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Νέος ιστότοπος  για το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και μαζί νέα

προγράμματα, μα η ίδια ακλόνητη θέληση για την προώθηση των δικαιωμάτων

όλων των παιδιών! 

Σας παρουσιάζουμε με χαρά τον νέο μας ιστότοπο, ο οποίος σχεδιάστηκε για να

αντικατοπτρίζει την νέα ψηφιακή μας ταυτότητα, υιοθετώντας τα ίδια ζωντανά

χρώματα αλλά και τη φιλοσοφία του λογότυπού μας: ένα παιδί σχεδιασμένο από

το παιδαγωγικό παιχνίδι tangram, ένα παιδί σε μια δυναμική κίνηση που παίζει,

τρέχει, γελά.  

Μέσα από  το www.ddp.gr, που πλέον προσφέρει μια ακόμα πιο άμεση και

φιλική  διαδικτυακή εμπειρία,  θέλουμε να μοιραζόμαστε  μαζί σας  τα νέα και τις

εξελίξεις της οργάνωσης μας. Επισκεφθείτε τον ανανεωμένο ιστότοπο για να

μάθετε περισσότερα για το τι κάνουμε και πώς παραμένουμε πιστοί στο όραμά

μας για έναν κόσμο φωτεινότερο, όπου παιδιά κάθε ταυτότητας, κάθε

εθνικότητας, κάθε κοινωνικής καταγωγής  θα μεγαλώνουν χαρούμενα και τα

δικαιώματά τους θα γίνονται σεβαστά από όλους.  

Ευχαριστούμε την ΡΙΝ Communication και την Μedia42 που μας βοήθησαν να

δημιουργήσουμε τον νέο μας ιστότοπο, ακριβώς όπως εμείς τον φανταζόμασταν! 

Λίγα λόγια για το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τις δράσεις και τα

προγράμματά του! 

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο με

έδρα την Αθήνα που έχει ως στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων του

παιδιού, όπως αυτά ορίζονται στη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ που υιοθετήθηκε το

1989. Μέσα στις δύο δεκαετίες λειτουργίας του, σχεδιάζει και υλοποιεί

πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις με στόχο την προώθηση, την ευαισθητοποίηση και

τον έμπρακτο σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού, τα οποία, δυστυχώς,

εξακολουθούν να καταπατώνται και να παραμένουν επί της ουσίας άγνωστα σε

πολύ κόσμο. 

Επιπλέον, το Δίκτυο καλωσορίζει και φιλοξενεί καθημερινά δεκάδες παιδιά

στους χώρους του στο κέντρο της Αθήνας προσφέροντας: 

Εξειδικευμένα Προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης 

Δημιουργικά Εργαστήρια 

Κοινωνικές και Πολιτισμικές Δράσεις 

Δράσεις Συνηγορίας και Ολιστικής Παρέμβασης 

Το ανανεωμένο μας site θα σας βοηθήσει να μάθετε περισσότερα για το έργο του

Δικτύου, πατώντας στις ενότητες “Προγράμματα” και “Δράσεις”! 

Επισκεφθείτε το site μας εδώ
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Ακολουθήστε μας στα Social Media:

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Διεύθυνση

Αλκαμένους 11β, 104 39, Σταθμός Λαρίσης, Αθήνα 

Τηλέφωνο

210 88 46 590

Email

diktio@ddp.gr
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