

ево зашто – 
недостају нам 

радници.

Зар не видите? 
Прати раст детета. 

Да?

Ох, опростите. 
ХРАНА!

требало би да имају материјале 
који су им потребни и добру плату 

за посао који обављају.

где могу добити 
посао и водити 

квалитетан живот.

Морамо им осигурати неке 
предности како би отишли да раде 

у рурална подручја.

Када је решен један 
од најважнијих проблема 

са порођајем, следећи 
zнајважнији фактор је…

Етиопија. Мисија 3: Окончати искључивање деце (део 2)
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У јуну 2013, нови подаци су показали да је 
потхрањеност – премала конзумација одговарајуће 

хране – узрок скоро половине смртних случајева деце 
млађе од пет година – 

 што сваке године узрокује 
преко три милиона смртних 

случајева деце широм 
света. 

Осигуравати да мале бебе 
једу одговарајућу храну 
један је од најважнијих 

начина да им се осигура да 
доживе 5. рођендан. 

Девојчице које једу довољно 
одговарајуће хране израстају у 

здравије жене, имају здравију децу и 
веће шансе за велику

 породицу.
Давање деци 

одговарајуће хране је кључ у 
остваривању миленијумског развојног 

циља  бр. 4 и постизању дугорочног 
циља за окончање смрти деце која

 се може спречити.

Постоје различите 
врсте потхрањености, 
укључујући престанак 

раста (када сте прениски 
за своје године),

Престанак раста је јасан знак 
да дете дуго времена није јело 

одговарајућу храну.

то обично значи 
да дете неће бити 
способно да учи 

Деца која добро једу 
су боља у учењу, борби 

против болести и 
одрастању у успешне 

одрасле људе.

пропадање мишића 
(када нисте довољно 

тешки за своју висину)

или када 
немате довољно 

есенцијалних 
витамина у 
свом телу.

или да се развија 
брзином остале 

нормалне деце истог 
годишта.

Бангладеш. Мисија 4:  Окончати потхрањеност (дио 1)
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Један од главних разлога 
зашто нека деца умиру а 

друга не, је: 

Колико новца имају родитељи 
те деце, ако су ишла у школу, где 

живе (у граду или на селу), 

да ли су девојчица или 
дечак, којој вери или групи 

припадају у друштву, и 
колико су стари.

На пример, у Бангладешу, 
богата жена има пет пута 
веће шансе да уз њу при 

порођају буде квалификована 
медицинска сестра ...

... у односу на жену из 
сиромашније породице.

... има двапут веће шансе да 
уз себе има квалификовану 

медицинску сестру. 

Жена која живи у граду 
Бангладешу у односу на жену 
која живи у удаљеном селу ...

Бангладеш. Мисија 3: Окончати искључивање деце (део 3)
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На пример, на глобалном нивоу скоро 
милион беба годишње умире зато што 
не добијају довољно мајчиног млека. 

За следећа решења је доказано 
да могу направити огромну 
разлику у спасавању живота 
деце током првих 1000 дана:

Давање додатних витамина и 
минерала витамина А, гвожђа и 

цинка за лечење пролива

Искључиво дојење

Наставак дојење и 
истовремено чврста храна 

Имати људе који ће се 
бринути о младим мајкама 

које не знају шта да раде

Мајкама у заједницама пружити 
средства међусобне комуникације 
преко телефона како би поделиле 
искуства и подржале једна другу

Давање часова новим мајкама о томе 
шта је најбоље за мале бебе

Његова снага снажно 
осцилира! Шта је узрок 

томе?

Пакистан – сигнал 
се креће од јаког до 

слабог

Ово осигурава да брзо расту и 
постану паметнија – плус што 
ће довољно ојачати у борби 

против инфекција.

Најважнији период када дете 
треба да једе праве ствари је у 
првих 1000 дана свог живота.

