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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ

Με την υποστήριξη πολλών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών σε όλη τη χώρα.
(Καλείτε από σταθερό τηλέφωνο και απαντά εκπρόσωπος της UNICEF,
όλες τις ημέρες, όλο το 24ωρο.)

Δωρεές με SMS: στείλτε μήνυμα τη λέξη ΠΑΙΔΙ στο

54234 (χρέωση 1 ευρώ +ΦΠΑ)

- ισχύει από Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου έως και Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 -

Από σταθερό ΟΤΕ: Καλέστε 901 11 17 17 17 (αυτόματη χρέωση 3 ευρώ +ΦΠΑ ανά κλήση)
Δωρεές γίνονται επίσης στους παρακάτω αριθμούς λογαριασμών στις ΤΡΑΠΕΖΕΣ:
ΕΘΝΙΚΗ: 169/480020-64
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5049-022842-011
ALPHA BANK: 115 002002 017649
EUROBANK: 0026-0102-14-0100540998
ATTICA BANK: 069/54799691
HSBC: 002-066694-130
Για δωρεές μέσω διαδικτύου – Internet Banking – από την ιστοσελίδα της κάθε
τράπεζας στο μενού πληρωμών/συναλλαγών.
Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNICEF: www.unicef.gr

unicef.gr

unicefgreece
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Χρηστικές πληροφορίες

για την ημέρα του Tηλεμαραθώνιου Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:



στο τηλέφωνο

210 77 61 500

Ισχύει μόνο τη ΔΕΥΤΕΡΑ 12 Δεκεμβρίου
Καλείτε από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο και απαντάει εκπρόσωπος της UNICEF, όπου
αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας και το ποσό που θέλετε να
προσφέρετε και η UNICEF θα σας στείλει επιστολή στο σπίτι σας για τον τρόπο που θα
καταθέσετε τη δωρεά σας. Για όλες αυτές τις δωρεές η UNICEF θα αποστείλει στον καθένα
ξεχωριστά τη σχετική απόδειξη.



Με SMS στείλτε μήνυμα τη λέξη ΠΑΙΔΙ στο 54234 (χρέωση 1 ευρώ+ΦΠΑ).
Ισχύει από Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου έως και Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016.

Το 1 ευρώ πηγαίνει στη UNICEF, αφού οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δεν κρατούν
ποσοστό. Μπορείτε να στείλετε όσα μηνύματα θέλετε.



Μέσα από την ιστοσελίδα της UNICEF, www.unicef.gr

όπου μπορείτε να κάνετε τη δωρεά σας, είτε δίνοντας τα στοιχεία σας, οπότε η UNICEF θα
έρθει σε επαφή μαζί σας, είτε κάνοντας άμεσα τη δωρεά σας, με την πιστωτική σας κάρτα,
μέσα από το ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών της UNICEF.
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Mε λίγα γίνονται πολλά!

Με 25 €
παρέχετε ειδικό θεραπευτικό γάλα,
εμπλουτισμένο με βιταμίνες και
ιχνοστοιχεία, για τη σωτηρία ενός
υποσιτισμένου παιδιού.

Με 45 €
εξασφαλίζετε ειδικό θεραπευτικό
χυλό για την παροχή σχολικών
γευμάτων σε φτωχές περιοχές, που
δρουν ως σανίδα σωτηρίας για τα
υποσιτισμένα παιδιά.

Με 60 €
εμβολιάζετε πλήρως τρία παιδιά κατά
των 6 βασικών ασθενειών: ιλαρά,
πολιομυελίτιδα, κοκίτης, φυματίωση,
τέτανος, διφθερίτιδα.

Με 100 €
προστατεύετε τη ζωή 100 παιδιών
από τις συνέπειες του υποσιτισμού,
καθώς τους εξασφαλίζετε τα
απαραίτητα συμπληρώματα
διατροφής.

