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UNICEF ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 

 Η λέξη UNICEF προέρχεται από τα αρχικά γράμματα των λέξεων 
United Nations Children’s Fund(Ταμείο Παιδιών Του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών). 

 Ιδρύθηκε από την γενική συνέλευση του Ο.Η.Ε.(Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών), στις 11 Δεκεμβρίου του 1946 

 Γενικός στόχος της είναι η παροχή μακροπρόθεσμης 
ανθρωπιστικής βοήθειας σε παιδιά και μητέρες που ζουν σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και η στήριξη σχετικών 
αναπτυξιακών προγραμμάτων.  

 Το 1953 η UNICEF έγινε μόνιμο μέλος του συστήματος 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και έχει την έδρα της 
στην Νέα Υόρκη, με επικεφαλή τον Άντονι Λέικ. 



Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ. 

 Η UNICEF διαθέτει γραφεία σε πάνω από 200 χώρες, τα οποία 
υπάγονται οργανικά σε 7 επί μέρους γεωγραφικούς τομείς. Η 
διοίκηση ασκείται από την έδρα στην Νέα Υόρκη.  

 Σε αντίθεση με μη κυβερνητικές οργανώσεις ανάλογου 
ανθρωπιστικού χαρακτήρα, η UNICEF είναι διακυβερνητικός 
οργανισμός και έτσι υπολογίσιμος για τις κυβερνήσεις των κρατών.  

 Αυτό το χαρακτηριστικό προσφέρει επιπλέον δυνατότητες και 
ευελιξία για δραστηριοποίηση σε κάθε χώρα, αλλά μπορεί σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις να αποτελέσει και εμπόδιο σε χώρες με 
ολοκληρωτικό καθεστώς. 



ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

 To 2002, για πρώτη φορά στην ιστορία, στην Ειδική Σύνοδο για τα Παιδιά του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, 

παιδιά απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. 

 Το 1989, η παγκόσμια κοινότητα υποσχέθηκε σε όλα τα παιδιά τα ίδια δικαιώματα, με την 

υιοθέτηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

 Η Σύμβαση αποτελεί το πλέον ολοκληρωμένο σύνολο δικαιωμάτων των παιδιών που δημιουργήθηκε 

ποτέ και είναι η πιο ευρέως κυρωμένη διεθνής συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία. 

 Εργαζόμαστε αδιάκοπα για να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των παιδιών σε περισσότερες από 190 

χώρες σε όλο τον κόσμο. 

 Πιστεύουμε ότι κάθε παιδί, ανεξάρτητα από πού ζει, έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να μεγαλώσει με 

υγεία, ασφάλεια και ευτυχία. 

 Έχουμε πάνω από 60 χρόνια εμπειρία στο έργο μας για τα παιδιά. 

 Είμαστε η μόνη οργάνωση που εργάζεται για τα παιδιά που αναγνωρίζεται από τη Σύμβαση. 

 Η UNICEF μέσα από τα προγράμματά της, συνεχίζει να κάνει ότι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει ότι 

κάθε παιδί έχει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή και ότι απολαμβάνει πλήρως και χωρίς 

εξαιρέσεις, όλα τα δικαιώματά του. 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  

 Βασικά Προγράμματα της UNICEF για τα Παιδιά 

 Προσφέρουμε στα παιδιά την καλύτερη δυνατή αρχή στη ζωή. 

 Βοηθάμε να παιδιά να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. 

 Στέλνουμε τα παιδιά στο σχολείο. 

 Δημιουργούμε ένα προστατευτικό περιβάλλον για τα παιδιά, ιδιαίτερα σε 

επείγουσες ανάγκες. 

 



ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 

 Η ανοσοποίηση απέναντι στις παιδικές ασθένειες είναι κρίσιμης σημασίας για τη 

βελτίωση της υγείας και της επιβίωσης των παιδιών. Ως μέρος της γενικότερης 

δέσμευσης της UNICEF για την ενίσχυση των πρωτοβάθμιων συστημάτων υγείας, 

έχει θέσει ως προτεραιότητα την επέκταση και τη διατήρηση των υπηρεσιών 

εμβολιασμού ώστε όλα τα κατάλληλα εμβόλια να φθάνουν σε όλα τα παιδιά.  

 

 Με τους εμβολιασμούς σώζονται εκατομμύρια παιδικές ζωές κάθε χρόνο ενώ 

ασθένειες όπως η πολιομυελίτιδα βρίσκονται στο χείλος της εξάλειψης. Οι 

δαπάνες για τους εμβολιασμούς είναι ένα σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού 

της UNICEF η οποία αποτελεί το βασικό προμηθευτή εμβολίων για τα παιδιά όλου 

του κόσμου. 



ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ  

 Τα μικρά παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα από κάθε άλλη ηλικιακή ομάδα απέναντι στις 

επιπτώσεις που έχει το μη ασφαλές νερό και οι κακές συνθήκες υγιεινής. Η UNICEF 

προσπαθεί να εξασφαλίσει πως όλα τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό 

και σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις υγιεινής με απλές, οικονομικές και εφικτές παρεμβάσεις. 

