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Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις 



 Ιδιωτικοί οργανισμοί που 
δραστηριοποιούνται για να: 

απαλύνουν τον πόνο,  

προωθήσουν τα συμφέροντα των 
φτωχών,  

την προστασία του περιβάλλοντος,  

την παροχή βασικών κοινωνικών 
υπηρεσιών,  

ή αναλαμβάνουν την ανάπτυξη της 
κοινότητας».  

Ορισμός από την 
Παγκόσμια Τράπεζα: 

Νομικά συγκροτημένος 
οργανισμός που δημιουργείται 
από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα. 

Λειτουργεί ανεξάρτητα από 
κάθε κυβέρνηση. 

Ευρέως χρησιμοποιούμενος 
ορισμός: 

ΟΡΙΣΜΟΣ Μ.Κ.Ο. 



 Ιδρυτής: Ερρίκος Ντυνάν 

 Στόχος: προστασία των αιχμαλώτων 
του πολέμου και εφαρμογή του 
ανθρωπιστικού δικαίου, εν καιρώ 
πολέμου. 

 Σήμερα: Σε καιρό ειρήνης 
παρεμβαίνει σε περιπτώσεις 
καταστροφών. 

 Ζήτημα των προσφύγων. 

 

    Οι πρώτες Μη 
Κυβερνητικές 
Οργανώσεις ιδρύθηκαν 
τον 18ο αιώνα και 
αποσκοπούσαν, στην 
κατάργηση του 
δουλεμπορίου και της 
δουλείας ενδεικτικά σε 
χώρες όπως τις ΗΠΑ, 
στο Λονδίνο και στο 
Παρίσι.  

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΚΟ 
 1864: Ερυθρός Σταυρός: 



 Ραγδαία αύξηση Μ.Κ.Ο. 

 1970: Λατινική Αμερική, Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη.  

 Στην Αφρική οι Μ.Κ.Ο. είναι, κατά κανόνα, 
οργανώσεις, με έδρα άλλες ηπείρους. 

 Στην Ασία, μόλις πρόσφατα, άρχισαν να 
αναπτύσσονται. 

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο:  

 1919: Συνεργασία132 διεθνών 
Μ.Κ.Ο. 

 

 1922: Διεθνής Ομοσπονδία 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΚΟ 



UNESCO 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ 

 ΚΕΔΕ 

 ΚΕΠΑΔ 

ΟΑΣΙΣ 

 ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

 

 

 

Μ.Κ.Ο. στον Ελλαδικό Χώρο 

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 

ΠΡΑΞΙΣ 

UNICEF 

 ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

ACTION AID 

 

 

 

 

 



Διεθνή Συνέδρια, Ημερίδες, Εκθέσεις. 

 Χορήγηση Βραβείων. 

 Ίδρυση Πανεπιστημιακών Εδρών 
UNESCO. 

Θεσμός Συνεργαζόμενων Σχολείων. 

 Στην Ελλάδα: εκδηλώσεις, σεμινάρια 
και προγράμματα με σκοπό να 
ευασθητοποιήσει για θέματα 
πολιτιστικής κληρονομιάς, 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
εθελοντισμού, αλληλεγγύης και 
ισότητας των δύο φύλων. 

 Σύστημα Εθνικών Επιτροπών 
σε 195 Κράτη-Μέλη και 9 
συνδεδεμένα μέλη.  

 Στόχος: ευαισθητοποίηση  
κοινής γνώμης σε θέματα 
Εκπαίδευσης, Επιστημών, 
Πολιτισμού και Επικοινωνίας. 

 Ελληνική Εθνική Επιτροπή για 
την UNESCO: Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, 
εποπτευόμενο από το 
Υπουργείο Εξωτερικών από το 
1991. 

UNESCO 

 



Η δράση της στηρίζεται σε: 

Θεσμική Πίεση 

 

Πρόληψη παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων 
 

Ακτιβισμός 

 

 Εκπαίδευση 
 

Παγκόσμιο κίνημα με 
περισσότερους από 3 
εκατομμύρια 
υποστηρικτές. 

 

Προστασία των διεθνώς 
αναγνωρισμένων 
ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.  