Конзумација одговарајуће хране 
у прве две године може спречити 

доживотне штете по дете:

Престанак раста се може десити
 чак и пре него што се беба роди уколико 

мајка не једе довољно одговарајуће 
врсте хране, или добије инфекцију, што 

може довести до тога да беба не
 расте колико би требало. 

Недавно истраживање показује да деца која нису јела одговарајућу храну док су 
одрастала зарађују скоро четвртину мање од онога што зарађују деца која јесу. Када 
много деце не једе одговарајућу храну, то може утицати на економију читаве земље!

Дати женама прилику да 
помогну у узгоју одговарајуће 

хране и поврћа

Приступ сигурном, 
чистом извору воде за 

пиће и прање

Бебе и деца млађа од две године која не добију 
одговарајућу храну развиће трајне проблеме 

који ће утицати на њих до краја живота. 

Индија. Мисија 4 : Окончање потхрањености (Део 2)
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Број деце млађе од 5 година 
која умиру у Пакистану је опао за 

четвртину у последњих 
10 година...

И огроман број деце сада прима 
основне вакцине – влада је недавно 

представила вакцину против 
упале плућа.

Али многа деца у Пакистану још 
увијек умиру – и скоро половина деце 

која умиру пре него што напуне
 5 година су новорођенчад. 

тек трећина 
деце се лечи од 

пролива или доји.

Да би променио ову ситуацију, Пакистану је 
потребно да има више здравствених радника, да 

осигура да деца правилно једу, и да успостави 
боље службе за бригу о малим бебама.

како бисмо 
могли разумети све 
информације које 

износе.

Пакистану је потребна много већа 
група лекара, медицинских сестара и 

здравствених радника да спрече умирање 
мале деце од честих болести, тако што ће 

им дати основне вакцине.

Потребно нам је више 
организација да се брину 

о потребама мајки 
и деце, 

то значи израду буџета и 
политика од владе које су 

лако разумљиве!

Од министара и 
шефова одељења се мора 

тражити да јавности објасне 
шта раде, 

као и да 
осигурају да 

влада чује глас 
јавности.

Пакистан. Мисија 2: Здравствена заштита за свако дете (део 2)
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Авганистан је једно 
од најопаснијих места 

на свету за бебе. 

Једно од десеторо деце 
овде умире пре прославе 

петог рођендана. 

Једна од сваких 50 жена 
у Авганистану ће умрети 

током трудноће.

Што је, иако лоше, 
ипак боље него што 
је био случај у 2000, 
када је било 1 у 11.

Повећање броја бабица је такође одиграло важну 
улогу. Авганистански пројект бабица је од 2002. обучио 

толико жена да је 2011. године било пет пута више 
бабица (скоро 2500) него када је почео.

Према подацима Светске 
здравствене организације,

Ова обука је значила да 
жене могу очекивати да 

живе још преко 15 година 
дуже! (До 64 од 47)

Нажалост, проценат новца 
које је влада потрошила на 

здравље је опао за пола 
од 2002. до 2011. 

Повећавање ће бити кључно за 
постизање циљева и задатака из 
разних здравствених политика и 

стратегија.

Скоро половина 
смртности деце односи

 се на новорођенчад.

Влада мора да обезбеди 
више лекара и сестара и 
пошаље их у заједнице. 

Према Светској здравственој 
организацији, у 2006. г. је Авганистан 
имао само седам лекара, сестара и 

бабица на 10,000 људи. то значи 
дуго стајање у реду!

Лекарима и сестрама је потребно више знања и обуке о томе 
како да се носе са тек рођеном и малом децом и на који начин 
да лече неухрањеност. Интервенције за лечење и спречавање 

неухрањености морају бити уграђене у БПХС & ЕПХС.

Нови план ће то повећати на 
девет лекара, сестара и бабица 
за популацију од 10,000 људи у 

следећих пет година, али су нам 
потребне веће промене!

Али заједници 
је такође потребно

 то знање! 

Ово ће зауставити 
храњење беба неодговарајућом 

храном или родитеље који не 
воде своју децу лекарима 

док не буде прекасно.

