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114 
Volunteers

Το Δίκτυο με μια ματιά!

4977 ωφελούμενα 
παιδιά403 δράσεις 

κινητοποίησης

42 εργαζόμενοι 49 εθελοντές

Στοιχεία: Απολογισμός Δικτύου 2021



Η ανάγκη για το Δίκτυο
Διερευνούμε, υπερασπιζόμαστε, προστατεύουμε!

Πηγή: Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα

Δεν υπάρχει μηχανισμός 
καταγραφής παραβιάσεων 
δικαιωμάτων του παιδιού

Έλλειψη οργανωμένης 
προσπάθειας για τη 
διάδοση των δικαιωμάτων 
των παιδιών  

36.2% των παιδιών στην 
Ελλάδα ζουν στο όριο 
φτώχιας 

60% των παιδιών με 
προσφυγικό υπόβαθρο 
δεν πάνε σχολείο 

37% των ασυνόδευτων 
παιδιών διαμένουν σε 
επισφαλείς συνθήκες 

Το 1/3 των θυμάτων 
σωματεμπορίας είναι 
παιδιά 





Στόχoι 

3. Αναζήτηση πόρων για την ανάπτυξη
προγραμμάτων:

✓ Συνηγορίας (αύξηση ευαισθητοποίησης και
επηρεασμός στη χάραξη πολιτικής σχετικά με
τα δικαιώματα των παιδιών)

✓ Εκπαίδευσης (παρουσίαση και χρήση των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της
μεθοδολογίας του Δικτύου σε επαγγελματίες
που δραστηριοποιούνται με παιδιά)

1. Αναζήτηση πόρων για τη βιωσιμότητα των 
χώρων και τη συνέχιση και επέκταση των 
υφιστάμενων προγραμμάτων του Δικτύου. 

2. Αναζήτηση πόρων για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων του προσωπικού και την προβολή του 
έργου του Δικτύου. 



“Αν σας τα τραγουδήσουμε; Τα δικαιώματά μας έγιναν τραγούδι!”

Το βιβλίο/CD διατίθεται 
σε όλα τα βιβλιοπωλεία
αλλά και από το Δίκτυο!

Η θεατρική ομάδα 
Κοπέρνικος προτείνει 
συνεργασία για μια 
μουσικοχορευτική 

παράσταση με τα τραγούδια 
του βιβλίου/CD.

Το συλλεκτικό  βινύλιο βρίσκεται στο Δίκτυο 
και μπορείτε να το αποκτήσετε! 



Νέο πρόγραμμα :

Το U-Report είναι μια πλατφόρμα της UNICEF που ξεκίνησε το 2011 και χρησιμοποιείται από
περισσότερα από 20 εκατομμύρια παιδιά και νέους σε 91 χώρες. Η πλατφόρμα δίνει βήμα
στους νέους να εκφράσουν τις απόψεις τους για πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα που τους
αφορούν. Λειτουργεί ως εργαλείο για την συλλογή δεδομένων σε θέματα που επηρεάζουν τη
ζωή των παιδιών και των νέων.

Το U-Report είναι δωρεάν, ανώνυμο και απολύτως διαφανές. Η πλατφόρμα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για διαδικτυακές διαβουλεύσεις με παιδιά και νέους, οι οποίες διεξάγονται με
τη μορφή δημοσκοπήσεων (polls), που μπορούν να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στις
ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις μέσω Facebook Messenger, WhatsApp ή Viber. Μετά την
εγγραφή, οι νέοι λαμβάνουν ειδοποιήσεις κάθε φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική
διαβούλευση. Οι απαντήσεις θα αναλύονται σε πραγματικό χρόνο, θα χαρτογραφούνται και θα
εμφανίζονται στον ελληνικό ιστότοπο. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα θα κοινοποιούνται
στους χρήστες και θα διαδίδονται σε πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο.



Η Ζωή χωρίς πλαστικά, είναι Δικαίωμα

(BeMed)

Tα παιδιά θα μάθουν και θα δράσουν ενάντια στην
«πλαστική ρύπανση». Η δράση τους θα εμπνεύσει
άλλα παιδιά, τους δασκάλους τους, τις οικογένειές
τους και τις κοινότητές τους να αναλάβουν δράση
επίσης. Τα παιδιά θα αποκτήσουν γνώση μέσω της
δικής τους εμπειρίας που είναι ο πιο
αποτελεσματικός τρόπος για την ανάπτυξη νέων
δεξιοτήτων και την υιοθέτηση νέων οικολογικών
αξιών.

Songs for Change (Erasmus+)

Oι νέοι θα μάθουν πώς να συνθέτουν τραγούδια
και να δημιουργούν βίντεο κλιπ εμπνευσμένα
από τις αξίες της ΕΕ.

Tα τραγούδια και τα βίντεο κλιπ θα είναι στα
αγγλικά και στις τοπικές ευρωπαϊκές γλώσσες
και θα προωθηθούν και υποστηριχθούν από τον
ραδιοφωνικό σταθμό Songs for Change.

Προσεχώς στο Δίκτυο



Προσεχώς στο Δίκτυο

Acting for children's rights! Τα δικαιώματα του παιδιού 
γίνονται θεατρικό έργο (Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος)

Πανελλήνιoς Εφηβικός Διαγωνισμός δημιουργίας θεατρικών
έργων, με θέμα το δικαίωμα στις Μη Διακρίσεις (Άρθρο 2,
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού). Σκοπός είναι η προώθηση
και διάδοση των δικαιωμάτων του παιδιού σε μαθητές και
ευρύτερο κοινό πανελλαδικά, μέσα από την ενθάρρυνση της
καλλιτεχνικής έκφρασης των εφήβων στις τέχνες της συγγραφής
και του θεάτρου. Στο διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετάσχουν
μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου (ηλικίες 13-17 ετών).

Rights Hero (Erasmus+)

Δημιουργία διαδικτυακού παιχνιδιού με την ενεργή
συμμετοχή των ίδιων των παιδιών. Το παιχνίδι θα
βασιστεί σε ιδέες των παιδιών, θα αναπτυχθεί από
επαγγελματίες προγραμματιστές παιχνιδιών, θα
δοκιμαστεί και θα διατεθεί δωρεάν σε διάφορες
γλώσσες. Μέσω της υλοποίησης του αναμένεται να
υπάρξει σημαντική αύξηση της γνώσης των παιδιών
πάνω στα δικαιώματά τους.



Προσεχώς στο Δίκτυο

Το Βιβλίο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
(Εκδόσεις Μικρή Σελήνη)

Έκδοση βιβλίου εμπνευσμένο από τη ΣΔτΠ, χάρη στο
οποίο, τα παιδιά, οι γονείς και κάθε άνθρωπος που
ασχολείται με το θέμα «παιδί», θα έχουν τη δυνατότητα να
έρθουν σε επαφή, να γνωρίσουν και κυρίως να
κατανοήσουν τα δικαιώματα των παιδιών με έναν
μοναδικό τρόπο.

Ψηφιοποίηση συλλογής της Παιδικής 
Δανειστικής Βιβλιοθήκης (Ίδρυμα Λεβέντη)

Η συλλογή της Παιδικής Δανειστικής Βιβλιοθήκης μας
περνάει στο ψηφιακό περιβάλλον.

Δημιουργία διαδικτυακού καταλόγου στην
πλατφόρμα openΑΒΕΚΤ του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για άμεση και εύκολη πρόσβαση
σε ολόκληρη τη συλλογή της Βιβλιοθήκης,
διευκόλυνση δανεισμού βιβλίων κλπ.
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