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ 



 Κέντρο υποστήριξης 
εξαρτημένων ατόμων από 
αλκοόλ, ναρκωτικά, τζόγο, 
διαδίκτυο και ατόμων με 
διατροφικές διαταραχές. 

 

 2002: από πρώην 
εξαρτημένους 
ανθρώπους. 

ΟΑΣΙΣ  

Βραβεύσεις. 

Μουσικές και θεατρικές παραστάσεις 
- Συναυλίες. 

Σεμινάρια και ανοιχτές συζητήσεις. 

Συνεντεύξεις σε εφημερίδες και 
περιοδικά. 



             

Άμεση και δωρεάν 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

 Βασικές υπηρεσίες υγιεινής. 

 Εργασιακή συμβουλευτική και 
προώθηση στην εργασία. 

Νομική συμβουλευτική. 

Οικονομική ενίσχυση. 

 Στέγαση. 
 

 Σχεδιασμός, εφαρμογή και 
υλοποίηση προγραμμάτων 
ανθρωπιστικής και ιατρικής 
δράσης. 

 

 Καταπολέμηση του 
κοινωνικού και οικονομικού 
αποκλεισμού των ευπαθών 
κοινωνικά ομάδων. 

 

 Υπεράσπιση των ατομικών 
και κοινωνικών 
δικαιωμάτων. 
 

ΠΡΑΞΙΣ 



Προάγει τα δικαιώματα και την 
ευημερία κάθε παιδιού. 

Δράση σε 190 χώρες. 

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή 
της UNICEF εργάζεται για 
να ενημερώσει την ελληνική 
κοινωνία για τα προβλήματα 
των παιδιών στον κόσμο. 

UNICEF 

Το έργο της UNICEF στηρίζεται κυρίως στην 

εθελοντική προσφορά του κόσμου και στα 

έσοδα από πωλήσεις των προϊόντων της 

UNICEF.  

Δραστηριοποιείται σε τέσσερις βασικούς 

τομείς: 

 Εκπαίδευση για τα δικαιώματα του παιδιού. 

 Ενημέρωση πολιτών με διάθεση 
ενημερωτικού υλικού. 

 Συλλογή Πόρων (εθελοντισμός). 

Πωλήσεις προϊόντων (κάρτες, δώρα 
UNICEF)΄.   

 



 Κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει 
δικαίωμα στην ανθρωπιστική 
βοήθεια, ανεξάρτητα από το 
φύλο, την καταγωγή, το 
σεξουαλικό προσανατολισμό, 
τη θρησκεία, την ιδεολογία ή 
πολιτική πεποίθηση. 

 Στόχος: Υγεία βασικό 
ανθρώπινο δικαίωμα. 

 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (1990) 

Προσφορά διαγνωστικού ελέγχου σε 
γυναίκες & παιδιά στην ηπειρωτική και 
νησιώτικη Ελλάδα. 

Πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη (Ανοιχτά 
Πολυιατρεία, Κοινωνικό Φαρμακείο, 
Υπνωτήριο αστέγων). 

Παρεμβατικές δράσεις με στόχο την 
μείωση της εξάπλωσης του HIV και της 
ηπατίτιδας, μέσω της παροχής υπηρεσιών. 

Ψυχολογική και συμβουλευτική 
υποστήριξη. 

 Εθελοντές γιατροί όλων των ειδικοτήτων. 

 



 Συντονισμένη προσπάθεια κατά της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού με σκοπό την ανακούφιση και 
στήριξη άπορων οικογενειών, προσφέροντάς τους κάθε 
βδομάδα τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης και 
εξασφαλίζοντας την αξιοπρεπή διαβίωση των ανθρώπων 
αυτών. 

  9845 άπορες οικογένειες – περίπου 24.000 άνθρωποι με 
σοβαρά οικονομικά προβλήματα. 

