
UNICEF 

Μια παγκόσμια δύναμη για τα παιδιά του 

κόσμου! 



UNICEF 

• Η UNICEF δημιουργήθηκε από την γενική συνέλευση 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις 11 Δεκεμβρίου 
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 
Ο.Η.Ε. και έχει την έδρα της στην Νέα Υόρκη. 

• Τα κύρια έσοδα της UNICEF προέρχονται από 
κυβερνήσεις κρατών, καθώς και ιδιώτες και ανέρχονταν 
για το 2006 στα 2.781.000.000δολάρια Η.Π.Α.. Το 1965 
της απονεμήθηκε το Νόμπελ ειρήνης. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB


Βασικά Προγράμματα της 

UNICEF για τα Παιδιά 

 
• Προσφέρουμε στα παιδιά την καλύτερη 

δυνατή αρχή στη ζωή. 

• Βοηθάμε τα παιδιά να επιβιώσουν και 

να αναπτυχθούν. 

• Στέλνουμε τα παιδιά στο σχολείο. 

• Δημιουργούμε ένα προστατευτικό 

περιβάλλον για τα παιδιά, ιδιαίτερα σε 

επείγουσες ανάγκες. 



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ 

ΠΡΩΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΗΛΙΚΙΑ  

• Η UNICEF ενεργεί ώστε να εξασφαλίσει πως παρέχεται 
σωστή υγειονομική φροντίδα, επαρκής διατροφή, 
ασφαλές πόσιμο νερό και υγιεινή στα παιδιά αλλά και σε 
αυτούς που τα φροντίζουν. Μαθαίνει τις μητέρες για τα 
πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού, παρακολουθεί 
την ανάπτυξη των παιδιών και ενδυναμώνει τις 
οικογένειες να αντιμετωπίσουν τις παιδικές ασθένειες 
στο σπίτι. Διδάσκει τις βασικές αρχές της σωστής 
υγιεινής και στηρίζει τις κοινότητες για να εξασφαλίσει 
πως όλα τα παιδιά καταγράφονται ληξιαρχικά κατά τη 
γέννηση. Εκπαιδεύει και στηρίζει τις οικογένειες για να 
δώσουν στα νεαρά τους μέλη μια υψηλής ποιότητας 
φροντίδα στα πρώτα τους χρόνια και να μπορούν να τα 
προστατέψουν πιο αποτελεσματικά από τη βία, την 
εκμετάλλευση και τις διακρίσεις.  



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. 

Τα παιδιά που δεν πηγαίνουν στο σχολείο, είναι στην πλειοψηφία 
τους κορίτσια, ενώ πολλά είναι εκείνα που αναγκάζονται να το 
εγκαταλείψουν εξαιτίας της φτώχειας και άλλων οικογενειακών ή 
κοινωνικών πιέσεων με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη μελλοντική 
τους ζωή. Τουλάχιστον 250 εκατομμύρια παιδιά δεν ξέρουν να 
διαβάζουν, να γράφουν και να μετρούν, ακόμα και όσα απ� 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 απ� αυτούς 
είναι γυναίκες  (εκτιμήσεις 2013).  



ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ  

• Η ανοσοποίηση απέναντι στις παιδικές ασθένειες είναι κρίσιμης 
σημασίας για τη βελτίωση της υγείας και της επιβίωσης των 
παιδιών.  Πρίν μερικές δεκαετίες μόνο το 5% των παιδιών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες ήταν εμβολιασμένο κατά των 6 
φονικότερων παιδικών ασθενειών (διφθερίτιδα, ιλαρά, κοκίτης, 
πολιομυελίτιδα, φυματίωση, τέτανος). Μέσα από τα Προγράμματα 
Εκτεταμένων Εμβολιασμών, η UNICEF κατάφερε να ανοσοποιήσει 
πάνω από το 80% των παιδιών παγκόσμια κατά των έξι αυτών 
θανατηφόρων ασθενειών. 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.  



ΔΙΑΤΡΟΦΗ - 

ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ  

• Ο υποσιτισμός συντελεί σε περισσότερο από τους 
μισούς θανάτους παιδιών κάτω των 5 ετών στον 
αναπτυσσόμενο κόσμο. Η UNICEF προωθεί 
προγράμματα ανάμεσα στα οποία είναι: η ενίσχυση των 
τροφών, το να εμπλουτίζονται δηλαδή οι πλέον 
συνηθισμένες τροφές με ζωτικές βιταμίνες και μέταλλα, 
τα συμπληρώματα διατροφής, παρέχοντας σε παιδιά και 
γυναίκες γόνιμης ηλικίας χαμηλού κόστους 
συμπληρώματα διατροφής αλλά και την ενημέρωση του 
κοινού σε θέματα σωστής διατροφής. Σημαντικό ρόλο 
παίζει και ο έλεγχος ασθενειών όπως η ελονοσία, η 
ιλαρά, η διάρροια και οι παρασιτικές λοιμώξεις που 
εμποδίζουν την αφομοίωση και χρησιμοποίηση ζωτικών 
βιταμινών και μετάλλων.  
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Θέμα 
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