Κάθε ευρώ μετράει.
Οποιαδήποτε δωρεά σας, μικρή ή μεγάλη, βοηθάει στην προσπάθεια να
προστατέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά.
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UNICEF 1946-2016 - Εβδομήντα χρόνια έργου για τα παιδιά όλου του κόσμου
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 70 χρόνων από την ίδρυση της UNICEF, η UNICEF Ελλάδος
υλοποιεί εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για να υπερασπίσει τη ζωή και την υγεία
εκατομμυρίων παιδιών σε όλο τον κόσμο.
Η UNICEF κατανοεί σε βάθος ότι ο φαύλος κύκλος της φτώχειας, των ασθενειών και της πείνας καταπνίγει
την παγκόσμια ανάπτυξη και οδηγεί σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών.
Τα δικαιώματα αυτά καθοδηγούν το έργο της UNICEF προς έναν κόσμο όπου όλα τα παιδιά θα έχουν
μια δίκαιη ευκαιρία στη ζωή.
Μέσα στις επτά δεκαετίες από την ίδρυσή της, η UNICEF εξελίχθηκε από μια οργάνωση έκτακτης βοήθειας σε
ένα αναπτυξιακό οργανισμό αφοσιωμένο στην προστασία των δικαιωμάτων και των αναγκών των παιδιών,
οπουδήποτε και να βρίσκονται, ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι συνθήκες της ζωής τους.
Σήμερα, η οργάνωση παραμένει σταθερός συνήγορος για τα δικαιώματα του παιδιού κατέχοντας ξεχωριστή
θέση μεταξύ των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών οργανισμών, έτοιμη να ανταποκριθεί όχι μόνο στις
ανάγκες των παιδιών που πλήττονται από τις κρίσεις και τις συγκρούσεις, αλλά και να εργαστεί για ένα
καλύτερο μέλλον για όλα τα παιδιά.

Η ΦΤΩΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕ Σ ΠΛΗ ΤΤΟΥ Ν ΚΑΤΑ ΚΥ ΡΙ Ο ΛΟΓΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Η φτώχεια και οι ανισότητες πλήττουν τα πλέον ευάλωτα παιδιά του κόσμου με αποτέλεσμα σοβαρές
στερήσεις των βασικών τους δικαιωμάτων θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία και ανάπτυξή τους.









Σχεδόν 385 εκατομμύρια παιδιά ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και πάνω από το
ένα τέταρτο του δισεκατομμυρίου παιδιά σχολικής ηλικίας, δεν μαθαίνουν.
Περίπου 250 εκατομμύρια παιδιά ζουν σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις. Σχεδόν
50 εκατομμύρια παιδιά έχουν ξεριζωθεί - 28 εκατομμύρια εξ αυτών εκτοπίστηκαν εξαιτίας
συγκρούσεων. Παιδιά που ζουν υπό πολιορκία σε περιοχές όπως η Συρία, το Ιράκ και η βόρεια
Νιγηρία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο καταπάτησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, με τα
σχολεία, τα νοσοκομεία και τα σπίτια τους να δέχονται επίθεση.
Περίπου 300 εκατομμύρια παιδιά ζουν σε περιοχές με τα πιο τοξικά επίπεδα ατμοσφαιρικής
ρύπανσης - έξι ή περισσότερες φορές υψηλότερα από αυτά που προβλέπουν οι διεθνείς
κατευθυντήριες γραμμές.
Το 1 στα 2 παιδιά κάτω των 12 ετών στις χώρες χαμηλού εισοδήματος ζουν σε συνθήκες
ακραίας φτώχειας.
Τα παιδιά στις φτωχότερες οικογένειες έχουν διπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν πριν τα πέντε
τους χρόνια, και υπερδιπλάσιες πιθανότητες να είναι καχεκτικά, σε σχέση με εκείνα στις
πλουσιότερες.
Τα παιδιά στις φτωχότερες οικογένειες έχουν πέντε φορές περισσότερες πιθανότητες να είναι
εκτός σχολείου σε σχέση με εκείνα στις πλουσιότερες. Επιπλέον, τα πλουσιότερα παιδιά έχουν
καλύτερες σχολικές επιδόσεις σε σχέση με τα φτωχότερα.
Οι πιο φτωχοί του κόσμου εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό. Σε 47 χώρες
και περιοχές, λιγότερο από το μισό του πληθυσμού είχε πρόσβαση σε βελτιωμένες
εγκαταστάσεις υγιεινής το 2015.