 Για να αντιμετωπίσει τους θανάτους των παιδιών από διαρροϊκή αφυδάτωση η UNICEF 

υποστηρίζει προγράμματα για την αντιμετώπισή της, όπως μέσω της θεραπείας με άλατα 

ενυδάτωσης από το στόμα. Η UNICEF εργάζεται από το 1960 στον τομέα παροχής νερού 

και υγιεινής και από τότε διεξάγει μακροπρόθεσμα προγράμματα με τεράστια οφέλη για 

την υγεία, την εξάλειψη της φτώχειας στη ρίζα της και την ευημερία των οικογενειών 

κυρίως στις φτωχότερες χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Κορυφαία είναι η 

συνεισφορά της UNICEF για την παροχή νερού και υγιεινής σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης (πόλεμοι, φυσικές καταστροφές). 



ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ 

 Ο Μητρικός Θηλασμός αποτελεί την οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη σωτήρια 
παρέμβαση στην ιστορία. Τα στοιχεία δείχνουν πως τα παιδιά που έχουν τραφεί αποκλειστικά με 
μητρικό γάλα, ιδιαίτερα στις πιο φτωχές χώρες, έχουν 14 φορές περισσότερες πιθανότητες να 
επιζήσουν τους πρώτους έξι μήνες της ζωής τους από τα παιδιά που δεν έχουν τραφεί 
αποκλειστικά με μητρικό γάλα. 

 Η UNICEF έχει σώσει τη ζωή εκατομμυρίων παιδιών μέσω εκστρατειών κατά των υποκατάστατων 
μητρικού γάλακτος και υπέρ του μητρικού θηλασμού. Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας της 
Νοσοκομεία Φιλικά προς τα Παιδιά (BFHI), από το 1991, περισσότερα από 15.000 νοσοκομεία 
σε 132 χώρες έχουν εφαρμόσει τα δέκα βήματα για το θηλασμό και έχουν χαρακτηρισθεί Φιλικά 
προς τα Παιδιά. Η UNICEF υποστηρίζει το μητρικό θηλασμό συνεργαζόμενη με τα κράτη επάνω 
σε πολιτικές και δράσεις που προστατεύουν και υποστηρίζουν το μητρικό θηλασμό τόσο στις 
αναπτυσσόμενες όσο και στις αναπτυγμένες χώρες και συνιστά τον αποκλειστικό θηλασμό των 
βρεφών κατά τους 6 πρώτους μήνες της ζωής τους. Στην Ελλάδα καθιερώθηκε και εορτάζεται 
η Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού την 1η εβδομάδα του Νοεμβρίου. 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Η UNICEF συνηγορεί για ποιοτική βασική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά - αγόρια 

και κορίτσια - με έμφαση στην ισότητα των φύλων και στην εξάλειψη κάθε είδους 

ανισοτήτων. Η εκπαίδευση είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη και την 

ευημερία κάθε παιδιού. 

 Τουλάχιστον 250 εκατομμύρια παιδιά δεν ξέρουν να διαβάζουν, να γράφουν και 

να μετρούν, ακόμα και όσα από αυτά έχουν πάει μέχρι και 4 χρόνια στο 

σχολείο. Σε τουλάχιστον 63 χώρες, οι νεαρές γυναίκες από φτωχά νοικοκυριά, 

είναι λιγότερο μορφωμένες από τους φτωχούς νεαρούς άνδρες. 775 εκατομμύρια 

ενήλικες είναι αναλφάβητοι. Σχεδόν 500 εκατομμύρια από αυτούς είναι 

γυναίκες  (εκτιμήσεις 2013). 



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 Ο κύριος ρόλος της UNICEF σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης είναι να 
ενεργεί ως υπερασπιστής των παιδιών. Πιστεύει ότι η ανθρωπιστικές 
επεμβάσεις πρέπει να ενσωματώνονται με ενεργά προγράμματα προς όφελος 
των παιδιών και γι' αυτό εστιάζει την βοήθειά της σε τομείς όπως της υγείας, 
της διατροφής, των εμβολιασμών, της εκπαίδευσης και της παροχής νερού 
και υγιεινής. 

 Η UNICEF διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα διανομής βοήθειας στον 
κόσμο. Διαθέτει ειδικές εγκαταστάσεις άμεσης επέμβασης και πολυετή πείρα 
για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, πολέμων, πείνας κλπ. Ενεργεί 
γρήγορα και αποφασιστικά για να ανακουφίσει τα παιδιά και τις οικογένειές 
τους κατά τη διάρκεια, αλλά και πολύ μετά το ξέσπασμα μεγάλων 
ανθρωπιστικών καταστροφών είτε αυτές έχουν ως αιτία τους τον άνθρωπο 
είτε προέρχονται από φυσικές καταστροφές. 

  

 


