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• На глобалном нивоу, према подацима Регионалне канцеларије за Европу Светске 
здравствене организације – СЗО Регион Европа (енг. WHO/Europe), 829.000 људи 
годишње умире од дијареје узроковане небезбедном водом за пиће, 
неодговарајућим санитарним условима и услед неадекватне хигијене руку. 

• Сваки дан 14 особа умре услед болести повезаних са дијарејом, због загађене воде, 
лоших санитарних и хигијенских услова.

Највећи број пријављених болести повезаних са лошим условима воде, санитације и 
хигијене су вирусни гастроентеритис, хепатитис А, дијареја узрокована ешерихијом (E. 
coli) и легионелоза. Објављени подаци показују да се скоро 1/5 свих испитаних 
избијања заразних болести у СЗО Региону Европа може приписати неисправној води.
Интервенције WаSH (енг. WаSH - Water, Sanitation, Hygiene) могу смањити болести 
дијареје за 25–35% и значајно смањити друге болести повезане са неисправном водом.

Вода, санитација, хигијена



• Позитивни трендови у приступима безбедној води за пиће и санитарним
услугама, којима се управља на адекватан начин, напредак ка постизању Циљева
одрживог развоја 6.1 и 6.2 (ЦОР).

• У 2017. години, 92% од преко 900 милиона људи који живе у 53 земље СЗО
Региона Европа, користило је услуге пијаће воде којом се безбедно управља,
доступна је у просторима где се борави, користи се по потреби и ослобођена је
контаминације.

• У Европи још увек 16 милиона људи нема приступ основним условима
снабдевања водом, од којих се 3 милиона ослањају на површинске воде за
директну потрошњу.

• Према санитарним условима, 68% становника СЗО Региона Европа користи
санитарне услуге којима се безбедно управља, а 73% користи санитарне уређаје
повезане са канализацијом.

• Више од 31 милион људи у Европи нема приступ основним санитарним условима,
укључујући 314.000 који још увек практикују дефекацију на отвореном.

Вода за пиће, санитарне и хигијенске услуге за заједнице



Подаци СЗО/Регион Европа показују да је:

• 2016. године 95% школа имало приступ води за пиће,

• 92% је имало основне санитарне услуге,

• 90% имало обезбеђене основне хигијенске услове.

• Разлике између и унутар земаља: у неким земљама, приступ води за пиће
има само 51% школа, основним санитарним услугама 34%, а основне
хигијенске услове има само 26% школа.

• У бројкама то значи да око 3,3 милиона ученика у СЗО Региону Европа
нема основне услове воде за пиће у школи, а преко 5 милиона ученика
похађа школе које немају основне санитарне услове, као што је приступ
тоалетима.

Вода, санитација, хигијена (срп. ВСХ; енг. WаSH - Water, Sanitation, Hygiene) у школама 

Слике извор: https://padlet.com/amladenovic71/8c4ug6zy46zwnl8y



Одрживост начина третмана отпадних вода 
у (Еко) школама у Србији

Истраживање је реализовано кроз програм Еко-школе 
у Србији, током 2021. и 2022. године



Безбедност воде







Санитација









Хигијена
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