Ο αριθμός των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό ανέρχεται στα 663
εκατομμύρια. Ωστόσο, τα δεδομένα από νέες διαθέσιμες τεχνολογίες ελέγχου, δείχνουν ότι ένας
εκτιμώμενος αριθμός 1,8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων μπορεί να πίνουν νερό μολυσμένο από το e-coli,
με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά να αρρωσταίνουν και να πεθαίνουν κάθε χρόνο. Οι
περισσότεροι είναι φτωχοί και ζουν σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές ή αστικές παραγκουπόλεις.
Επιπλέον, παγκοσμίως 2,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν κατάλληλες τουαλέτες και σχεδόν 1
δισεκατομμύριο άνθρωποι αφοδεύουν στο ύπαιθρο.

Το έργο της UNICEF – Παγκόσμια πρόοδος

Τα οφέλη για τα παιδιά τις τελευταίες δεκαετίες είναι σημαντικά, μεταξύ άλλων:
 Υπάρχει διαρκής πρόοδος στους τομείς της παιδικής υγείας και επιβίωσης με αποτέλεσμα τη
μείωση στο μισό των θανάτων παιδιών κάτω των 5 ετών το 2015 σε σχέση με το
1990 με τη σημαντικότατη συμβολή της UNICEF που παρέχει εμβόλια σε περισσότερο από
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το ένα τρίτο των παιδιών του κόσμου για την πρόληψη των επικίνδυνων παιδικών
ασθενειών και επιδημιών.
 Το 2014, 83 εκατομμύρια περισσότερα παιδιά πηγαίνουν δημοτικό και γυμνάσιο
σε σχέση με το 1999.
 Ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία η UNICEF έχει πολλαπλασιάσει τις δράσεις της για τα
παιδιά σε κίνδυνο, από ανθρωπογενείς και μη κρίσεις. Μόνο το 2015 παρείχε πρόσβαση σε
επίσημη και άτυπη εκπαίδευση σε 7,5 εκατομμύρια παιδιά 3-18 ετών που βιώνουν τις
συνέπειες των κρίσεων σε όλο τον κόσμο. Επίσης το 2015, 45 από τα 70 εκατομμύρια
ανθρώπους στους οποίους παρείχε υποστήριξη η UNICEF στους τομείς παροχής νερού,
υγιεινής και αποχέτευσης, ζούσαν σε νοικοκυριά που είχαν πληγεί από κρίσεις.
Σημαντική είναι και η πρόοδος για τη μείωση της φτώχειας και την εξάλειψη των χειρότερων
μορφών στέρησης μεταξύ των παιδιών:
 Τα προγράμματα που υποστηρίζει η
Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες,
UNICEF για νερό και υγιεινή στα
- μειώθηκε κατά περισσότερο από 700
σχολεία έχουν προσφέρει ασφαλές νερό
εκατομμύρια ο αριθμός των ανθρώπων
και εγκαταστάσεις υγιεινής και
που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας –
αποχέτευσης σε εκατομμύρια παιδιά
που καθορίζεται διεθνώς ως διαβίωση με
σχολικής ηλικίας σε όλο τον κόσμο.
λιγότερο από 1,25 δολάρια την ημέρα,
 Σε αναπτυσσόμενες χώρες η UNICEF
την ίδια περίοδο:
υποστηρίζει προγράμματα για την
- 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της
απέκτησαν πρόσβαση σε βελτιωμένες πηγές
φτώχειας και την έλλειψη ευκαιριών,
πόσιμου νερού (το 1,9δις μέσω δικτύου
αλλά και για την αντιμετώπιση των
ύδρευσης στα σπίτια τους) και
χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας.
- 2,1 δις άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση
Προωθεί νόμους και τις πολιτικές για την
σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις υγιεινής.
προστασία των παιδιών, τη συλλογή
δεδομένων και την έρευνα.