Авганистан. Мисија 2: Здравствена заштита за свако дете (Део 3)
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његова последња 
дестинација пре него 

што се пријавио назад 
је занимљива. 

Иако су оба модела били једнако 
ефективна, изгледа да овде то 

није случај:

У 2007. г. су девојчице у 
Индонезији још имале пет пута веће 

шансе да умру него дечаци.

Још једна огромна разлика између 
богатих и сиромашних: 

Индонезијска деца која живе у 
удаљеним селима имају двоструко 

веће шансе за умирање него деца која 
живе у урбаним срединама. 

Иако је председник 
рекао да жели да 
смањи престанак 

раста деце за мање 
од половине током 
следећих 10 година 

или слично.

Једна ствар која ће нам бити потребна за 
остваривање ових промена је повећање 

здравственог буџета.

Због начина на који влада
 функционише, потребни су нам људи на 

локалном нивоу за вођење кампања за боље 
медицинске услуге за децу и бебе. тада 

можемо послати више представника 
у владу да пренесу исту поруку.

Баца светло на 
први прототип 

ДМ, који ће бити 
направљен као 

женско. 

 ... умирање него деца из 
богатих породица.

Влада је рекла да су исхрана 
и преживљавање деце 

приоритети…

…национална влада и 
провинцијске и окружне 

власти морају учинити више 
како би даље смањили 

смртност код деце!

Издвајање Владе за здравство је 
и даље на ниском нивоу и креће 

се око 5 процената.

у 2007. г. су сиромашна 
деца имали двоструко 

веће шансе за ...

Кључ је заговарање и лобирање 
владиних званичника! Морамо овај 

проблем изнети нашим министрима! 
Сваки члан јавности треба да води 

бригу о здрављу.

Индонезије. Мисија 3: Окончати искључивање деце (део 4)
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Looks like that was 
his last stop. 

Уколико хоћемо да остваримо 
миленијумски циљ 2015, сви морамо 

пратити моје мисије:

… како би 
осигурао да МДГ 

постане стварност!

Стигли смо толико 
далеко, сада је све 

на теби ...

4) Сви би требало да се обавежу
 за окончање смртности деце која 

се може спречити и за здравствену 
заштиту свих до 2030!

ти министри би 
требало да нам покажу на који начин

 троше свој новац за овај третман, како бисмо 
му могли ући у траг и уверити се да иде 

тамо где су и рекли да ће ићи.

3) Уколико се то двоје оствари, 
потребни су нам министри који ће јавно 

обећати да ће сносити трошкове ових лекова 
и особља – како би дошли до деце којој су 

потребни, ГДЕГОД то било. 

1) Здравствена заштита за свако дете: 
медицинске потрепштине и обучени 

лекари и медицинске сестре који ће их 
пружити деци којој су потребне

He’s coming home!

2) Окончање потхрањености: 
Покренути националну кампању у свакој високо 

оптерећеној земљи за смањење престанка раста, 
омогућавање сваком детету приступа хранљивој 

исхрани и учинити ово циљем социјалних и 
агрикултурних политика и програма. 

Седиште УН-а: Преглед мисије
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Save the Children је водећа независна организација за децу у свету. Радимо у 120 земаља 
света. Спашавамо дечије животе; боримо се за њихова права; памжемо им да испуне свој 
потенцијал.

EVERY ONE је највећа глобална кампања Save the Children-a. Залажемо се за уврштавање 
заустављања смртности деце и мајки у политичке приоритете и укључивање хиљада људи из 
богатих и сиромашних земаља у постизање овог циља. 

Оно што покреће кампању је наша визија у којој ни једно дете млађе од пет година не умире 
од узрока који се могу спречити, уз став јавности који не допушта повратак на високе стопе 
смртности деце.

Основни циљ кампање је допринети достизању Миленијумског развојног циља 4. који се 
односи на преживљавање новорођенчади и деце. То значи и покретање питања здравља и 
добробити мајки и убрзано напредовање ка остварењу Миленијумског развојног циља 5.
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