  Εξυπηρέτηση 200 οικογενειών ανά Κοινωνικό Παντοπωλείο. 
Στη διάθεσή τους: μηνιαίο ποσό που κυμαίνεται από €100-
€350 με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ 



«Όλοι ξέρουμε συζητάμε για κάτι παιδιά 
στους δρόμους που τους λείπει το 
χαμόγελο. Τους λείπει το χαμόγελο γιατί δεν 
έχουν λεφτά δεν έχουν παιχνίδια και δεν 
έχουν φαί και μερικά δεν έχουν καν γονείς. 
Σκεφτείτε λοιπόν και αφήστε τα λόγια ας 
ενωθούμε και ας δώσουμε ότι μπορούμε 
στα φτωχά αλβανάκια άσπρα και μαύρα 
όλα παιδιά είναι και αξίζουν ένα χαμόγελο. 
Αυτός ο Σύλλογος θα λέγεται Το Χαμόγελο 
του Παιδιού. Ελάτε λοιπόν να βοηθήσουμε 
αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε.» 

 Ίδρυση: 1995 μέσω της 
εκπομπής Κόκκινη Κάρτα,     
ο Ανδρέας ζήτησε την ίδρυση 
ενός Συλλόγου για τα παιδιά 

 

 Στόχος: προάσπιση 
δικαιωμάτων των παιδιών και 
εξασφάλιση των 
απαραιτητων για τη 
σωματική, ψυχική και 
πνευματική ισορροπία τους. 

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 



ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

 Στήριξη παιδιών με προβλήματα υγείας και 
διαβίωσης. 

 Δημιουργική απασχόληση στα Νοσοκομεία 
Παίδων. 

 Κινητές Ιατρικές Μονάδες. 

 Ενημέρωση γονέων παιδιών και 
εκπαιδευτικών. 

 Καταγγελίες για παιδιά θύματα κακοποίησης 
– παραμέλησης. 

 Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 
παιδιών και εφήβων. 

 Επιτόπιες παρεμβάσεις. 

 Κοινωνική & συμβουλευτική υποστήριξη 
παιδιών & οικογένειας. 



 Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015 επισκεφθήκαμε το «Χαμόγελο του 

Παιδιού» και το τηλεφωνικό κέντρο του Amber Alert. Συνομιλήσαμε με ειδικό 

ψυχολόγο του οργανισμού κι ενημερωθήκαμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο για την 

παιδική κακοποίηση. Εκτός αυτού, πληροφορηθήκαμε για την οργάνωση και 

τη δράση του «Χαμόγελου του Παιδιού» καθώς επίσης και για τον τρόπο 

λειτουργίας του Amber Alert. Μάθαμε για την οργάνωση και την προσφορά 

των σπιτιών που φιλοξενούν παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, 

προβληματιστήκαμε και ευαισθητοποιηθήκαμε. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε 

την αίθουσα «You Smile». Το «YouSmile» αποτελεί μία δράση του «Χαμόγελου 

του Παιδιού» για όλους τους μαθητές που θέλουν να γίνουν Εθελοντές. 

Μέσω μιας πλήρως εξοπλισμένης αίθουσας, το «You Smile» προσφέρει 

υπηρεσίες web TV & Radio σε όσους νέους ανθρώπους επιθυμούν να 

ακουστούν, να εκφράσουν αυτό που πιστεύουν, να δράσουν με τον δικό 

τους μοναδικό τρόπο. 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 







Ενδεικτική βιβλιογραφία  

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=570005 

http://www.kathimerini.gr/232149/article/epikairothta/ellada/epta-syntages-gia-3eplyma-mayroy-xrhmatos  

http://apollonios.pblogs.gr/2014/01/apo-to-201o-fwnazame-gia-thn-megalh-apath-ths-mko-toy-

hristodoyl.html  

http://www.allnewz.gr/mukappaomicron--tauomicron-phialphagammaomicronpi972tauiota-

kappaalphaiota--eta-deltaiotakappa942-muomicronupsilon-iotasigmatauomicronrho943alpha.html  

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=568446  

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=33966&subid=2&pubid=113224940  

http://www.unesco-hellas.gr/gr/default.htm  

http://www.amnesty.org.gr/ 

http://www.kepad.gr/ 

http://www.oasis.org.gr/ 

http://www.praksis.gr/el/ 

http://www.hamogelo.gr/ 

http://www.kivotostoukosmou.org/kivotos/ 

http://mdmgreece.gr/ 

http://www.unicef.org/ 

http://mko.nostos.org.gr 
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