Παγκόσμια Εκστρατεία για τα μη προνομιούχα παιδιά
Η UNICEF ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο την παγκόσμια εκστρατεία
#FightUnfair με στόχο να γίνει συνείδηση τι είναι πραγματικά «ανισότητα»
όσον αφορά τα παιδιά - ιδιαίτερα για τα πλέον ευάλωτα και περιθωριοποιημένα. Με τη βελτίωση της
συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, την ενίσχυση των συστημάτων προστασίας, την
ενδυνάμωση των κοινοτήτων τη δημιουργία συνεργασιών και την εξασφάλιση βιώσιμης
χρηματοδότησης ο φαύλος κύκλος της ανισότητας και της φτώχειας μπορεί να σπάσει.

Ο ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ο υποσιτισμός θέτει τα παιδιά σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου και σοβαρής ασθένειας
εξαιτίας ασθενειών όπως η πνευμονία, η διάρροια, η ελονοσία, το AIDS και η ιλαρά. Τα παιδιά με
υποσιτισμό οξείας μορφής διατρέχουν σχεδόν εννιά φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν, σε σχέση
με τα παιδιά που τρέφονται καλά. Τα τρία τέταρτα των παιδιών που λαμβάνουν θεραπεία μπορούν να
αναρρώσουν. Σήμερα:
 Σχεδόν οι μισοί θάνατοι παιδιών κάτω των 5 ετών έχουν ως αιτία τον υποσιτισμό, αυτό
σημαίνει τον άδικο χαμό περίπου 3 εκατομμυρίων παιδιών κάθε χρόνο.
 16.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών πεθαίνουν κάθε μέρα, κυρίως από αιτίες που θα
μπορούσαν να είχαν προληφθεί.
 50 εκατομμύρια παιδιά (1) κάτω των 5 ετών σε όλο τον κόσμο διατρέχουν κίνδυνο από οξύ
υποσιτισμό. Πρόκειται για παιδιά που είναι πολύ αδύνατα σε σχέση με το ύψος τους και η
κατάσταση αυτή (wasting) είναι το αποτέλεσμα πρόσφατης ταχείας απώλειας βάρους ή
αδυναμίας να πάρουν βάρος. Ένα παιδί που είναι μέτρια ή βαριά υποσιτισμένο διατρέχει
αυξημένο κίνδυνο θανάτου, όμως είναι δυνατό να σωθεί με την κατάλληλη θεραπεία.
 156 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών παγκοσμίως είναι καχεκτικά. Είναι παιδιά που δεν
μπορούν να αναπτυχθούν τόσο σωματικά όσο και όσο και νοητικά ως αποτέλεσμα χρόνιου ή
υποτροπιάζοντος υποσιτισμού. Οι συνέπειες αυτής της αναχαίτισης της ανάπτυξής τους
(stunting) (2) μπορεί να τα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή.
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Οι ανάγκες σήμερα είναι μεγάλες: Παρά την πρόοδο, ο αριθμός των καχεκτικών παιδιών
εξακολουθεί να αυξάνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς στη Δυτική και Κεντρική Αφρική, από 19,9
εκατομμύρια το 1990 σε 28,3 εκατομμύρια το 2015. Το 2015 υπήρχαν 4.000.000 περισσότερα
καχεκτικά παιδιά στη Δυτική Αφρική σε σχέση με το 2000. Στην Αιθιοπία, όπου 5,7 εκατομμύρια
παιδιά πλήττονται από την ξηρασία, περίπου 420.000 παιδιά βρίσκονται σε κίνδυνο χρειάζονται
επείγουσα θεραπεία για υποσιτισμό. Στο Μαλάουι, που αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη διατροφική κρίση
σε μια δεκαετία 3,5 εκατομμύρια παιδιά χρειάζονται βοήθεια. Στη Ζιμπάμπουε, τα ποσοστά
υποσιτισμού στα παιδιά βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο τους εδώ και 15 χρόνια.

Το έργο της UNICEF
Η UNICEF παρέχει το 80% των παιδικών θεραπευτικών τροφών παγκοσμίως για τη θεραπεία
και τη σωτηρία της ζωής των παιδιών που υποφέρουν από σοβαρό υποσιτισμό οξείας μορφής. Με
τη βοήθεια των υποστηρικτών της, η UNICEF:
 Προμηθεύει ειδικά ενισχυμένες τροφές και θεραπευτικό γάλα για τη φροντίδα και την
θεραπεία των υποσιτισμένων παιδιών,
Χάρη και στις προσπάθειες της UNICEF
δημιουργεί Κέντρα Θεραπευτικής
Διατροφής για υποσιτισμένα παιδιά και
- Σώζονται περίπου 3,2 εκατομμύρια ζωές
εκπαιδεύει το ανάλογο προσωπικό τόσο σε
παιδιών κάθε χρόνο.
νέες όσο και σε υπάρχουσες μονάδες υγείας.
- Σχεδόν 100 εκατομμύρια λιγότερα παιδιά
 Ενισχύει τα τοπικά Κέντρα Υγείας με τον
είναι καχεκτικά σήμερα σε σχέση με το 1990
απαραίτητο εξοπλισμό και προωθεί
και 58 εκατομμύρια λιγότερα σε σχέση με
προγράμματα εμβολιασμού, παρέχει
το 2000.
συμπληρώματα βιταμίνης Α και προωθεί την
ιωδίωση του αλατιού.
Για παράδειγμα, στην Αιθιοπία ο στόχος της UNICEF είναι να λάβουν βοήθεια για αντιμετώπιση του
υποσιτισμού συνολικά 458.000 παιδιά. Μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2016, 195.351 παιδιά με σοβαρό
οξύ υποσιτισμό μπήκαν σε ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης υποσιτισμού και εξ αυτών τα 15.645 παιδιά
(8%) εισήχθηκαν για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη.
Στο Μαλάουι, η UNICEF συνεχίζει να υποστηρίζει την σταθερή παροχή σωτήριων θεραπευτικών
τροφών και τον Αύγουστο διένειμε σε Εξωτερικά Θεραπευτικά Προγράμματα και Μονάδες Διατροφικής
Αποκατάστασης σε όλες τις επαρχίες συνολικά 8.935 κούτες Θεραπευτικών Τροφών Έτοιμων προς
Χρήση (RUTF) για τις ανάγκες αντίστοιχου αριθμού παιδιών. Πάνω από 36.000 παιδιά έλαβαν βοήθεια
εντός του 2016 με στόχο να προσεγγισθούν συνολικά 65.931 παιδιά.
Χάρη στις παγκόσμιες προσπάθειες για την καταπολέμηση του υποσιτισμού και της πείνας στις οποίες η
UNICEF κατέχει ηγετικό ρόλο, το 2015 επετεύχθη μείωση των ποσοστών καχεξίας μεταξύ παιδιών κάτω
των 5 ετών κατά 41% σε σχέση με το 1990.

(1)

Ο μέτριος και οξύς υποσιτισμός είναι οξείες καταστάσεις που μπορεί να μεταβάλλονται συχνά και γρήγορα. Αυτό καθιστά δύσκολη
την αξιόπιστη απεικόνιση των τάσεων διαχρονικά, ως εκ τούτου, ο αριθμός αυτός αφορά τις πιο πρόσφατες (2015) παγκόσμιες και
περιφερειακές εκτιμήσεις.
(2)

Ένα παιδί μπορεί να είναι πολύ κοντό για την ηλικία του (stunting), να έχει χαμηλό βάρος σε σχέση με το ύψος του (wasting). Η
διατροφική ανεπάρκεια σε ιχνοστοιχεία προκαλείται από ανεπάρκειες σε βιταμίνες και μέταλλα και μπορεί να εμφανίζεται ως κόπωση,
ωχρότητα εξαιτίας αναιμίας (σιδηροπενία), μειωμένη ικανότητα μάθησης (κυρίως από σιδηροπενία και ιωδιοπενία), βρογχοκήλη
(ιωδιοπενία), ελαττωμένη ανοσία και νυκτερινή τύφλωση (σοβαρή ανεπάρκεια βιταμίνης Α). Η ανεπαρκής διατροφή μπορεί επίσης να
εμφανισθεί ως πλεονάζον βάρος και παχυσαρκία.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ UNICEF ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η UNICEF ιδρύθηκε το 1946 για να βοηθήσει τα παιδιά της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Ευρώπης. Έως και το 1967
φ Εκπαίδευση μαιών και νοσηλευτικού προσωπικού,
πραγματοποίησε πάρα πολλά προγράμματα και στη χώρα μας:
εμβολιασμούς, παστερίωση του γάλακτος (μεγάλη γαλακτοβιομηχανία στη Β. Ελλάδα διατηρεί ακόμα την πρώτη
εγκατάσταση παστερίωσης του γάλακτος που είχε εγκαταστήσει η UNICEF) και πολλά άλλα. Βοηθάει επίσης σε έκτακτες
ανάγκες όπως σε σεισμούς (Αθήνας, Κοζάνης, Αιγίου, Καλαμάτας) κ.α. Σήμερα βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών που
έχουν ανάγκη στη χώρα μας είτε αυτά είναι Ελληνόπουλα είτε προέρχονται από άλλες χώρες. Συγκεκριμένα:
 Υποστηρίζει ιδρύματα, φορείς και ορφανοτροφεία.
 Στηρίζει με την υποστήριξη χορηγών, με σχολικά είδη, χιλιάδες παιδιά που έχουν ανάγκη σε φτωχές περιοχές.
 Κινητοποιεί τις αρμόδιες αρχές και συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση για τον εμβολιασμό φτωχών παιδιών,
όπως έχει ήδη κάνει σε πολλούς Δήμους της χώρας.
 Εκπαιδεύει εκπαιδευτικούς και μαθητές υλοποιώντας σχετικά προγράμματα στα σχολεία με την υποστήριξη του
Υπουργείου Παιδείας. Προωθεί στα σχολεία αλλά και σε συλλογικούς φορείς τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού
που αποτελεί το βασικό εργαλείο για την προστασία όλων των παιδιών στην Ελλάδα και τον κόσμο.
 Προωθεί το Μητρικό Θηλασμό στην Ελλάδα. Αναγνώρισε τα 4 πρώτα Νοσοκομεία Φιλικά προς τα Βρέφη, το
«Αττικόν», το «Έλενα», το «Μητέρα» και το «Αρεταίειο», ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλα. Συμμετέχει ενεργά
στην Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θηλασμού.
 Εισήγαγε και ψηφίστηκε από τη Βουλή η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, γεγονός με τεράστιες θετικές
επιπτώσεις στη ζωή των παιδιών στη χώρα μας.
 Διεξάγει κάθε χρόνο έρευνες για την Κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα. Οι εκθέσεις αυτές αναδεικνύουν το
φαινόμενο της παιδικής φτώχειας και χαρτογραφούν την κατάσταση των παιδιών στη χώρα μας, στην υγεία, την
εκπαίδευση, την προστασία τους. Επιπλέον με τις εκθέσεις αυτές κάνει συγκεκριμένες προτάσεις προς την πολιτεία για
τη βελτίωση της θέσης των παιδιών στην Ελλάδα.
 Ασκεί πίεση στην πολιτεία για την ισχυροποίηση της νομοθεσίας προς όφελος των παιδιών.
 Η UNICEF Ελλάδος σε συνεργασία με άλλες Ευρωπαϊκές Εθνικές Επιτροπές, πέτυχαν να περάσει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ψήφισμα που σηματοδοτεί την 25η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του
Παιδιού απευθύνοντας έκκληση ώστε να τεθούν τα δικαιώματα των παιδιών στο επίκεντρο των εσωτερικών και
εξωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο Δίκτυο 50 και πλέον ελληνικών οργανώσεων για την εφαρμογή της Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Παιδιού. Το Δίκτυο δημιούργησε σχετική εναλλακτική έκθεση που συμβουλεύει αλλά και πιέζει την
κυβέρνηση για τη βελτίωση της ζωής των παιδιών στη χώρα μας.
 Συμμετέχει σε Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας των Παιδιών, το οποίο πέτυχε την ψήφιση
σχετικού νόμου από τη Βουλή, που απαγορεύει τη σωματική τιμωρία στο σπίτι. (Στο σχολείο απαγορευόταν ήδη με
νόμο). Συμμετέχει στο Συμβουλευτικό Όργανο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου για την προστασία των
παιδιών στο διαδίκτυο. Υλοποιεί εκστρατείες για την καταπολέμηση της εμπορίας και διακίνησης παιδιών (trafficking),
την καταπολέμηση της φτώχειας, του ρατσισμού, της εκμετάλλευσης και κακοποίησης.

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ - Δράσεις και προτεραιότητες της UNICEF
Συνοπτικά η βοήθεια της UNICEF για τα προσφυγόπουλα:
- Βοηθά την πολιτεία για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών, την επιτάχυνση των διαδικασιών ταυτοποίησης και
καταγραφής, την ισχυροποίηση των δομών φιλοξενίας.
- Συνεργάζεται με άλλες ΜΚΟ και Διεθνείς Οργανισμούς όπως η Ύπατη Αρμοστεία, ο Ερυθρός Σταυρός κ.α.
- Σε συνεργασία με την πολιτεία συμβάλλει στην ισχυροποίηση του συστήματος παιδικής προστασίας της χώρας μας
με τεχνική βοήθεια ειδικών στα θέματα αυτά που θα ωφελήσουν όχι μόνο τα προσφυγόπουλα αλλά όλα τα παιδιά στην
Ελλάδα. Επίσης προωθεί την εκπαίδευση του προσωπικού πρώτης γραμμής.
- Υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για τα παιδιά πρόσφυγες σε
καταυλισμούς και την υποστήριξη παρεμβάσεων για την ένταξη των παιδιών προσφύγων / μεταναστών, μέσω
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αναψυχής και παιχνιδιού, εκμάθηση γλώσσας, ανάπτυξη δεξιοτήτων κ.α.
- Συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας σε μια εκστρατεία εμβολιασμού, με την παροχή 63.000 εμβολίων που
ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2016, ενώ επίσης προωθεί κατευθυντήριες γραμμές για το μητρικό θηλασμό και την
διατροφή για τα παιδιά και τις έγκυες και θηλάζουσες μητέρες.
- Μέσω εθνικών & διεθνών συνεργατών, παρέχει άμεση υποστήριξη σε παιδιά προσφύγων και μεταναστών και τις
οικογένειές τους σε πολλές τοποθεσίες σε όλη τη χώρα. Η υποστήριξη περιλαμβάνει υπηρεσίες παιδικής προστασίας για
τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την παροχή φροντίδας και ενημέρωσης σε ευάλωτα παιδιά και τις οικογένειές τους,
καθώς και ειδικό χώρο, όπου γυναίκες και παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες λαμβάνουν πληροφορίες, φροντίδα,
υποστήριξη.
- Η UNICEF συμμετέχει ενεργά στο συντονισμό μεταξύ κρατών και ΟΗΕ σχετικά με την προσφυγική και
μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη, και κινητοποιεί τους ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς για τη βελτίωση της
βοήθειας και της προστασίας των παιδιών των προσφύγων και μεταναστών και των οικογενειών τους, τόσο στο πλαίσιο
της άμεσης ανθρωπιστικής ανταπόκρισης, όσο και μέσω μακροπρόθεσμης υποστήριξης στα εθνικά συστήματα
προστασίας των παιδιών.
- Η UNICEF Ελλάδος, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της
ευρύτερης σχολικής κοινότητας σχετικά με τα δικαιώματα όλων των παιδιών απ’ όπου κι αν προέρχονται, διευκολύνοντας
την ομαλή υποδοχή και ένταξη των παιδιών των προσφύγων.
- Διανέμει δώρα και παιχνίδια στους καταυλισμούς των προσφύγων.
- Συνηγορεί με τις δυνάμεις που διαθέτει, ώστε να επηρεάσει τους ιθύνοντες εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις, στην
Ε.Ε., στους διεθνείς οργανισμούς και αλλού για την παροχή της μέγιστης δυνατής βοήθειας προς τα παιδιά αλλά και τον
τερματισμό του πολέμου στη Συρία.

